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DRŽAVNI ZBOR
2922. Sklep o imenovanju namestnika varuhinje 

človekovih pravic

Na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o varuhu 
človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93, 15/94 – popr., 
56/02 – ZJU in 109/12) in 112. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 30. septembra 
2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju namestnika varuhinje  

človekovih pravic

Za namestnika varuhinje človekovih pravic se imenuje:
Tonček DOLČIČ.
Mandat začne teči z 31. 1. 2015.

Št. 000-04/14-9/5
Ljubljana, dne 30. septembra 2014
EPA 63-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2923. Sklep o imenovanju namestnika varuhinje 
človekovih pravic

Na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o varuhu 
človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93, 15/94 – popr., 
56/02 – ZJU in 109/12) in 112. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 30. septembra 
2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju namestnika varuhinje  

človekovih pravic

Za namestnika varuhinje človekovih pravic se imenuje:
Jernej ROVŠEK.
Mandat začne teči z 8. 11. 2014.

Št. 000-04/14-11/6
Ljubljana, dne 30. septembra 2014
EPA 66-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2924. Sklep o določitvi kandidatov, ki opravljajo 
funkcijo poslancev v skladu z drugim 
odstavkom 14. člena Zakona o poslancih

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list 
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 
48/12) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je 
Državni zbor na seji dne 30. septembra 2014 sprejel naslednji

S K L E P

V času, dokler poslanka in poslanci, ki opravljajo funkcijo 
v Vladi, v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o poslan-
cih ne morejo opravljati funkcije poslanke oziroma poslanca, 
opravljajo to funkcijo v skladu z drugim odstavkom 14. člena 
Zakona o poslancih od današnjega dne:

– namesto mag. Julijane Bizjak Mlakar mag. Jana Jenko, 
roj. 12. 11. 1964, stanujoča Preska 1, Tržič;

– namesto Karla Viktorja Erjavca Marija Antonija Kovačič, 
roj. 11. 3. 1946, stanujoča Kardeljev trg 1, Velenje;
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– namesto Janka Vebra dr. Franc Križanič, roj. 4. 12. 
1954, stanujoč Mlinska pot 10, Ljubljana;

– namesto mag. Dejana Židana Marija Bačič, roj. 25. 8. 
1947, stanujoča Južna ulica 12, Murska Sobota.

Št. 020-02/14-54/8
Ljubljana, dne 30. septembra 2014
EPA 68-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2925. Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega 
zbora

Na podlagi 112. in 199. člena Poslovnika državnega zbo-
ra (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 30. septembra 
2014 sprejel

S K L E P
o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora

Za podpredsednico Državnega zbora se izvoli Andreja 
Katič.

Št. 020-02/14-55/2
Ljubljana, dne 30. septembra 2014
EPA 70-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2926. Sklep o imenovanju članice Državne revizijske 
komisije

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o prav-
nem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, 
št. 43/11, 60/11 – ZTP-D in 63/13) ter 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 30. sep-
tembra 2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju članice  

Državne revizijske komisije

Za članico Državne revizijske komisije se imenuje: 
Nina VELKAVRH.
Mandat začne teči s 25. 12. 2014.

Št. 450-02/14-30/28
Ljubljana, dne 30. septembra 2014
EPA 71-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2927. Sklep o imenovanju člana Programskega 
sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme 
alineje šestega odstavka 17. člena Zakona 
o Radioteleviziji Slovenija

Na podlagi sedme alineje šestega odstavka v zvezi s 
sedmim odstavkom 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 
(Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. 
US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 30. sep-
tembra 2014 sprejel naslednji

S K L E P
o imenovanju člana Programskega sveta RTV 
Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega 
odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji 

Slovenija

V Programski svet RTV Slovenija se na podlagi sedme 
alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija za člana imenuje: 

Gojko BERVAR.

Št. 010-02/14-9/24
Ljubljana, dne 30. septembra 2014
EPA 72-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2928. Sklep o imenovanju članice Programskega 
sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste 
alineje šestega odstavka 17. člena Zakona 
o Radioteleviziji Slovenija

Na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena 
Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 
109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B 
in 9/14) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je 
Državni zbor na seji dne 30. septembra 2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju članice Programskega sveta  

RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje  
šestega odstavka 17. člena  

Zakona o Radioteleviziji Slovenija

V Programski svet RTV Slovenija se na podlagi šeste 
alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija za članico imenuje: 

dr. Vesna LABAN.

Št. 010-02/14-10/13
Ljubljana, dne 30. septembra 2014
EPA 73-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik
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pri čemer je:
Pt: modelska cena naftnega derivata v eurih/liter;
: gostota naftnega derivata (za motorna bencina 

znaša 0,755 kg/l, za dizel in KOEL 0,845 kg/l);
r: članarina Zavodu Republike Slovenije za blagovne 

rezerve v eurih/l, ki ga na podlagi 21.b člena Zakona 
o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – 
uradno prečiščeno besedilo in 83/12) z uredbo 
določi Vlada Republike Slovenije;

M: marža distributerjev, kakor je navedena v 11. členu 
te uredbe;

i: dnevni podatek; i = 1, 2, 3, …, n;
t: 14-dnevni interval tekočega obdobja;
n: n = 14; spremljamo 14-dnevno povprečje (dejansko 

je n = 10, ker za soboto in nedeljo ni objave borznih 
kotacij);

e: 1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj Banke 
Slovenije ob 8.00 uri);

CIF MedH: borzna kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost 
v USD/tono po viru: Platt's European Marketscan).

4. člen
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev v eurih/liter, 

korigirana po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene.

5. člen
(1) Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski 

ceni Pt v skladu z veljavnimi predpisi dodajo vse davčne obre-
menitve. Drobnoprodajna cena se v skladu z matematičnimi 
pravili zaokroži na tri decimalna mesta. S ponovnim preraču-
nom dobimo po odbitku vseh davčnih obremenitev najvišjo 
popravljeno prodajno ceno brez dajatev P*t, ki se lahko uveljavi 
na trgu v obdobju t + 1.

(2) Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, ka-
kršnega predvideva prejšnji odstavek, se popravljena prodajna 
cena tekočega 14-dnevnega obdobja P*t določi kot najvišja 
prodajna cena brez dajatev Pt, ki velja v obdobju t + 1 (P*t = Pt).

6. člen
(1) Mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in 5. člena te 

uredbe se neposredno uporablja za NMB-95, dizel in KOEL.
(2) Za NMB-98, ki kotira le na borzi v Rotterdamu, se upo-

rablja prilagojeni postopek, ki je določen v 7. členu te uredbe.

7. člen
Osnova prodajne cene za NMB-98 je borzna kotacija 

za NMB-95 (CIF MedH), povečana za oktansko premijo. Ta 
se dnevno izračunava kot razlika med cenama NMB-98 in 
NMB-95, ki kotirata na borzi v Rotterdamu (barges FOB Rot-
terdam, vir: Platt's European Marketscan). Za vse nadaljnje po-
stopke oblikovanja in spremembe cen se smiselno uporabljajo 
določbe prejšnjih členov.

8. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev 

(v eurih/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne kotacije 
CIF MedH (CIF Mediteran – High), izražene v ameriških do-
larjih/tono;

b) modelska cena v eurih/tono se izračuna tako, da se 
vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega 
dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za 
katere so na razpolago podatki;

c) če za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se 
kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj;

č) dejansko se modelska cena izračuna na podlagi podat-
kov za deset dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem 
trgovanju), in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu 
x + 1. Če je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali 
zaradi drugega vzroka na razpolago manj kakor deset podat-

2929. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta 
RTV Slovenija

Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o Radiote-
leviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 
105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in 112. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji 
dne 30. septembra 2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju člana Nadzornega sveta  

RTV Slovenija
V Nadzorni svet RTV Slovenija se za člana imenuje:
mag. Aleksander IGLIČAR.

Št. 010-02/14-15/9
Ljubljana, dne 30. septembra 2014
EPA 74-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

VLADA
2930. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona 
o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, 
za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, 
št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o oblikovanju cen naftnih derivatov

1. člen
Ta uredba določa mehanizem oblikovanja cen naftnih 

derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se 
ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem 
besedilu: distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati 
cene ali njihove sestavine.

2. člen
(1) Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo 95-ok-

tanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: 
NMB-95), 98 ali več oktanski neosvinčeni motorni bencin, ki 
se uporablja v cestnem ali pomorskem prometu (v nadaljnjem 
besedilu: NMB-98), dizelsko gorivo (v nadaljnjem besedilu: di-
zel) in ekstra lahko kurilno olje (v nadaljnjem besedilu: KOEL).

(2) Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvo-
da, ki znaša en liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena 
tekočega obdobja.

3. člen
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja 

brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za posa-
mezni naftni derivat se določi z naslednjim izračunom: 
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kov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih 
podatkov. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o bor-
znih kotacijah CIF MedH in podatki o deviznem tečaju, ki so 
objavljeni najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2, in sicer do 
8. ure. Navedeni podatki se za izračun modelske cene štejejo 
kot dokončni podatki;

d) izračunana modelska cena, izražena v eurih/tono, se 
prek gostote ( ρ ) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v 
eure/liter ter se ji prištejeta v eurih/liter izražena članarina Za-
vodu za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov in v eurih/liter 
izražena bruto marža.

9. člen
(1) Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x + 2 

in velja do ponedeljka v tednu x + 4, distributerji pa morajo že 
v ponedeljek v tednu x + 2 o višini oblikovane cene obvestiti 
ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.

(2) Če je v ponedeljek v tednu x + 2 v Republiki Sloveniji 
državni praznik ali dela prost dan, morajo distributerji prvi na-
slednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti ministrstvo, 
pristojno za gospodarstvo, cena pa se na trgu v tem primeru 
lahko uveljavi drugi naslednji delovni dan.

10. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih 

mest in zaokroževanje:
– borzna cena v ameriških 

dolarjih/tono: 
eno decimalno mesto 
(vhodni podatek);

– tečaj Banke Slovenije: štiri decimalna mesta 
(vhodni podatek);

– borzna cena derivata v 
eurih/liter:

zaokrožitev na pet 
decimalnih mest;

– modelska cena: zaokrožitev na pet 
decimalnih mest;

– prodajna cena brez dajatev: zaokrožitev na pet 
decimalnih mest;

– drobnoprodajna cena: zaokrožitev na tri 
decimalna mesta.

11. člen
Maksimalna višina marže za motorna bencina zna-

ša 0,08701 eura/liter, za dizel 0,08158 eura/liter in za KOEL 
0,05370 eura/liter.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
Nova višina marže se prvič uveljavi ob prvi spremembi 

modelskih cen po uveljavitvi te uredbe.

13. člen
Ta uredba začne veljati 9. oktobra 2014 in velja eno leto.

Št. 00726-12/2014
Ljubljana, dne 2. oktobra 2014
EVA 2014-2130-0018

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2931. Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih 

sredstev

Na podlagi petega odstavka 17. člena in drugega od-
stavka 34. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni 

list RS, št. 83/12) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano

P R A V I L N I K 
o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa podrobnejši način pravilne uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) in 
uporabe FFS na javnih površinah v skladu z 12. in 13. členom 
Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za 
doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L št. 309 z dne 
24. 11. 2009, str. 71), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 
št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 
2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehran-
sko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem 
rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi 
direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) 
št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropske-
ga parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS 
in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z 
dne 27. 6. 2014, str 1).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-
men:

1. čas cvetenja je čas od odpiranja prvih cvetov do od-
padanja zadnjih cvetnih listov;

2. čebelam nevarna FFS so FFS, ki so zaradi svojih 
lastnosti označena na etiketi in v navodilu za uporabo kot 
čebelam nevarna;

3. delovna karenca je časovni razmik med tretiranjem in 
vstopom ljudi ali živali na tretirano območje;

4. insekticid je FFS, ki se uporablja za zatiranje škodljivih 
žuželk;

5. kontaktna FFS so FFS, ki ostanejo na površini rastline 
in delujejo na škodljive organizme le kontaktno;

6. sistemična FFS so FFS, ki jih rastlina vsrka in se pre-
meščajo oziroma pretakajo po notranjosti rastline ter delujejo 
na škodljive organizme preko rastlinskih sokov;

7. zanašanje je neposredno zanašanje kapljic škropilne 
ali pršilne brozge izven območja tretiranja s FFS, do katerega 
pride zaradi nanašanja FFS, naravnih zračnih tokov in turbulen-
tnih tokov, povzročenih z napravami za nanašanje FFS.

3. člen
(etiketa in navodilo za uporabo)

(1) Pred uporabo FFS mora uporabnik FFS natančno 
prebrati in upoštevati etiketo ter navodilo za uporabo in pri 
uporabi FFS dosledno upoštevati vsa predpisana opozorila 
(npr. opozorila o varnostnih pasovih do voda, varstvu čebel in 
drugih neciljnih organizmov).

(2) FFS se sme uporabljati le na rastlinah, v odmerkih 
oziroma koncentracijah in v časovnih razmikih, kot je določeno 
na etiketi in v navodilu za uporabo.

4. člen
(ravnanje s FFS)

(1) Pripravljanje škropilne brozge, tretiranje s FFS in spi-
ranje naprav za nanašanje FFS ni dovoljeno v neposredni 
bližini površinskih voda ali na površinah, kjer je veliko tveganje 
za odtekanje FFS v površinske vode ali zunanjo kanalizacijo, 
ali v neposredni bližini objektov, ki se rabijo za oskrbo s pitno 
vodo in bi razlitje onesnažilo podtalnico in pitno vodo.
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(2) Škropilno brozgo je treba polniti in mešati v rezervoar-
ju škropilnice na mestih, kjer morebitno razlitje ne more doseči 
podtalnice, površinskih voda, vodnjakov in odtočnih kanalov. 
Morebitno manjše razlitje je treba prekriti z dobro vpojnim mate-
rialom (npr. s suho zemljo, žaganjem ali mivko) in ga odstraniti 
v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke. Ob večjih razlitjih je 
treba obvestiti Center za obveščanje Republike Slovenije na 
telefonsko številko 112 oziroma najbližjo gasilsko ali policijsko 
postajo. Razlitega FFS se ne sme izpirati.

(3) Ob polnjenju rezervoarja škropilnice je treba embalažo 
FFS temeljito izprazniti, če je FFS v trdni obliki. Če je FFS v 
tekoči obliki, je treba upoštevati navodila proizvajalca glede 
ravnanja z embalažo FFS. Če ni navodil proizvajalca, je treba 
embalažo FFS v tekoči obliki trikrat temeljito izprati s čisto vodo 
oziroma temeljito sprati z integriranim sistemom za izpiranje, če 
je ta nameščen na škropilni napravi, in jo izprazniti v rezervoar 
škropilnice.

(4) Ostankov škropilne brozge ni dovoljeno izpirati v po-
vršinske vode, vodnjake, ponikovalnice ali odtočne odprtine, 
greznice in zunanjo kanalizacijo. Zaradi preprečitve onesna-
ženja podtalnice je pri čiščenju naprav za nanašanje FFS 
prepovedano točkovno izpuščanje vode ali izlitje iz rezervoarja 
škropilnice. Vodo, uporabljeno za čiščenje naprav, je treba raz-
pršiti na že tretirani površini ali na drugi biološko aktivni površini 
oziroma na sistemu biološke razgradnje na kmetijskem obratu.

5. člen
(skladiščenje in shranjevanje)

(1) FFS morajo biti shranjena v originalni embalaži, ločeno 
od živil in drugih predmetov splošne rabe, izven dosega otrok, 
v pogojih temperature, vlage in svetlobe, kot so navedeni na 
etiketi in v navodilu proizvajalca.

(2) Uporabnik ne sme skladiščiti oziroma shranjevati FFS, 
ki niso registrirana ali dovoljena v Republiki Sloveniji.

(3) Neočiščeno embalažo, ostanke FFS in FFS, ki jim 
je potekla odločba o registraciji, dovoljenje ali rok uporabe 
(v nadaljnjem besedilu: odpadna FFS), mora uporabnik FFS 
odstraniti kot nevarni odpadek v skladu s predpisi, ki urejajo 
ravnanje z odpadnimi FFS.

(4) Temeljito izpraznjeno in očiščeno embalažo FFS v 
trdni ali tekoči obliki je treba shraniti v zaščitenem in suhem 
prostoru do odstranitve. Zamaške je treba hraniti ločeno ob 
embalaži. Očiščeno, dobro odcejeno in posušeno embalažo se 
odda v zbirne centre za očiščeno odpadno embalažo.

(5) Odpadna FFS, ki jih ni mogoče takoj na predpisan 
način odstraniti, mora uporabnik FFS do odstranitve hraniti v 
posebnih pokritih, nevnetljivih in nekorozivnih posodah, izven 
dosega otrok, v skladiščih, kjer se tudi sicer hranijo FFS.

6. člen
(varstvo čebel)

(1) Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času 
tretiranja s FFS, ki so označena kot čebelam nevarna, poko-
šena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS 
doseglo.

(2) Uporaba sistemičnih FFS, ki so označena kot čebelam 
nevarna, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin.

(3) Uporaba kontaktnih FFS, ki so označena kot čebelam 
nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin in v dnevnem času ni 
dovoljena; v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do 
dve uri pred sončnim vzhodom pa je dovoljena le, če iz ocene 
tveganja v postopku registracije teh FFS izhaja, da taka upo-
raba ne pomeni tveganja za čebele, kar je navedeno v odločbi 
o registraciji FFS, na etiketi in v navodilu za uporabo. Če iz 
ocene tveganja izhaja, da uporaba kontaktnih FFS na gojenih 
rastlinah v času cvetenja pomeni tveganje za čebele, se njiho-
va uporaba prepove v odločbi o registraciji FFS in navede na 
etiketi ter v navodilu za uporabo FFS.

(4) Pri uporabi FFS, ki so označena kot čebelam nevar-
na, mora uporabnik tretiranje izvajati na način, da se prepreči 
zanašanje FFS na sosednje površine s cvetočimi rastlinami ali 
kulturami.

7. člen
(preprečevanje zanašanja FFS)

(1) Tretiranje s FFS se mora izvajati na način, ki prepre-
čuje zanašanje na sosednje gojene rastline ob upoštevanju 
vseh dejavnikov, ki vplivajo na zanašanje (npr. vrsta naprav za 
nanašanje FFS, veter, zračna vlaga).

(2) Uporabnik FFS mora skrbeti, da zaradi uporabe FFS 
oziroma zaradi zanašanja, spiranja ali odtekanja FFS ne pride 
v neposreden stik z vodnim telesom površinske in podzemne 
vode ali zalogami pitne vode in mora pri tretiranju s FFS upo-
števati varnostne pasove in omejitve, določene s predpisi, ki 
urejajo vode.

(3) Uporabnik FFS mora skrbeti, da zaradi uporabe FFS 
oziroma zaradi zanašanja, spiranja ali odtekanja FFS ne pri-
de v neposreden stik s človekom, objekti za skladiščenje in 
predelavo rastlin, objekti za rejo in oskrbo živali, čebelnjaki, 
stanovanjskimi stavbami, vrtci, šolami, otroškimi in športni-
mi igrišči, zdravstvenimi ustanovami, domovi upokojencev ali 
drugimi tovrstnimi objekti. Da se prepreči zanašanje, je treba 
naprave za nanašanje FFS uporabljati v ustrezni oddaljenosti 
od teh objektov.

(4) Kot ustrezna oddaljenost, ki preprečuje zanašanje 
FFS iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: varnostni 
pas), se šteje:

a) pri tretiranju trajnih nasadov in hmeljišč:
– 20 metrov pri uporabi traktorskih pršilnikov in motornih 

nahrbtnih škropilnic brez dodatne opreme za preprečevanje 
zanašanja in brez zaščitne rastlinske pregrade ali druge na-
ravne ali izdelane pregrade (v nadaljnjem besedilu: zaščitna 
pregrada),

– zaščitna pregrada, ki preprečuje zanašanje škropilne 
brozge in ki mora biti enako visoka ali višja od trajnega nasada 
ali hmeljišča. Zaščitna pregrada se lahko postavi med robom 
trajnega nasada ali hmeljišča ter mejo s sosednjimi zemljišči 
in objekti v odmiku od meje, ki je predpisan s prostorskimi akti 
lokalnih skupnosti,

– pet metrov pri uporabi traktorskih pršilnikov z dodatno 
opremo za preprečevanje zanašanja, brez zaščitnih pregrad, ali

– pri uporabi šob za preprečevanje zanašanja, brez za-
ščitnih pregrad, se v odvisnosti od lastnosti šob glede odstotka 
zmanjšanja zanašanja 20 metrski varnostni pas zmanjša za 
ustrezen odstotek (npr. pri uporabi šob s 50 odstotnim zmanj-
šanjem zanašanja se varnostni pas skrajša z 20 na 10 metrov), 
vendar ne na manj kot pet metrov;

b) pri tretiranju njivskih posevkov:
– pet metrov pri uporabi traktorskih škropilnic in motornih 

nahrbtnih škropilnic brez dodatne opreme za preprečevanje 
zanašanja in brez zaščitnih pregrad,

– zaščitna pregrada, ki preprečuje zanašanje škropilne 
brozge in ki mora biti najmanj dva metra visoka. Zaščitna 
pregrada se lahko postavi med robom posevka ter mejo s so-
sednjimi zemljišči in objekti v odmiku od meje, ki je predpisan 
s prostorskimi akti lokalnih skupnosti, ali

– pri uporabi šob za preprečevanje zanašanja, brez za-
ščitnih pregrad, se v odvisnosti od lastnosti šob glede odstotka 
zmanjšanja zanašanja petmetrski varnostni pas zmanjša za 
ustrezen odstotek (npr. pri uporabi šob s 50 odstotnim zmanj-
šanjem zanašanja se varnostni pas skrajša s pet metrov na 
2,5 metra), vendar ne na manj kot dva metra.

(5) Če zemljišče, na kateri se tretira s FFS, meji na javno 
cesto ali javno pot, kjer se v času tretiranja sprehajajo ljudje ali 
prevažajo čebele, ki so zaradi tega lahko izpostavljene nega-
tivnemu vplivu FFS, mora uporabnik FFS tretiranje začasno 
prekiniti, dokler se ljudje ali čebele ne umaknejo s poti.

(6) Uporabniki FFS, katerih zemljišča mejijo na vrtce, 
šole, otroška in športna igrišča, zdravstvene ustanove, domove 
upokojencev ali druge tovrstne objekte, morajo najmanj 24 ur 
pred uporabo FFS o tem obvestiti lastnika oziroma upravljavca 
objekta. V obvestilu mora biti navedeno trgovsko ime FFS, 
mesto, način, datum in predvidena ura tretiranja.
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8. člen
(časovna omejitev dostopa na tretirane površine)

V času trajanja delovne karence je treba omejiti dostop 
ljudem oziroma rejnim živalim na tretirane površine. Delovna 
karenca je navedena na etiketi in v navodilu za uporabo FFS. 
Če delovna karenca ni navedena na etiketi in v navodilu za 
uporabo FFS, je treba pred dostopom na tretirane površine 
počakati, da se škropilna brozga na tretiranih rastlinah oziroma 
tretirani površini posuši.

9. člen
(dobra praksa varstva rastlin)

(1) Pri načrtovanju ukrepov varstva rastlin morata poklicni 
in nepoklicni uporabnik FFS s FFS ravnati v skladu z dobro 
prakso varstva rastlin, opredeljeno z zakonom, ki ureja FFS.

(2) Poklicni uporabnik FFS mora pri vsakem tretiranju 
uporabljati le naprave za nanašanje FFS, pregledane v skladu 
predpisom, ki ureja zahteve glede pravilnega delovanja na-
prav za nanašanje FFS in pogoje ter način izvajanja njihovih 
pregledov.

(3) Poklicni in nepoklicni uporabnik FFS, ki uporabljata 
FFS za poklicno rabo, morata imeti opravljeno usposabljanje 
za ravnanje s FFS v skladu s predpisom, ki ureja usposabljanje 
o FFS.

(4) Poklicni in nepoklicni uporabnik FFS morata pri treti-
ranju uporabljati osebno varovalno opremo v skladu s predpisi, 
ki urejajo varstvo pri delu, in v skladu z etiketo in navodilom 
proizvajalca FFS.

10. člen
(dobra kmetijska praksa pri tretiranju semena s FFS)
(1) Seme se sme tretirati s FFS le v napravah za raz-

kuževanje semenskega materiala, ki izpolnjujejo zahteve iz 
predpisa, ki ureja varnost strojev.

(2) Seme smejo v skladu s prejšnjim odstavkom tretirati 
le fizične in pravne osebe, ki so za opravljanje dejavnosti »pri-
prava za trg semena poljščin in zelenjadnic« vpisane v register 
dobaviteljev v skladu z zakonom, ki ureja semenski material 
kmetijskih rastlin.

(3) Seme, ki je že tretirano z insekticidi, se ne sme ponov-
no tretirati z istimi ali dodatnimi FFS.

11. člen
(dobra kmetijska praksa pri rokovanju  

in setvi s FFS tretiranega semena)
(1) Pri ravnanju s FFS tretiranim semenom v vrečah je 

treba ravnati na način, da se preprečijo mehanske poškodbe 
semena in embalaže ter odpadanje obloge FFS s tretiranega 
semena.

(2) Pri polnjenju nasipnice sejalnice se iz vreče ne sme 
stresti prahu, ki je odpadel s FFS tretiranega semena in je ostal 
v vreči po nasutju semena.

(3) Izpraznjene vreče in odpadli prah, ki je ostal v vrečah, 
je treba odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z 
odpadki.

(4) Neporabljeno s FFS tretirano seme je treba do na-
slednje setve shraniti skupaj z etiketo v dobro zaprtih vrečah 
in ločeno od ostalega netretiranega semena ali ga odstraniti v 
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

(5) Pred setvijo s FFS tretiranega semena je treba na-
tančno prebrati opozorila in obvestila na etiketi o osebni zaščiti, 
varovanju okolja in živali ter jih pri setvi dosledno upoštevati. Za 
setev je treba uporabiti tehnično brezhibne naprave.

(6) Setev semena koruze, tretiranega s FFS, ki so ozna-
čena kot čebelam nevarna, se sme izvajati s podtlačnimi 
pnevmatskimi sejalnicami le, če so opremljene z napravo, ki 
zmanjša odnašanje prašnih delcev z zračnim tokom, ki izstopa 
v okolico.

(7) Pri setvi semena, tretiranega s FFS, ki so označena 
kot pticam nevarna, je treba poskrbeti, da je posejano seme 
popolnoma prekrito z zemljo in morebitno raztreseno seme 
takoj pobrati in odstraniti.

(8) S FFS tretiranega semena se ne sme uporabljati za 
krmo ali hrano.

12. člen
(uporaba FFS na javnih površinah)

(1) Če se z uporabo nekemičnih metod za zatiranje ško-
dljivih organizmov na javnih površinah, razen na otroških in šol-
skih igriščih, ne da preprečiti nevarnosti, ki jo lahko ti organizmi 
pomenijo rastlinam, okolju ali zdravju, se lahko uporabi FFS, ki 
je registrirano za zatiranje teh škodljivih organizmov.

(2) Skrbnik javnih površin, razen cest in železnic, mora 
na krajevno običajen način o nameravanem tretiranju s FFS 
iz prejšnjega odstavka obvestiti potencialne uporabnike teh 
površin najmanj 24 ur pred uporabo FFS. V obvestilu mora biti 
navedeno trgovsko ime FFS, mesto, način, datum in predvide-
na ura tretiranja.

(3) Javne površine kot so dvorišča, parkirišča, parki in 
podobno, razen cest in železnic, se morajo pred tretiranjem 
zagraditi s trakom ali premično ograjo, ki preprečuje dostop 
ljudem. Na mestih, kjer običajno vstopajo ljudje, je treba na trak 
ali ograjo obesiti napis, ali ob traku ali ograji postaviti tablo z 
besedilom: 'Ne vstopaj! Tretirano s fitofarmacevtskimi sred-
stvi.' Napisi in trak ali ograja morajo biti nameščeni do poteka 
delovne karence. Če delovna karenca na etiketi in v navodilu 
za uporabo tega FFS ni navedena, mora biti tretirano območje 
zavarovano najmanj 12 ur od končanega tretiranja.

(4) Skrbnik javnih površin mora opraviti tretiranje s FFS 
iz prvega odstavka tega člena v suhem brezvetrnem vremenu 
v času po sončnem zahodu.

(5) Pri tretiranju javnih površin iz prvega odstavka tega 
člena, razen cest in železnic, s FFS se mora zaradi preprečitve 
zanašanja FFS upoštevati ustrezen varnostni pas.

13. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:
– Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih 

sredstev (Uradni list RS, št. 62/03, 5/07, 30/09, 83/12 – ZFfS-1 
in 43/14) in

– Odredba o obveznem sodelovanju imetnikov pri zati-
ranju škodljivih organizmov na železniških objektih (Uradni list 
RS, št. 42/95 in 83/12 – ZFfS-1).

14. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-85/2014
Ljubljana, dne 24. septembra 2014
EVA 2012-2330-0270

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2932. Pravilnik o tehničnih pripomočkih 
in prilagoditvi vozila

Na podlagi drugega odstavka 17. in petega odstavka 
21. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni 
list RS, št. 94/10 in 50/14) ministrica za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti izdaja
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P R A V I L N I K
o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik podrobneje ureja tehnične pripomočke, 
pogoje za njihovo pridobitev, dobo trajanja, standarde kakovosti 
teh pripomočkov, način vzdrževanja in vrednost posameznega 
tehničnega pripomočka.

(2) Ta pravilnik podrobneje ureja tudi način prilagoditve 
vozila, pogoje za prilagoditev, dobo trajanja, standarde kako-
vosti prilagoditve, način vzdrževanja in vrednost posamezne 
prilagoditve vozila.

II. TEHNIČNI PRIPOMOČKI

2. člen
(upravičenci do tehničnih pripomočkov)

(1) Do tehničnih pripomočkov so upravičene senzorno 
ovirane osebe, to so slepe, slabovidne, gluhe, naglušne in 
gluhoslepe osebe, ki lahko uveljavljajo pravice po predpisih, ki 
urejajo invalidsko ter zdravstveno varstvo in zavarovanje in te 
pripomočke potrebujejo v življenju za premostitev komunikacij-
skih ovir za omogočanje varnega in samostojnega življenja (v 
nadaljnjem besedilu: upravičenec do tehničnih pripomočkov).

(2) Upravičenci do tehničnih pripomočkov lahko uvelja-
vljajo pravico do posameznega tehničnega pripomočka, če 
izpolnjujejo pogoje, določene v tem pravilniku, in je tehnični 
pripomoček naveden na listi tehničnih pripomočkov, ki je kot 
priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

3. člen
(pogoji za uveljavitev)

(1) Osebe iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo pravico 
do tehničnih pripomočkov, če:

– so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivali-
ščem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji,

– imajo 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti 
po definiciji slepote in slabovidnosti ali imajo najmanj 80-odsto-
tno izgubo sluha po Fowlerju ali

– imajo kot gluhoslepe osebe 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorijo 
slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti in 
najmanj 50-odstotno izgubo sluha po Fowlerju ter

– bodo sposobni tehnični pripomoček samostojno osebno 
uporabljati v skladu s posebnimi pogoji, ki so za posamezni 
tehnični pripomoček določeni v listi tehničnih pripomočkov.

(2) Posebni pogoji za uveljavitev pravice do posamezne-
ga tehničnega pripomočka so za posamezni tehnični pripomo-
ček določeni v listi tehničnih pripomočkov.

4. člen
(vloga in odločba za uveljavitev)

(1) Vloga za uveljavljanje tehničnega pripomočka mora 
vsebovati:

– ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča,
– naziv pripomočka, ki ga želi vlagatelj uveljaviti,
– izvid zdravnika okulista ali otorinolaringologa, ali obeh 

za gluhoslepe,
– navedbo o priznanem statusu invalida po zakonu, ki 

urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, 
če vlagatelj status ima,

– navedbo o prejemanju denarne socialne pomoči, če jo 
ob vložitvi vloge prejema,

– datum vložitve in podpis vlagatelja ali zakonitega za-
stopnika,

– posebna dokazila, ki so pogoj za uveljavitev tehničnega 
pripomočka, če to izhaja iz liste tehničnih pripomočkov.

(2) Vlogo za uveljavitev pravice do tehničnega pripomoč-
ka vlagatelj vloži na kateri koli upravni enoti.

(3) V odločbi o upravičenosti do tehničnega pripomočka 
se odloči o pravici do pripomočka, vrsti in šifri pripomočka, do 
katerega je upravičenec upravičen, vrednosti posameznega 
tehničnega pripomočka, določene na listi tehničnih pripomočk-
ov in dejanski višini, v kateri se pripomoček sofinancira.

(4) Upravna enota lahko odloči o pravici do več tehničnih 
pripomočkov istega vlagatelja z eno odločbo.

5. člen
(vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka)

(1) Po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do 
tehničnega pripomočka upravna enota upravičencu izda vre-
dnotnico za sofinanciranje plačila tehničnega pripomočka.

(2) Vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka vsebuje:
– naziv upravne enote, ki je vrednotnico izdala,
– številko vrednotnice, ki je sestavljena iz šifre upravne 

enote in pet mestne zaporedne številke v letu ter številke od-
ločbe upravne enote,

– datum izdaje vrednotnice,
– navedbo, da je to »vrednotnica za plačilo tehničnega 

pripomočka«,
– ime in priimek upravičenca, EMŠO, naslov prebivališča,
– odstotek vrednosti tehničnega pripomočka, ki se financira,
– naziv in šifro tehničnega pripomočka do katerega je 

upravičenec upravičen,
– vrednost tehničnega pripomočka z DDV navedena na 

listi tehničnih pripomočkov,
– najvišjo vrednost sofinanciranja tehničnega pripomočka 

z DDV,
– podpis odgovorne osebe in žig upravne enote,
– prodajno ceno tehničnega pripomočka z DDV,
– dejansko vrednost sofinanciranja tehničnega pripomočka,
– datum prevzema tehničnega pripomočka,
– podpis upravičenca ob prevzemu tehničnega pripo-

močka,
– podpis in žig dobavitelja tehničnih pripomočkov,
– navedbo, da mora dobavitelj tehničnih pripomočkov 

izpolnjeno vrednotnico priložiti ob izdaji računa za dobavo 
tehničnih pripomočkov, in

– navedbo, da tehnični pripomoček sofinancira ministrstvo 
in da je rok plačila določen skladno s predpisi, ki urejajo izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije.

(3) Upravna enota na vrednotnici izpolni podatke iz prve 
do desete alineje prejšnjega odstavka, dobavitelj pa podatke 
od vključno enajste do petnajste alineje prejšnjega odstavka.

(4) Za nabavo vsakega tehničnega pripomočka, do ka-
terega je upravičenec upravičen, mora upravna enota izdati 
posebno vrednotnico.

(5) Vrednotnico mora upravičenec unovčiti najpozneje v 
enem letu od njene izdaje.

(6) Obrazec vrednotnice za plačilo tehničnega pripomoč-
ka je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.

(7) Na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska naro-
dna skupnost, se vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka 
izda na obrazcu, na katerem je besedilo tudi v italijanskem ali 
madžarskem jeziku.

6. člen
(izvedenci in lista izvedencev)

(1) Izvedensko mnenje o upravičenosti do uveljavitve zah-
tevnejšega tehničnega pripomočka izdela izvedenec s področja 
dela s senzorno oviranimi osebami in tehničnimi pripomočki za 
odpravljanje komunikacijskih ovir.

(2) Upravna enota izvedenca izbere iz liste izvedencev, ki 
jih je s sklepom imenoval minister oziroma ministrica, pristojna 
za invalidsko varstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).

(3) Lista izvedencev se objavi na spletni strani ministr-
stva, pristojnega za invalidsko varstvo (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo).

(4) Rok za izdelavo izvedenskega mnenja je največ 20 dni 
od dne, ko upravna enota odstopi celotno dokumentacijo izve-
dencu, izbranemu z liste izvedencev. Račun za izdelavo izve-
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denskega mnenja izvedenec naslovi na ministrstvo, poslati pa 
ga mora na upravno enoto.

(5) Izvedenec mora v svojem mnenju, ki ga pošlje upravni 
enoti in vlagatelju, navesti, ali bo upravičencu tehnični pripomo-
ček omogočil prilagojene oblike komuniciranja.

(6) Minister s sklepom določi cenik za izdelavo izveden-
skega mnenja.

7. člen
(dobavitelji tehničnih pripomočkov)

(1) Tehnični pripomoček lahko upravičenec nabavi pri 
katerem koli dobavitelju tehničnih pripomočkov v Republiki 
Sloveniji.

(2) Upravičenec do tehničnih pripomočkov mora dobavi-
telju predložiti vrednotnico za sofinanciranje plačila tehničnega 
pripomočka.

8. člen
(doba trajanja)

(1) Doba trajanja tehničnega pripomočka je obdobje, po 
katerem lahko upravičenec ponovno uveljavlja pravico do ena-
kega tehničnega pripomočka. Odvisna je od tehničnih lastnosti 
pripomočka ter je določena kot povprečna doba uporabe tehnič-
nega pripomočka ob njegovi normalni in skrbni rabi. Doba trajanja 
tehničnega pripomočka je razvidna iz liste tehničnih pripomočkov.

(2) Doba trajanja posameznega tehničnega pripomočka 
začne teči od dneva prevzema tehničnega pripomočka.

(3) Normalna in skrbna raba tehničnega pripomočka je 
uporaba le-tega v skladu z navodili proizvajalca.

9. člen
(lista tehničnih pripomočkov)

(1) Zainteresirane osebe ali organizacije lahko na mi-
nistrstvo vložijo obrazložen predlog za uvrstitev tehničnega 
pripomočka na listo tehničnih pripomočkov. Ministrstvo predlog 
pošlje Svetu za tehnične pripomočke.

(2) Obrazložitev predloga mora vsebovati razloge, število 
potencialnih uporabnikov in vrednost tehničnega pripomočka.

(3) Svet za tehnične pripomočke lahko največ enkrat letno 
predlaga spremembo tega pravilnika in s tem spremembo liste 
tehničnih pripomočkov.

III. PRILAGODITEV VOZILA

10. člen
(upravičenci do prilagoditve vozila)

(1) Do prilagoditve vozila so upravičene gibalno ovirane 
osebe, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivali-
ščem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji, ki lahko uveljavljajo pravice po predpisih, 
ki urejajo invalidsko ter zdravstveno varstvo in zavarovanje in 
lahko sami upravljajo samo prilagojeno vozilo (v nadaljnjem 
besedilu: upravičenec do prilagoditve vozila – voznik) ali sami 
ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za vsto-
panje in varno vožnjo (v nadaljnjem besedilu: upravičenec do 
prilagoditve vozila – sopotnik).

(2) Seznam prilagoditev vozila in posebni pogoji za prila-
goditev vozila (v nadaljnjem besedilu: lista prilagoditev vozila) 
so kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

11. člen
(vloga za uveljavljanje pravice do prilagoditve vozila ali 

nakupa novega prilagojenega vozila)
(1) Vlogo za uveljavljanje pravice do prilagoditve vozila ali 

sofinanciranja nakupa novega prilagojenega vozila (v nadalj-
njem besedilu: vloga) vlagatelj vloži na kateri koli upravni enoti.

(2) Vloga mora vsebovati:
– ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča,
– navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,
– navedbo o priznanem statusu invalida po zakonu, ki 

ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, če 
vlagatelj status ima,

– navedbo o prejemanju denarne socialne pomoči, če jo 
ob vložitvi vloge prejema,

– naziv prilagoditve vozila, ki jo želi uveljavljati,
– podatke o vozilu, za katero se uveljavlja pravica do 

prilagoditve (znamka vozila, identifikacijska številka avtomobi-
la – številka šasije) ali izjavo, da želi nabaviti novo prilagojeno 
vozilo, in

– datum vložitve in podpis vlagatelja ali zakonitega za-
stopnika.

(3) Upravna enota izvedenca posameznika izbere iz liste 
izvedencev, ki jih je s sklepom imenoval minister.

(4) Ko upravna enota prejme vlogo upravičenca, v 
15 dneh zaprosi izvedenca posameznika ali Univerzitetni re-
habilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (v nadaljnjem 
besedilu: inštitut), da pripravi načrt predelave ali prilagoditve 
vozila oziroma ugotovi, ali ima novo prilagojeno vozilo prilago-
ditve, ki jih upravičenec potrebuje.

12. člen
(izdelava načrta prilagoditve vozila za enostavnejše 

prilagoditve)
(1) Način prilagoditve vozila za upravičenca do prilagodi-

tve vozila – voznika ali za upravičenca do prilagoditve vozila – 
sopotnika, za enostavnejše prilagoditve vozila, katerih skupna 
vrednost ne presega 1000 eurov, določi v skladu s predpisi, ki 
urejajo varnost v cestnem prometu, izvedenec posameznik. 
Kadar izvedenec posameznik pri izdelavi izvedenskega mnenja 
oceni, da gre za zahtevnejšo prilagoditev, o tem obvesti uprav-
no enoto, ki izdelavo načrta prilagoditve vozila poveri inštitutu.

(2) Rok za izdelavo načrta enostavnejše prilagoditve vo-
zila je 15 dni od dne, ko upravna enota odstopi celotno doku-
mentacijo izvedencu, izbranemu z liste izvedencev.

(3) Listo izvedencev določi minister na predlog inštituta. 
Izvedenec je lahko zdravnik ustrezne specialnosti z znanji s 
področja invalidskega varstva.

(4) Lista izvedencev se objavi na spletni strani ministrstva.
(5) Minister s sklepom določi cenik za izdelavo načrta 

prilagoditve vozila za enostavnejše prilagoditve.

13. člen
(izdelava načrta prilagoditve vozila za zahtevnejše 

prilagoditve)
(1) Način prilagoditve vozila za upravičenca do prila-

goditve vozila – voznika ali za upravičenca do prilagoditve 
vozila – sopotnika, za zahtevnejše prilagoditve, katerih skupna 
vrednost je nad 1000 eurov ali za nakup novega prilagojenega 
vozila izdela v skladu s predpisi, ki urejajo varnost v cestnem 
prometu, inštitut.

(2) Načrt prilagoditve vozila za zahtevnejše prilagoditve 
izdela v okviru inštituta multidisciplinarna skupina strokovnja-
kov (v nadaljnjem besedilu: skupina).

(3) Na podlagi funkcijskih in drugih sposobnosti upravi-
čenca do prilagoditve vozila – voznika se skupina odloči za 
potrebno prilagoditev vozila ter jo podrobno opiše in v doku-
mentacijo vpiše mednarodne kode predelav. Glede potrebne 
prilagoditve vozila je skupina dolžna določiti prilagoditev, ki 
je za upravičenca do prilagoditve vozila funkcionalna, vendar 
najcenejša. Zahtevnejše elektronske prilagoditve morajo biti 
posebej in podrobno utemeljene (na listi prilagoditev vozila 
označeno kot "IP"). Ob nakupu novega prilagojenega vozila, 
skupina ugotovi, ali so prilagoditve novega vozila za uporab-
nika primerne.

(4) Kadar upravičenec do prilagoditve vozila – voznik že 
ima prilagojeno vozilo in poda vlogo za novo prilagoditev, se ne 
opravi celotna ocena iz prejšnjega odstavka. Skupina v takem 
primeru opravi le oceno ustreznosti dodatne prilagoditve.

(5) Enako kot za upravičenca do prilagoditve vozila – vo-
znika, skupina določi tudi pogoje za prilagoditev vozila upravi-
čenca do prilagoditve vozila – sopotnika. V tem primeru skupi-
na izhaja iz realnih potreb upravičenca do prilagoditve vozila 
– sopotnika, ki izhajajo iz narave in stopnje gibalne oviranosti 
in pripravi rešitev, ki je za upravičenca do prilagoditve vozila – 
sopotnika funkcionalna, vendar najcenejša.
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(6) Izdelan in finančno ovrednoten načrt prilagoditve vo-
zila, inštitut najpozneje v 30 dneh od prejema zaprosila pošlje 
upravni enoti.

(7) Minister s sklepom določi cenik za izdelavo načrta 
prilagoditve vozila za zahtevnejše prilagoditve.

14. člen
(odločba o prilagoditvi vozila)

(1) V odločbi o upravičenosti do prilagoditve vozila uprav-
na enota odloči o pravici do prilagoditve vozila ali o višini 
sofinanciranja nakupa novega prilagojenega vozila, navede 
znamko in identifikacijsko številko vozila (številka šasije), odloči 
o vrsti in šifri prilagoditve, do katere je upravičenec upravičen, 
vrednosti posamezne prilagoditve vozila, navedene na listi 
prilagoditev vozila, v kateri se prilagoditev vozila sofinancira, 
plačniku prilagoditve in dobi trajanja prilagoditve vozila.

(2) Upravičenec do prilagoditve vozila lahko uveljavlja 
prilagoditev vozila pri kateremkoli izvajalcu prilagoditve vozila 
v Republiki Sloveniji.

15. člen
(vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila)

(1) Po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do pri-
lagoditve vozila ali sofinanciranju nakupa novega prilagojenega 
vozila upravna enota upravičencu izda vrednotnico za plačilo 
prilagoditve vozila za sofinanciranje prilagoditve vozila ali za 
sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila.

(2) Vrednotnica za sofinanciranje prilagoditve vozila vsebuje:
– naziv upravne enote, ki je vrednotnico izdala,
– številko vrednotnice, ki je sestavljena iz šifre upravne 

enote in petmestne zaporedne številke v letu ter številke od-
ločbe upravne enote,

– datum izdaje vrednotnice,
– navedbo, da je to »vrednotnica za plačilo prilagoditve 

vozila«,
– ime in priimek upravičenca, EMŠO, naslov prebivališča,
– navedbo, ali je plačnik vrednotnice ministrstvo ali Javni 

jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: sklad),

– odstotek vrednosti prilagoditve vozila, ki se financira,
– podpis odgovorne osebe in žig upravne enote,
– dejansko skupno ceno vseh prilagoditev vozila,
– skupni znesek sofinanciranja vseh prilagoditev vozila po 

specifikaciji – za plačilo plačniku,
– specifikacijo izvedenih prilagoditev vozila skladno z listo 

prilagoditev vozila, ki za vsako posamezno prilagoditev vozila 
vsebuje: šifro posamezne prilagoditve vozila, naziv posamezne 
prilagoditve vozila, vrednost prilagoditve vozila z DDV, navede-
ne na listi prilagoditev vozila, najvišjo vrednost sofinanciranja 
prilagoditve vozila z DDV, dejansko ceno posamezne prilago-
ditve vozila z DDV in ceno prilagoditve vozila, ki se sofinancira,

– datum potrditve ustreznosti opravljene prilagoditve vozila,
– podpis upravičenca ob izvedeni prilagoditvi vozila,
– podpis in žig izvajalca prilagoditve vozila,
– navedbo, da prilagoditev vozila sofinancira ministrstvo 

ali sklad in da je rok plačila določen skladno s predpisi, ki ure-
jajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in

– navedbo, da mora izvajalec prilagoditve vozila izpolnje-
no vrednotnico priložiti ob izdaji računa za izvedbo prilagoditve 
vozila.

(3) Vrednotnica za sofinanciranje nakupa novega prilago-
jenega vozila vsebuje:

– naziv upravne enote, ki je vrednotnico izdala,
– številko vrednotnice, ki je sestavljena iz šifre upravne 

enote in petmestne zaporedne številke v letu ter številke od-
ločbe upravne enote,

– datum izdaje vrednotnice,
– navedbo, da je to »vrednotnica za plačilo novega prila-

gojenega vozila«,
– ime in priimek upravičenca, EMŠO, naslov prebivališča,
– navedbo, ali je plačnik vrednotnice ministrstvo ali sklad,
– odstotek vrednosti novega prilagojenega vozila, ki se 

sofinancira,

– naziv in šifro prilagoditve vozila, iz katere je razvidno, 
da je upravičenec upravičen do nakupa novega prilagojenega 
vozila,

– vrednost novega prilagojenega vozila z DDV, navedene 
na listi prilagoditev vozila,

– najvišjo vrednost sofinanciranja novega prilagojenega 
vozila z DDV,

– podpis odgovorne osebe in žig upravne enote,
– dejansko ceno novega prilagojenega vozila z DDV in 

dejansko ceno istega tipa novega neprilagojenega vozila z 
DDV,

– znesek financiranja novega prilagojenega vozila,
– datum nakupa novega prilagojenega vozila,
– podpis upravičenca ob prevzemu novega prilagojenega 

vozila,
– podpis in žig dobavitelja novega prilagojenega vozila,
– navedbo, da prilagoditev vozila sofinancira ministrstvo 

ali sklad in da je rok plačila določen skladno s predpisi, ki ure-
jajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in

– navedbo, da mora dobavitelj novega prilagojenega vo-
zila izpolnjeno vrednotnico priložiti ob izdaji računa za izvedbo 
prilagoditve vozila.

(4) Upravna enota na vrednotnici za sofinanciranje prila-
goditve vozila izpolni podatke iz prve do osme alineje drugega 
odstavka tega člena, izvajalec prilagoditve vozila pa podatke iz 
devete, desete, dvanajste, trinajste in štirinajste alineje drugega 
odstavka tega člena. Upravna enota izpolni tudi podatke iz 
prvega, drugega, tretjega in četrtega stolpca specifikacije, izva-
jalec prilagoditve vozila pa podatke iz petega in šestega stolpca 
specifikacije iz enajste alineje drugega odstavka tega člena.

(5) Upravna enota na vrednotnici za nakup novega pri-
lagojenega vozila izpolni podatke iz prve do enajste alineje 
tretjega odstavka tega člena, dobavitelj novega prilagojenega 
vozila pa podatke iz dvanajste do šestnajste alineje tretjega 
odstavka tega člena.

(6) Za izvedbo vseh prilagoditev vozila, do katerih je upra-
vičenec upravičen, upravna enota izda skupno vrednotnico, 
razen za nakup novega prilagojenega vozila pod šiframa PV 41 
in PV 42, ko izda samostojno vrednotnico iz tretjega odstavka 
tega člena.

(7) Vrednotnico mora upravičenec unovčiti najpozneje v 
enem letu od izdaje vrednotnice.

(8) Obrazec vrednotnice iz drugega odstavka tega člena 
je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika, obrazec vrednotni-
ce iz tretjega odstavka tega člena pa je kot priloga 5 sestavni 
del tega pravilnika.

(9) Na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska na-
rodna skupnost, se vrednotnici iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena izdata na obrazcu, na katerem je besedilo tudi v 
italijanskem ali madžarskem jeziku.

16. člen
(doba trajanja)

(1) Doba trajanja prilagoditve vozila je obdobje, po kate-
rem lahko upravičenec ponovno uveljavlja pravico do te prila-
goditve in je določena na listi prilagoditev vozila. Teči začne z 
dnem, ko izvedenec posameznik ali skupina in upravičenec 
do prilagoditve vozila zapisniško ugotovita, da je prilagoditev 
vozila izvedena skladno z načrtom prilagoditve vozila.

(2) Če prilagoditev ni ustrezna, izvedenec posameznik ali 
skupina v skladu z načrtom prilagoditve vozila izvajalca prila-
goditve vozila najpozneje v petih dneh od zapisniške ugotovitve 
iz prejšnjega odstavka pisno pozove k dopolnitvi ali popravi 
izvedbe prilagoditve vozila.

(3) Normalna in skrbna raba prilagoditve vozila je uporaba 
le-te v skladu z navodili proizvajalca.

17. člen
(zapisnik o ustreznosti opravljene prilagoditve vozila)
(1) Zapisnik o ustreznosti opravljene prilagoditve vozila 

iz prejšnjega člena pripravi izvedenec posameznik ali skupina.
(2) Zapisnik o ustreznosti opravljene prilagoditve vozila 

mora vsebovati:
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– priimek in ime upravičenca, naslov in EMŠO,
– podatke o vozilu, na katerem je bila izvedena prila-

goditev vozila (znamka vozila, identifikacijska številka vozila 
– številka šasije),

– naziv prilagoditve, ki je bila izvedena,
– podpis upravičenca do prilagoditve in
– podpis in žig (če posluje z žigom) izvedenca posame-

znika ali inštituta ter datum izdaje zapisnika.
(3) Zapisnik, s katerim je ugotovljena ustrezna prilagodi-

tev, izvedenec posameznik ali inštitut v petih dneh od pregleda 
pošlje upravičencu in izvajalcu prilagoditve vozila.

IV. PLAČILO STROŠKOV TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV  
IN PRILAGODITVE VOZILA

18. člen
(izdaja računa za tehnične pripomočke in prilagoditev vozila)

(1) Dobavitelj tehničnih pripomočkov mora račun izstaviti 
na ime ministrstva in mu priložiti vrednotnico za plačilo tehnič-
nega pripomočka, poslati pa ga mora na upravno enoto, ki je 
vrednotnico izdala.

(2) Izvajalec prilagoditve vozila ali dobavitelj novega pri-
lagojenega vozila mora račun izstaviti na ime ministrstva ali 
sklada ter mu priložiti zapisnik, s katerim je ugotovljena ustre-
zna prilagoditev in vrednotnico za plačilo prilagoditve vozila, 
poslati pa ga mora na upravno enoto, ki je vrednotnico izdala.

(3) Kadar upravičenec do tehničnega pripomočka ali do 
prilagoditve vozila želi dražjo izvedbo odobrenega tehničnega 
pripomočka ali prilagoditve vozila, kot je vrednost tehničnega 
pripomočka, določena na listi tehničnih pripomočkov, ali kot 
je vrednost prilagoditve vozila, določena na listi prilagoditev 
vozila, mora razliko doplačati sam.

(4) Iz računa dobavitelja tehničnih pripomočkov ali izvajal-
ca prilagoditev vozil ali dobavitelja novega prilagojenega vozila 
mora biti razviden točen znesek, ki ga je plačnik dolžan plačati.

(5) Kadar je dejanska cena tehničnega pripomočka ali 
prilagoditve vozila nižja kot je vrednost tehničnega pripomoč-
ka, določena na listi tehničnih pripomočkov ali kot je vrednost 
prilagoditve vozila, določena na listi prilagoditev vozila, se 
tehnični pripomoček ali prilagoditev vozila (so)financira največ 
v odstotku, določenem z vrednotnico, glede na dejansko ceno 
tehničnega pripomočka ali prilagoditve vozila.

(6) Pri nakupu novega prilagojenega vozila se invalidu na-
kup (so)financira največ v odstotku, določenem z vrednotnico, 
v višini razlike med ceno enakega tipa novega prilagojenega 
vozila in novega neprilagojenega vozila, vendar največ do vi-
šine odobrenega plačila stroškov iste vrste prilagoditve vozila, 
navedene na listi prilagoditev vozila. Pri tem se uporabljajo 
določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

19. člen
(prehodna določba)

Upravičenci do tehničnih pripomočkov iz 2. člena tega 
pravilnika lahko uveljavljajo pravico do tehničnih pripomočkov 
s šiframi TP – 24, TP – 25, TP – 26 in TP – 27 iz priloge 1 tega 
pravilnika od 1. januarja 2016 dalje.

20. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0072-19/2014/20
Ljubljana, dne 1. oktobra 2014
EVA 2014-2611-0046

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica

za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

Priloga
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Lista tehničnih pripomočkov        Priloga 1 
 
šifra naziv tehničnega 

pripomočka 
doba 
trajanja 

pogoji za pridobitev vrednost z 
DDV do 
zneska 

TP-0001 elektronska varuška 5 let nad 80-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju, izjava o 
predvidenem datumu rojstva 
otroka, ki jo vlagatelj lahko 
vloži največ 30 dni pred 
predvidenim rojstvom 
oziroma 60 dni po rojstvu 
otroka   

115,00 EUR

TP-0002 svetlobni hišni zvonec z 
alarmom 

10 let nad 80-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju; hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti 

115,00 EUR

TP-0003 videofon 10 let nad 95-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju 

140,00 EUR

TP-0004 FM-sistem 6 let nad 80-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju, končano 
osnovnošolsko izobraževanje 
in pravica do uporabe 
slušnega aparata. 
Upravičenec lahko na 
podlagi izvedenskega 
mnenja dobi TP-0004 ali TP-
0005.  

660,00 EUR

TP-0005 FM-sistem, prilagojen za 
osebe s polževim 
vsadkom  

6 let potrdilo o polževem vsadku, 
končano osnovnošolsko 
izobraževanje 

1.350,00 EUR

TP-0006 indukcijska zanka za TV 10 let nad 80-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju in pravica 
do uporabe slušnega aparata 
ali potrdilo o polževem 
vsadku 

150,00 EUR

TP-0007 zapestna ročna ura – 
vibracijska 

10 let nad 90-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju, starost 
najmanj sedem let  

90,00 EUR

TP-0008 telefonski aparat z 
ojačevalnikom 

10 let nad 80-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju in pravica 
do uporabe slušnega aparata 

70,00 EUR

TP-0009 svetlobni/zvočni indikator – 
budilka 

10 let nad 80-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju; hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnost; starost najmanj 
sedem let.  
Upravičenec lahko izbira 
med TP-0009 ali TP-0010.  

105,00 EUR
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TP-0010 vibracijska ura budilka 10 let nad 80-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju; hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnost; starost najmanj 
sedem let. 
Upravičenec lahko izbira 
med TP-0009 ali TP-0010.  

50,00 EUR

TP-0011 baterije za polžev vsadek   1 leto potrdilo o polževem vsadku 450,00 EUR
TP-0012 govoreča zapestna ura z 

vibratorjem 
10 let hkratna kombinirana izguba 

sluha in vida, in sicer najmanj 
50-odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti 

75,00 EUR

TP-0013 prenosna tipkovnica za 
gluhoslepe osebe 

10 let hkratna kombinirana izguba 
sluha in vida in najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti; starost 
najmanj sedem let 

120,00 EUR

TP-0014 magnetna tabla z 
izbočenimi črkami 

10 let  hkratna kombinirana izguba 
sluha in vida, in sicer najmanj 
50-odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti 

60,00 EUR

TP-0015 govoreči kalkulator 10 let 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti, učenec od 
desetega leta starosti 
oziroma status dijaka ali 
študenta 

450,00 EUR

TP-0016 indikator svetlobe  5 let 3., 4. ali 5. kategorija slepote 
in slabovidnosti; hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti; starost 
najmanj sedem let 

40,00 EUR

TP-0017 prenosna elektronska lupa  7 let 3. ali 4. kategorija slepote in 
slabovidnosti; hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti 

450,00 EUR

TP-0018 sinteza slovenskega 
govora  

2 leti 3., 4. ali 5. kategorija slepote 
in slabovidnosti, starost 
najmanj sedem let 

100,00 EUR

TP-0019 ura za slepe osebe  10 let 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti, starost 
najmanj šest let 

100,00 EUR
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TP-0020 ura za slabovidne osebe 10 let 2. ali 3. kategorija slepote in 
slabovidnosti, starost 
najmanj šest let 

50,00 EUR

TP-0021 govoreči diktafon 5 let 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti, starost 
najmanj šest let 

150,00 EUR

TP-0022 govoreča osebna tehtnica 10 let 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti  

100,00 EUR

TP-0023 govoreča kuhinjska 
tehtnica  

10 let 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti 

100,00 EUR

TP-0024 programski vmesnik za 
uporabo osebnega 
računalnika za slepe osebe 

10 let 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti; hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti; potrdilo o 
usposobljenosti za uporabo 
pripomočka (za slepe in 
slabovidne osebe potrdilo 
Zveze društev slepih in 
slabovidnih Slovenije; za 
gluhoslepe osebe pa potrdilo 
Društva gluhoslepih 
Slovenije DLAN) 

950,00 EUR

TP-0025 programski vmesnik za 
uporabo osebnega 
računalnika za slepe osebe 

nadgradnja 
na 3 leta 

osnovni program TP-0024 250,00 EUR

TP-0026 programski vmesnik za 
osebni računalnik za 
povečavo in branje 

10 let 3. ali 4. kategorija slepote in 
slabovidnosti, hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 80-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti; potrdilo o 
usposobljenosti za uporabo 
pripomočka (za slepe in 
slabovidne osebe potrdilo 
Zveze društev slepih in 
slabovidnih Slovenije; za 
gluhoslepe osebe pa potrdilo 
Društva gluhoslepih 
Slovenije DLAN)  
Upravičenec s 4. kategorijo 
slepote ali gluhoslepa oseba 
lahko izbere TP-0024 ali TP-
0026. 

550,00 EUR

TP-0027 programski vmesnik za 
osebni računalnik za 
povečavo in branje 

nadgradnja 
na 3 leta 

osnovni program TP-0026 250,00 EUR
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TP-0028 mobilni telefon  5 let nad 95-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju; 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti; hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti, starost 
najmanj sedem let; potrdilo o 
usposobljenosti za uporabo 
pripomočka (pri okvari sluha 
izkaznica o priznani pravici 
do uporabe slovenskega 
znakovnega jezika; za slepe 
in slabovidne osebe potrdilo 
Zveze društev slepih in 
slabovidnih Slovenije; za 
gluhoslepe osebe pa potrdilo 
Društva gluhoslepih 
Slovenije DLAN).  
Upravičenec lahko izbira 
med TP-0028 ali TP-0029 ali 
TP-0030. 

320,00 EUR

TP-0029 tablični računalnik 5 let nad 95-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju; 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti; hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti, starost 
najmanj sedem let, potrdilo o 
usposobljenosti za uporabo 
pripomočka (pri okvari sluha 
izkaznica o priznani pravici 
do uporabe slovenskega 
znakovnega jezika; za slepe 
in slabovidne osebe potrdilo 
Zveze društev slepih in 
slabovidnih Slovenije; za 
gluhoslepe osebe pa potrdilo 
Društva gluhoslepih 
Slovenije DLAN).  
Upravičenec lahko izbira 
med TP-0028 ali TP-0029 ali 
TP-0030. 

320,00 EUR
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TP-0030 prenosni osebni računalnik  5 let nad 95-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju; 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti; hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti; starost 
najmanj sedem let, potrdilo o 
usposobljenosti za uporabo 
pripomočka (pri okvari sluha 
izkaznica o priznani pravici 
do uporabe slovenskega 
znakovnega jezika; za slepe 
in slabovidne osebe potrdilo 
Zveze društev slepih in 
slabovidnih Slovenije; za 
gluhoslepe osebe pa potrdilo 
Društva gluhoslepih 
Slovenije DLAN). 
Upravičenec lahko izbira 
med TP-0028 ali TP-0029 ali 
TP-0030. 

320,00 EUR
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Lista prilagoditve vozila         Priloga 2 
 
šifra naziv prilagoditve doba 

trajanj
a 

pogoji za pridobitev vrednost z 
DDV do zneska

PV 1 ročno upravljanje zavore, 
plina in sklopke 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost obeh spodnjih udov 

2.500,00 EUR

PV 2 ročno upravljanje zavore in 
plina 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost desnega spodnjega 
uda 

1.500,00 EUR

PV 3 ročno upravljanje sklopke 
(mehanski sistem)  

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost levega spodnjega uda 

1.800,00 EUR

PV 4 avtomatska sklopka 
(pnevmatski sistem) 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost levega spodnjega uda 
in pareza obeh zgornjih udov 

2.200,00 EUR

PV 5 avtomatska sklopka 
(elektronski sistem) – IP 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost levega spodnjega uda 
in pareza ter omejena aktivna in 
pasivna gibljivost obeh zgornjih 
udov 

3.000,00 EUR

PV 6 ročna zavora na levi strani – 
premostitev 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost desnega zgornjega uda 
in zadostna funkcijska sposobnost 
levega zgornjega uda 

800,00 EUR

PV 7 paralelna stopalka za plin 
na levi strani od zavorne 
stopalke 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost desnega spodnjega 
uda ter zadostna funkcijska 
sposobnost levega spodnjega uda 

500,00 EUR

PV 8 podaljšanje nožnih stopalk z 
vmesnim pregibom 

6 let kratka spodnja uda (pritlikavost ali 
druge prirojene motnje), da oseba 
ne more upravljati vozila s 
standardnimi stopalkami 

1.200,00 EUR

PV 9 dvignjen pod vozila 
(podpora za peti) 

6 let huda pareza spodnjih udov 
pretežno proksimalno, tako da 
oseba ob upravljanju stopalk ne 
more dvigniti spodnjega uda, 
temveč upravlja stopalke le z gibi 
v stopalu 

200,00 EUR

PV 10 prilagoditev oblike stopalk 
zavore in plina 

6 let pareza ali deformacija spodnjih 
udov, tako da oseba lahko 
ustrezno upravlja zavoro in plin le 
z individualno prilagojeno obliko 
stopalk 

300,00 EUR

PV 11 krogla ali vilice na volanu 6 let upravljanje vozila z ročnimi 
komandami (krogla ali vilice 
omogočajo zvezno vrtenje volana 
le z eno roko) 

70,00 EUR

PV 12 specialna rokavica na 
volanu 

6 let upravljanje vozila z ročnimi 
komandami (samo specialna 
rokavica ob zmanjšani funkcijski 
sposobnosti zgornjega uda 
omogoča zvezno vrtenje volana le 
z eno roko) 

100,00 EUR

PV 13 prilagoditev menjalne ročice 6 let pareza ali deformacija zgornjega 
uda, tako da je ustrezno 
upravljanje menjalne ročice 
mogoče le s prilagoditvijo le-te 

180,00 EUR
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PV 14 mehanske premostitve 
obvolanskih ročic 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost enega zgornjega uda 
ter zadostna funkcijska 
sposobnost drugega zgornjega 
uda 

250,00 EUR

PV 15 elektronsko upravljanje luči, 
smernikov in brisalnikov na 
volanu – IP 

6 let huda pareza obeh zgornjih udov, 
ki onemogoča upravljanje 
obvolanskih ročic, ali odsotnost 
enega zgornjega uda in pareza 
oziroma funkcijska omejitev 
drugega zgornjega uda 

1.100,00 EUR

PV 16 vklop smernikov in preklop 
luči z nogo (elektronsko 
krmiljenje) 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost obeh zgornjih udov 

950,00 EUR

PV 17 brezkontaktni zagon vozila 
in identifikacija ključa 

6 let huda pareza ali paraliza 
distalnega dela desnega 
zgornjega uda, tako da ni mogoče 
držati in obrniti ključa, ter 
funkcijska omejitev levega 
zgornjega uda 

1.200,00 EUR

PV 18 elektronsko upravljanje 
ročne zavore v osebnem 
vozilu 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
delna odsotnost obeh zgornjih 
udov 

950,00 EUR

PV 19 elektronsko upravljanje 
ročne zavore v kombi vozilu 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
delna odsotnost obeh zgornjih 
udov 

1.200,00 EUR

PV 20 modifikacija volana – višina 
in smer volanskega droga – 
IP 

6 let huda pareza obeh zgornjih udov, 
ki onemogoča zadovoljivo 
upravljanje – vrtenje standardno 
podprtega krmilnega sistema; z 
nastavitvijo višine in smeri 
volanskega droga pa je 
upravljanje volana ustrezno 

1.000,00 EUR

PV 21 predelava hidravličnega 
mehanizma volana 
(mehčanje) – IP 

6 let huda pareza obeh zgornjih udov, 
ki onemogoča zadovoljivo 
upravljanje – vrtenje standardno 
podprtega krmilnega sistema; tudi 
ne ob modifikaciji volana 

3.500,00 EUR

PV 22 prilagoditev vozila za vožnjo 
z invalidskega vozička   

6 let močno zmanjšana funkcijska 
sposobnost zgornjih in spodnjih 
udov ter trupa, ki onemogoča 
presedanje z vozička na sedež 
avtomobila 

3.500,00 EUR

PV 23 avtomatsko odpiranje vrat – 
IP 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
delna odsotnost obeh zgornjih 
udov in funkcijska omejitev drugih 
gibalnih sistemov (trup, spodnja 
uda), da ni mogoče mehansko 
odpiranje drsnih vrat 

2.300,00 EUR

PV 24 prilagoditev sedeža – 
mehanska prilagoditev* – IP 

6 let telesne deformacije, ki 
onemogočajo ustrezno sedenje 
na standardnem sedežu 

500,00 EUR

PV 25 prilagoditev varnostnega 
pasu* 

6 let telesne deformacije, huda pareza 
ali paraliza mišic trupa, 
spastičnost, nehoteni gibi ali 
nemir invalida, ki onemogočajo 
ustrezno pritrditev s standardnim 
varnostnim pasom 

330,00 EUR
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PV 26 prilagoditev naslona za 
glavo*  

6 let telesne deformacije, huda pareza 
ali paraliza mišic vratu in trupa, 
spastičnost, nehoteni gibi ali 
nemir invalida, ki onemogočajo 
varen položaj glave med vožnjo s 
standardnim naslonom za glavo 

1.600,00 EUR

PV 27 dvižni sedež* – IP 6 let močno zmanjšana funkcijska 
sposobnost zgornjih in spodnjih 
udov ter trupa; samo dvižni sedež 
omogoča vstajanje oziroma 
presedanje z avtomobilskega 
sedeža in na njega 

5.000,00 EUR

PV 28 poglobitev poda za dosego 
večje notranje višine* – IP 

6 let osebe, ki so med vožnjo na 
invalidskem vozičku in je notranja 
višina avtomobila nezadostna za 
varno sedenje na vozičku 

6.000,00 EUR

PV 29 zložljive prenosne rampe* 6 let zmanjšana funkcijska sposobnost 
voznika ali invalida – sopotnika, ki 
onemogoča spravilo (nakladanje) 
električnega invalidskega vozička 
v avtomobil 

500,00 EUR

PV 30 klančina (ročno 
upravljanje)* 

6 let močno zmanjšana funkcijska 
sposobnost zgornjih in spodnjih 
udov ter trupa, ki onemogoča 
presedanje z vozička na sedež 
avtomobila; oseba, ki upravlja 
klančino, ima zadostne funkcijske 
sposobnosti za mehansko 
upravljanje le-te 

1.850,00 EUR

PV 31 klančina (elektronsko 
upravljanje) * – IP 

6 let močno zmanjšana funkcijska 
sposobnost zgornjih in spodnjih 
udov ter trupa, ki onemogoča 
presedanje z vozička na sedež 
avtomobila; oseba, ki upravlja 
klančino, nima zadostne 
funkcijske sposobnosti za 
mehansko upravljanje le-te in 
lahko upravlja le elektronski način 

3.000,00 EUR

PV 32 hidravlično ali električno 
dvigalo za kombi* – IP 

6 let močno zmanjšana funkcijska 
sposobnost zgornjih in spodnjih 
udov ter trupa, ki onemogoča 
presedanje z vozička na sedež 
avtomobila; funkcijska sposobnost 
je toliko zmanjšana, da tudi 
uporaba elektronske klančine ni 
mogoča 

7.000,00 EUR

PV 33 sistem za dvig vozička v 
avto* – IP 

6 let osebe, ki same vozijo avto in 
imajo toliko zmanjšano funkcijsko 
sposobnost zgornjih udov in 
trupa, da jim onemogoča ustrezno 
spravilo vozička v avto. Za osebe, 
ki same ne vozijo avtomobila, pa 
le v primerih hude, z zdravniškim 
potrdilom dokazane funkcijske 
okvare spremljevalca invalidne 
osebe.  

3.300,00 EUR
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PV 34 dvigalo za dvig osebe na 
sedež* – IP 

6 let osebe, ki same vozijo avto in 
imajo zmanjšano funkcijsko 
sposobnost zgornjih udov in 
trupa, tako da se samostojno ne 
morejo presesti na sedež 
avtomobila, dvigalo pa jim to 
omogoča. Za osebe, ki same ne 
vozijo avtomobila, pa le v primerih 
hude, z zdravniškim potrdilom 
dokazane funkcijske okvare 
spremljevalca invalidne osebe. 

3.800,00 EUR

PV 35 vgradnja letev za vpenjanje 
vozička* 

6 let osebe, ki so med vožnjo 
avtomobila na invalidskem 
vozičku 

200,00 EUR/m

PV 36 varnostni pasovi za 
pritrditev vozička *  

6 let osebe, ki so med vožnjo 
avtomobila na invalidskem 
vozičku 

350,00 EUR

PV 37 elektronski mehanizem za 
pritrditev vozička * – IP 

6 let invalidi vozniki, ki vozijo avto 
neposredno z invalidskega 
vozička in zaradi zmanjšane 
funkcijske sposobnosti ne 
zmorejo mehansko pritrditi 
vozička. Za osebe, ki same ne 
vozijo avtomobila, pa le v primerih 
hude, z zdravniškim potrdilom 
dokazane funkcijske okvare 
spremljevalca invalidne osebe, da 
ne zmore mehansko pritrditi 
vozička. 

2.750,00 EUR

PV 38 elektronsko upravljanje 
zavore in plina – IP 

6 let huda pareza, odsotnost ali 
deformacije obeh zgornjih in 
spodnjih udov, katerih funkcijska 
sposobnost ni zadostna za 
upravljanje mehanskih vzvodov 
zavore in plina 

11.000,00 EUR

PV 39 elektronsko upravljanje 
volana (linearni volan) – IP 

6 let huda pareza ali deformacije obeh 
zgornjih udov, katerih funkcijska 
sposobnost ni zadostna za 
upravljanje tudi predelanega 
(razmehčanega) hidravličnega 
mehanizma volana 

17.500,00 EUR

PV 40 kompletno elektronsko 
upravljanje vozila z 
upravljalno ročico – IP 

6 let zelo huda funkcijska prizadetost 
gibalnega sistema, ki onemogoča 
kakršno koli drugačno upravljanje 
vozila 

35.000,00 EUR

PV 41 avtomatski menjalnik – novo 
osebno vozilo 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost levega spodnjega uda 
in pareza obeh zgornjih udov 

1.200,00 EUR

PV 42 avtomatski menjalnik – novo 
kombi vozilo 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost levega spodnjega uda 
in pareza obeh zgornjih udov 

2.500,00 EUR

 
* prilagoditve vozila za upravičence do prilagoditve vozila – voznike in upravičence do prilagoditve 
vozila - sopotnike 
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            Priloga 3 

 
 
 
   
Upravna enota 
 

  

   
Številka vrednotnice  Številka in datum odločbe upravne enote 
 
   
Datum izdaje vrednotnice   
 
 
Upravičenec (ime, priimek, EMŠO, naslov prebivališča) 
 
 
 

 
Upravičencu do tehničnega pripomočka se sofinancira (ustrezno obkroži): 

 
 85% vrednosti posamezne tehničnega pripomočka določene z liste tehničnih pripomočkov ali 
 100% vrednosti posameznega tehničnega pripomočka določene z liste tehničnih pripomočkov 
 

 
 
 

Upravičenec do tehničnega pripomočka je upravičen do naslednjega tehničnega pripomočka: 
 

   
Šifra tehničnega pripomočka  Naziv tehničnega pripomočka 

 
   
Vrednost tehničnega pripomočka z DDV 
določena z listo tehničnih pripomočkov (EUR) 

 Najvišja vrednost sofinanciranja tehničnega 
pripomočka z DDV (EUR) 

 
 
 
 

   
  Podpis odgovorne osebe in žig upravne enote 

 
 
 
 
 
 

 
VREDNOTNICA ZA PLAČILO TEHNIČNEGA PRIPOMOČKA 
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IZPOLNI DOBAVITELJ TEHNIČNEGA PRIPOMOČKA: 

 
  
Prodajna cena z DDV tehničnega pripomočka 
(EUR) 

 

 
 

OPOZORILO! 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinancira tehnični pripomoček največ do najvišje vrednosti 
določena z vrednotnico.  
 
V primeru višje cene tehničnega pripomočka upravičenec razliko do polne cene tehničnega pripomočka plača dobavitelju 
sam, v primeru nižje cene pa dobavitelj zaračuna ministrstvu odstotek od prodajne cene tehničnega pripomočka.  
 

 
 
 
Datum prevzema  
 
   
Podpis upravičenca ob prevzemu  Podpis in žig dobavitelja tehničnega pripomočka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinancira tehnični pripomoček v višini, ki je določena z vrednotnico, rok 
plačila pa je 30 dni po prejemu računa. Dobavitelj tehničnih pripomočkov mora to vrednotnico in račun za nabavo tehničnega pripomočka poslati 
upravni enoti, ki je vrednotnico izdala. Račun se glasi na plačnika (ministrstvo), iz računa pa mora biti razviden točen znesek, ki ga je plačnik 
dolžan plačati dobavitelju tehničnih pripomočkov. 
 
Rok veljavnosti vrednotnice je 1 leto od datuma izdaje vrednotnice.   
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                      Priloga 4 

 
 
 
 
   
Upravna enota 
 

  

   
Številka vrednotnice  Številka in datum odločbe upravne enote 
 
   
Datum izdaje vrednotnice   
 
 
Upravičenec (ime, priimek, EMŠO, naslov prebivališča) 
 
 
 

 
Plačnik:  
o Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
o Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije 

 
Upravičencu do prilagoditve vozila se sofinancira: 
o 85% vrednosti posamezne prilagoditve vozila določene z listo prilagoditev vozila ali 
o 100% vrednosti posamezne prilagoditve vozila določene z listo prilagoditev vozila 
 
 
 
Upravičenec do prilagoditve vozila je upravičen do prilagoditev vozila, ki so določene s Specifikacijo  izvedenih 
prilagoditev vozila skladnih z listo prilagoditev vozila, ki je priloga te vrednotnice. Upravna enota izpolni prvi, drugi, 
tretji in četrti stolpec specifikacije.    

 
  

 
 
 
 
 

   
  Podpis odgovorne osebe in žig upravne enote 

 

 
VREDNOTNICA ZA PLAČILO PRILAGODITVE VOZILA 
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IZPOLNI IZVAJALEC PRILAGODITVE VOZILA: 
 
Izvajalec posamezne prilagoditve vozila izpolni peti in šesti stolpec Specifikacije  izvedenih prilagoditev vozila 
skladnih z listo prilagoditev vozila, ki je priloga te vrednotnice. 
 
  
Dejanska skupna cena vseh prilagoditve 
vozila z DDV (EUR) 

 

 

 
 
   
Datum potrdila o ustreznosti prilagojenega 
vozila 

 Prevzeto dne 

 
   
Podpis upravičenca ob prevzemu  Podpis in žig izvajalca prilagoditve vozila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije 
sofinancira posamezno prilagoditev v višini, ki je določena z vrednotnico, rok plačila pa je 30 dni po prejemu računa. Izvajalec posamezne 
prilagoditve vozila mora to vrednotnico in račun za nabavo poslati upravni enoti, ki je vrednotnico izdala. Račun se glasi na plačnika 
(ministrstvo ali sklad), iz računa pa mora biti razviden točen znesek, ki ga je plačnik dolžan plačati izvajalcu posamezne prilagoditve vozila.   
 
Rok veljavnosti vrednotnice je 1 leto od datuma izdaje vrednotnice.   
 

 

 
OPOZORILO! 
 
Specifikacija izvedenih prilagoditev vozila je obvezna  priloga te vrednotnice! 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  ali Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike 
Slovenije sofinancira posamezne prilagoditve vozila največ v višini določene z vrednotnico.  
 
V primeru višje cene posamezne prilagoditve vozila upravičenec razliko do polne cene posamezne prilagoditve vozila plača 
izvajalcu sam, v primeru nižje cene pa izvajalec zaračuna ministrstvu ali skladu odstotek od dejanske cene posamezne 
prilagoditve vozila. 
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1 2 3 4 5 
Šifra 
posamezne 
prilagoditve 
vozila: 
 

Naziv posamezne 
prilagoditve vozila 

Vrednost 
prilagoditve 
vozila z DDV 
določena z listo 
prilagoditve 
vozila (EUR) 

Najvišja 
vrednost 
sofinanciranja 
posamezne 
prilagoditve 
vozila z DDV 
(EUR) 

Dejanska 
cena 
posamezne 
prilagoditve 
vozila z DDV 
(EUR) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

 
SPECIFIKACIJA IZVEDENIH PRILAGODITEV VOZILA SKLADNIH Z LISTO PRILAGODITEV VOZILA 
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            Priloga 5 

 
 
 
 
   
Upravna enota 
 

  

   
Številka vrednotnice  Številka in datum odločbe upravne enote 
 
   
Datum izdaje vrednotnice   
 
 
Upravičenec (ime, priimek, EMŠO, naslov prebivališča) 
 
 
 

 
Plačnik:  
o Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
o Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije 

 
Upravičencu do prilagoditve vozila – nakup novega prilagojenega vozila se sofinancira: 
o 85% vrednosti posamezne prilagoditve vozila  določene z listo prilagoditev vozila ali 
o 100% vrednosti posamezne prilagoditve vozila določene z listo prilagoditev vozila 
 

 
 
 

Upravičenec do nakupa novega prilagojenega vozila je upravičen do: 
 

   
Šifra prilagoditve vozila – novo prilagojeno 
vozilo 

 Naziv PV prilagoditve vozila – novo prilagojeno 
vozilo 

 
   
Vrednost novega prilagojenega vozila z DDV 
določena z listino prilagoditve vozila (EUR) 

 Najvišja vrednost sofinanciranja novega 
prilagojenega vozila z DDV (EUR) 

 
 
 
 

   
  Podpis odgovorne osebe in žig upravne enote 

 

 
VREDNOTNICA ZA NAKUP NOVEGA PRILAGOJENEGA VOZILA 
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IZPOLNI DOBAVITELJ NOVEGA PRILAGOJENEGA VOZILA: 
 

  
Dejanska cena novega prilagojenega vozila  z 
DDV (EUR) 

 

 
 
Znesek sofinanciranja novega 
prilagojenega vozila (EUR) 

 

 

 
 
 
   
Datum potrdila o ustreznosti prilagojenega 
vozila 

 Prevzeto dne 

 
   
Podpis upravičenca ob prevzemu  Podpis in žig dobavitelja novega prilagojenega 

vozila 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije 
sofinancira novo prilagojeno vozilo v višini, ki je določena z vrednotnico, rok plačila pa je 30 dni po prejemu računa. Dobavitelj novega 
prilagojenega vozila mora to vrednotnico in račun za nabavo poslati upravni enoti, ki je vrednotnico izdala. Račun se glasi na plačnika 
(ministrstvo ali sklad), iz računa pa mora biti razviden točen znesek, ki ga je plačnik dolžan plačati dobavitelju novega prilagojenega vozila.  
 
Rok veljavnosti vrednotnice je 1 leto od datuma izdaje vrednotnice.   

 
 

 
OPOZORILO! 

 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  ali Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike 
Slovenije sofinancira novo prilagojeno vozilo največ v višini, ki je določena z vrednotnico.  
 
V primeru višje cene novega prilagojenega vozila (razlika v ceni med novim prilagojenim vozilom in novim neprilagojenim 
vozilom) upravičenec razliko do polne cene novega prilagojenega vozila plača dobavitelju sam, v primeru nižje cene pa 
dobavitelj zaračuna ministrstvu ali skladu odstotek od dejanske cene novega prilagojenega vozila.   
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2933. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu 
osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) 
in volka (Canis lupus) iz narave

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto žive-
čih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 
115/07, 96/08, 36/09, 102/11 in 15/14) izdaja ministrica za 
okolje in prostor

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

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

1. člen
V Pravilniku o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda 

(Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, 
št. 28/09, 12/10, 76/10, 76/11, 73/12 in 104/13) se priloga 1 
nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega 
pravilnika.

2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 

2 sestavni del tega pravilnika.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-348/2014
Ljubljana, dne 1. oktobra 2014
EVA 2014-2330-0106

Irena Majcen l.r.
Ministrica

za okolje in prostor
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Priloga 1 
 
 
»Priloga 1 
 
 
Načrtovani odstrel rjavega medveda (Ursus arctos) v načrtovalskem obdobju od 
1. oktobra 2014 do 30. septembra 2015, ki se izvaja do 31. decembra 2014 in od 1. 
januarja 2015 do 30. aprila 2015  
 
I. 
 
1. V osrednjem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se izvede 
načrtovani odstrel 74 medvedov v naslednjih lovsko upravljavskih območjih (v 
nadaljnjem besedilu: LUO) in težnostnih kategorijah: 
 
- v delu Kočevsko belokranjskega LUO z lovišči Loka pri Črnomlju, Sinji vrh, Črnomelj, 
Banja Loka-Kostel, Kočevje, Mala gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike 
Lašče, Lazina, Velike Poljane, Loški potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, 
Predgrad, Dragatuš, Dobrepolje, Suha krajina in Taborska jama ter lovišča s posebnim 
namenom Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna gora: 
 

Težnostna 
kategorija 

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

Število 
medvedov 

25 7 4 36 

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

Težnostna 
kategorija 

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

Število 
medvedov 

24 6 4 34 

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

Težnostna 
kategorija 

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

Število 
medvedov 

2 1 1 4 
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2. V robnem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se izvede 
načrtovani odstrel 12 medvedov v naslednjih LUO in težnostnih kategorijah: 
 
- v delu Kočevsko belokranjskega LUO, ki obsega lovišča Suhor, Metlika, Gradac, Adlešiči, 
Vinica, Smuk-Semič, Krka in Grosuplje:  
 

Težnostna 
kategorija 

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

Število 
medvedov 

2 1 1 4 

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

Težnostna 
kategorija 

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

Število 
medvedov 

1 1 0 2 

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

Težnostna 
kategorija 

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

Število 
medvedov 

0 1 0 1 

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

Težnostna 
kategorija 

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

Število 
medvedov 

2 1 1 4 

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

Težnostna 
kategorija 

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

Število 
medvedov 

1 0 0 1 
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3. V območju izjemne prisotnosti rjavega medveda se izvede načrtovani odstrel 3 
medvedov v naslednjih LUO in težnostnih kategorijah: 
 
- v delu Zasavskega LUO, med AC Ljubljana – Obrežje in reko Savo, ki obsega lovišča 
Radeče, Polšnik, Gabrovka in Dole pri Litiji:  
 

Težnostna 
kategorija 

Do 150 kg 

Število 
medvedov 

1 

 
- v delu Novomeškega LUO, severno od AC Ljubljana – Obrežje, ki obsega lovišča: 
Mokronog, Šentrupert, Trebelno, Tržišče, Šentjanž, Škocjan, Mirna, Otočec, Trebnje  
in 
v delu Posavskega LUO, ki obsega lovišča Loka pri Zidanem mostu, Boštanj, Studenec-
Veliki Trn, Bučka:  
 

Težnostna 
kategorija 

Do 150 kg 

Število 
medvedov 

2 

 
 
II. 
 
Do 31. decembra 2014 se lahko izvede odstrel do 50 osebkov rjavega medveda. 
 
 
III. 
 
Pri razdelitvi odstrela po LUO se upoštevajo naslednje usmeritve: 
- v Kočevsko-Belokranjskem LUO (osrednji del) in v Notranjskem LUO (osrednji del) se 

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

- od skupne kvote za Novomeško in Posavsko LUO (robno območje) se v jesenskem času 
(do 31. decembra 2014) dodeli 1 medveda do 100 kg namensko loviščem Posavskega 
LUO. V kolikor v omenjenem obdobju odstrel v navedenih loviščih tega LUO ne bo 
realiziran, se v spomladanskem času (1. januarja 2015 do 30.aprila 2015) tega medveda 
lahko lovi do realizacije tako v loviščih Posavskega kot tudi Novomeškega LUO. 

 
 
IV.  
 
Odstrel medvedov iz I. točke te priloge se v LUO osrednjega območja življenjskega prostora 
vrste rjavega medveda prednostno izvede v pasu približno 1,5 km okoli naselij, kjer se osebki 
pogosto pojavljajo oziroma se tam dalj časa zadržujejo. Prav tako se prednostno izvaja tudi  
na lokacijah, kjer prihaja do pogostejših škod, ali v njihovi bližini. Enako načelo velja tudi pri 
naknadni razdelitvi odstrela po LUO. 
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V. 
 
Izjemni odstrel, ki naj bi se izvedel v času, ko načrtovani odstrel še ni izpolnjen v 
posameznem LUO, se mora vključiti v načrtovani odstrel tega LUO. V obseg načrtovanega 
odstrela se upošteva tudi morebiten odlov živih medvedov za doselitev ali naselitev izven 
meja Republike Slovenije. 
 
Izjemni odstrel v obdobju, ko je načrtovani odstrel v posameznem LUO že izpolnjen, se 
smiselno upošteva v naslednjem načrtovalskem obdobju tako, da se obseg načrtovanega 
odstrela zniža za število osebkov, s katerimi je bil presežen načrtovan odstrel v preteklem 
načrtovalskem obdobju. 
 
Izjemni odstrel je v primeru konfliktnih dogodkov in izdaje dovoljenja mogoč na celotnem 
območju Republike Slovenije. 
 
 
VI. 
 
Smrtnost medveda, ki bi nastala kot posledica dostrelitve po iskanju ranjene živali po nastali 
prometni nesreči, se klasificira kot izguba in se ne šteje v kvoto realiziranega odstrela. Take 
primere se obravnava kot etično načelo iskanja in preprečitve mučenja ranjene živali, za 
katere ni potrebno pridobiti dovoljenja Agencije Republike Slovenije za okolje za izredni 
odstrel. Upošteva se pri kvoti celotnega odvzema. 
 
Če so izgube v načrtovalskem obdobju višje kot so predvidene v strokovnem mnenju (20 
osebkov), se smiselno upoštevajo pri načrtovanju odvzema v naslednjem načrtovalskem 
obdobju.«. 
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Priloga 2 
 
 
»Priloga 2 
 
Načrtovani odstrel  volka (Canis lupus) v načrtovalskem obdobju od 1. oktobra 2014 
do 30. septembra 2015, ki se izvaja do 31. januarja 2015 in od 1. do 30. septembra 2015  
 
I. 
V življenjskem prostoru vrste volka se izvede načrtovani odstrel 5 volkov v naslednjih LUO: 
 

- 2 volka - Kočevsko-Belokranjsko LUO in Novomeško LUO skupaj (vse lovske 
družine, združene v Lovsko zvezo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: LZS), razen 
LD Loški potok*).  

   - v Kočevsko Belokranjskem LUO v loviščih 
Loka pri Črnomlju, Vinica, Sinji vrh, Črnomelj, Adlešiči, Banja Loka-Kostel, 
Kočevje, Mala gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče, 
Gradac, Suhor, Lazina, Velike Poljane, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, 
Predgrad, Dragatuš, Smuk-Semič, Metlika, Dobrepolje, Grosuplje, Suha krajina, 
Krka in Taborska jama; 
* Lovišče Loški potok je izločeno iz pravice do odstrela zaradi neraziskanega nezakonitega 
odstrela volka v mesecu avgustu 2014. 

                        - v Novomeškem LUO v loviščih: 
Mirna peč, Novo mesto, Otočec, Padež, Šentjernej, Plešivica, Toplice, 
Orehovica, Brusnice, Gorjanci, Mokronog, Mirna, Trebelno, Veliki Gaber, 
Dobrnič, Trebnje, Velika Loka, Tržišče, Škocjan, Šentrupert in Šentjanž. 

- 2 volka - Notranjsko LUO in Zahodno visoko kraško LUO skupaj (vse lovske 
družine, združene v LZS).  

                        - v Notranjskem LUO v loviščih 
Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, Lož-Stari trg, Iga vas, 
Babno polje, Gornje jezero, Kozlek, Zemon, Trnovo, Mokrc, Brezovica, Rakitna, 
Tabor Zagorje, Prestranek, Javornik-Postojna, Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, 
Rakovnik-Škofljica in Tomišelj. 

                        - v Zahodno visoko Kraškem LUO v loviščih 
Logatec, Hotedršica, Rovte, Vrhnika, Col, Hubelj, Idrija, Krekovše, Kozje stena, 
Jelenk, Javornik, Dole nad Idrijo, Gorica, Grgar, Sabotin, Planina, Črna jama, 
Bukovje, Most na Soči, Trebuša, Čepovan, Kanal, Anhovo, Dobrovo, Trnovski 
gozd, Vipava, Nanos, Lijak, Čaven, Vojkovo in Hrenovice.  

- 1 volk - Primorsko LUO (vse lovske družine, združene v LZS). 

                        - v Primorskem LUO v loviščih 
Prem, Bukovca, Brkini, Izola, Trstelj – Kostanjevica, Fajti hrib, Strunjan, Jezero 
– Komen, Dolce – Komen, Raša – Štorje, Tabor – Sežana, Žabnik – Obrov, 
Kras – Dutovlje, Vrhe – Vrabče, Videž – Kozina, Slavnik – Materija, Štanjel, 
Gaberk – Divača, Timav – Vreme, Senožeče, Kojnik – Podgorje, Rižana, 
Dekani, Istra – Gračišče, Marezige, Koper, Šmarje, Gradišče – Košana, Brje – 
Erzelj in Tabor – Dornberk.  
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II. 
 
Odstrel volkov iz I. točke te priloge se v LUO prednostno izvede tam, kjer je največ primerov 
škodnih dogodkov, ki jih povzročijo volkovi. V primeru ponavljajočih škod se odstrel 
praviloma izvaja na ali v neposredni bližini pašnikov. 
 
 
III. 
 
Zaradi varovanja strukture tropov v osrednjem območju pojavljanja volka se v načrtovalskem 
obdobju ne izvaja odstrela (t.i. »redni odstrel«) v Loviščih s posebnim namenom (Medved, 
Žitna gora, Snežnik Kočevska Reka, Jelen, Ljubljanski vrh). Ta omejitev ne vpliva na 
dodelitev odstrela iz naslova morebitnih izjemnih odstrelov. 
 
 
IV. 
 
Volkulje, ki vodi mladiče, poležene v istem letu, se praviloma ne lovi. Pri izvedbi odstrela naj 
se praviloma odstreli manjše živali v tropu. Tako bo zagotovljeno varovanje strukture tropov, 
saj so manjše živali praviloma tudi mlajše in niso del dominantnega (alfa) para. Z odstrelom 
teh živali zmanjšamo velikost tropa in na dolgi rok število dispergerjev, ne izzovemo pa 
potencialnega razpada tropa.  
 
Če število odstreljenih odraslih volkov (starih 2 leti ali več) doseže 3 osebke, se šteje, da je 
načrtovani odstrel za tekoče načrtovalsko obdobje izpolnjen in se zaključi (razen v primeru 
izjemnega odstrela). 
 
 
V. 
 
Izjemni odstrel, ki naj bi se izvedel v času, ko načrtovani odstrel še ni izpolnjen v 
posameznem LUO, se mora vključiti v načrtovani odstrel tega LUO. 
 
Izjemni odstrel v obdobju, ko je načrtovani odstrel v posameznem LUO že izpolnjen, se 
smiselno upošteva v naslednjem načrtovalskem obdobju tako, da se obseg načrtovanega 
odstrela zniža za število osebkov, s katerimi je bil presežen načrtovan odstrel v preteklem 
načrtovalskem obdobju.  
 
Prav tako se v primeru, da bi bila zaradi okoliščin lova pri izvajanju načrtovanega odstrela v 
enem dnevu odstreljena 2 ali več osebkov in bi bila zaradi tega presežena kvota, presežek 
realizacije odšteje od predvidene kvote v naslednjem načrtovalskem obdobju. Ta omejitev ne 
vpliva na dodelitev odstrela iz naslova izjemnih odstrelov. 
 
 
VI. 
 
Smrtnost volka, ki bi nastala kot posledica dostrelitve po iskanju ranjene živali po nastali 
prometni nesreči, se klasificira kot izguba in se ne šteje kot odstrel. Take primere se 
obravnava kot etično načelo iskanja in preprečitve mučenja ranjene živali, za katere ni 
potrebno pridobiti dovoljenja Agencije Republike Slovenije za okolje za izredni odstrel.  
 
Če v načrtovalskem obdobju pride do izgub, višjih kot so predvidene v strokovnem mnenju 
(2 osebka), se smiselno upoštevajo pri načrtovanju odvzema v naslednjem načrtovalskem 
obdobju.«. 
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USTAVNO SODIŠČE
2934. Odločba o razveljavitvi 14. člena Odloka 

o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko 
celoto L2–Log, kolikor določa dovoljenost 
novogradenj, dozidav oziroma nadzidav, 
če tak poseg utemelji strokovna urbanistična 
služba, 15. in 19. člena Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za plansko celoto 
L3–Dragomer, kolikor določata dovoljenost 
novogradenj na podlagi strokovne 
urbanistične presoje, in 7., 9. in 12. člena 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za plansko celoto L2–Log ter 6. in 11. člena 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za plansko celoto L3–Dragomer kolikor 
določajo izdelavo lokacijskih smernic

Številka: U-I-90/13-11
Datum: 18. 9. 2014

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in za-
konitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji 18. septembra 2014

o d l o č i l o:

1. Člen 14 Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
plansko celoto L2–Log (Uradni list RS, št. 3/95, 74/05, 21/12 in 
90/12 – popr.), kolikor določa dovoljenost novogradenj, dozidav 
oziroma nadzidav, če tak poseg utemelji strokovna urbanistična 
služba, se razveljavi.

2. Člena 15 in 19 Odloka o prostorskih ureditvenih pogo-
jih za plansko celoto L3–Dragomer (Uradni list RS, št. 10/95, 
38/00, 54/09 in 80/09), kolikor določata dovoljenost novogra-
denj na podlagi strokovne urbanistične presoje, se razveljavita.

3. Členi 7, 9 in 12 Odloka o prostorskih ureditvenih po-
gojih za plansko celoto L2–Log ter 6. in 11. člen Odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer, 
kolikor določajo izdelavo lokacijskih smernic, se razveljavijo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Vlada izpodbija 7., 9., 11., 12. in 14. člen Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log (v 
nadaljevanju Odlok o PUP L2–Log) ter 6., 11., 15. in 19. člen 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 
L3–Dragomer (v nadaljevanju Odlok o PUP L3–Dragomer). 
Občina Log-Dragomer (v nadaljevanju Občina) bi morala po 
oceni predlagateljice s splošnim aktom vnaprej in jasno do-
ločiti pravila oziroma pogoje glede umeščanja novogradenj v 
prostor, ne pa jih pogojevati z izdajo lokacijskih smernic oziro-
ma strokovne urbanistične presoje. Organu občinske uprave 
naj bi bile z izpodbijanimi določbami prostorskih ureditvenih 
pogojev podeljene pristojnosti predstavniškega telesa, saj naj 
bi s strokovnimi ocenami sprotno in kazuistično dopolnjeval 
prostorski akt. Vlada meni, da organ občinske uprave na ta 
način deluje tudi kot projektni soglasodajalec oziroma celo kot 
upravni organ v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ki od-
loča o usklajenosti nameravane gradnje s prostorskim aktom. 
Izpodbijane določbe so po mnenju predlagateljice nezakonite in 
tako v neskladju s 153. členom Ustave, zato predlaga njihovo 
razveljavitev.

2. Občina odgovarja, da Odloka o PUP L2–Log in Odloka 
o PUP L3–Dragomer ni uskladila z novo zakonodajo, ker je 
načrtovala, da bo nezakonite rešitve iz prostorskih ureditvenih 
pogojev nadomestila z izvedbenim delom novega občinskega 

prostorskega načrta. Ker priprava občinskega prostorskega na-
črta še ni zaključena, namerava Občina ne glede na navedeno 
spremeniti tudi oba izpodbijana prostorska akta.

B.–I.
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-90/13 z dne 

18. 4. 2013 (Uradni list RS, št. 39/13) na podlagi prvega od-
stavka 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljeva-
nju ZUstS) do končne odločitve zadržalo izvrševanje 14. člena 
Odloka o PUP L2–Log, kolikor določa dovoljenost novogradenj, 
dozidav oziroma nadzidav, če tako utemelji strokovna urbani-
stična služba, ter 15. in 19. člena Odloka o PUP L3–Dragomer, 
kolikor določata dovoljenost novogradenj, če tako utemelji stro-
kovna urbanistična presoja. Predlog za zadržanje izvrševanja 
7., 9. in 12. člena Odloka o PUP L2–Log ter 6. in 11. člena Od-
loka o PUP L3–Dragomer, kolikor določajo izdelavo lokacijskih 
smernic, je zavrnilo. Zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti 
11. člena Odloka o PUP L2–Log je Ustavno sodišče zavrglo.

B.–II.
Veljavnost prostorskih ureditvenih pogojev
4. Presojane določbe Odloka o PUP L2–Log in Odloka o 

PUP L3–Dragomer so bile sprejete v obdobju, ko sta urejanje 
prostora oziroma prostorsko načrtovanje pravno urejala Zakon 
o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89 – v na-
daljevanju ZUreP) ter Zakon o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni 
list RS – stari, št. 26/90, ter Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 
71/93 in 44/97 – v nadaljevanju ZUN).1 Navedena zakona sta 
začela veljati leta 1984 in sta skupaj z Zakonom o stavbnih ze-
mljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89 – ZSZ) ter Zakonom 
o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86, in Uradni 
list RS, št. 59/96, 45/99 in 52/2000 – ZGO) sestavljala sklop 
predpisov, ki so takrat na novo uredili področje prostorskega in 
gradbenega prava v Sloveniji. Prostorsko planiranje je bilo v 
tistem obdobju poleg ekonomskih, socialnih in drugih sestavin 
družbenega razvoja ena izmed sestavin družbenega planiranja. 
Prostorski akti po ZUreP in ZUN so bili prostorski planski akti 
(oziroma prostorske sestavine dolgoročnih in srednjeročnih 
družbenih planov republike in posameznih občin) in prostorski 
izvedbeni akti, s katerimi so se planski akti izvajali. Na občinski 
ravni so bili prostorski izvedbeni akti prostorski ureditveni pogoji 
in prostorski izvedbeni načrti.

5. ZUreP in ZUN sta pomenila pravno podlago za prostor-
sko načrtovanje tudi v obdobju po novi ustavni ureditvi. Ker je 
bila nova zakonodaja na področju urejanja prostora oziroma 
prostorskega načrtovanja še v pripravi, so se občine spreme-
njenim družbenim razmeram prilagodile na način, da so večino 
občinskega prostora začele urejati z bolj ohlapnimi prostorskimi 
ureditvenimi pogoji, in to tudi v primerih, ko bi se morale predvi-
dene prostorske ureditve načrtovati s prostorskimi izvedbenimi 
načrti. Prostorski ureditveni pogoji so zaradi njihove vsebine 
investitorjem dopuščali več manevrskega prostora pri načrto-
vanih investicijah.

6. Ustavno sodišče je ZUreP in ZUN zaradi neskladja 
z 2. členom Ustave še pred sprejetjem nove prostorske za-
konodaje razveljavilo z enoletnim odložnim rokom (odločba 
št. U-I-227/00 z dne 14. 2. 2002, Uradni list RS, št. 23/02, in 
OdlUS XI, 23). Za odločitev je bilo bistveno spoznanje, da 
so se zaradi prevelike determiniranosti ureditev v prostorskih 
planskih aktih in prepodrobnih ureditev v prostorskih izvedbenih 

1 Izpodbijane določbe Odloka o PUP L2–Log in Odloka o 
PUP L3–Dragomer je sprejela Skupščina občine Vrhnika, vendar 
veljajo na območju Občine, ki je bila ustanovljena z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o do-
ločitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 61/06 – ZUODNO-F) z 
izločitvijo iz Občine Vrhnika. Na podlagi 125. člena Statuta Občine 
Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) se v Občini do sprejetja 
novih predpisov uporabljajo predpisi, ki so jih sprejeli organi Občine 
Vrhnika, če niso v nasprotju z zakonom ali statutom. 
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načrtih na eni strani oziroma preohlapnih ureditev v prostorskih 
ureditvenih pogojih na drugi v praksi pojavile rešitve, ki niso 
imele ustrezne pravne podlage. Ustavno sodišče je ugotovilo, 
da je postalo na občinski ravni prevladujoče prostorsko ureja-
nje s prostorskimi ureditvenimi pogoji. Ker so ti prostorski akti 
že po samem ZUN določali le merila in pogoje za posege v 
prostor, ki so se za konkretni poseg konkretizirali z lokacijsko 
dokumentacijo, se je prostor zaradi pogosto nejasnih določb 
prostorskih ureditvenih pogojev dejansko urejal z lokacijskimi 
dokumentacijami. Poleg tega so občine pravno praznino v 
prostorskih ureditvenih pogojih, ki niso bili prirejeni za večje po-
sege v prostor, zapolnjevale z različnimi strokovnimi rešitvami, 
ki so po vsebini prav tako pomenile spremembe in dopolnitve 
prostorskih ureditvenih pogojev. Navedeni dokumenti, ki so 
spreminjali prostorske ureditvene pogoje, niso bili sprejeti po 
postopku, ki je bil predviden za pripravo in sprejetje sprememb 
in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev po ZUN (glej 
15. do 18. točko obrazložitve odločbe št. U-I-227/00).2

7. Nova zakonodaja na področju urejanja prostora ozi-
roma prostorskega načrtovanja in graditve objektov je začela 
veljati 1. 1. 2003. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 110/02 in 8/03 – popr. – v nadaljevanju ZUreP-1) je določil 
nove prostorske akte, njihovo vsebino ter postopek njihove 
priprave in sprejemanja. Določeno je bilo daljše prehodno 
obdobje, v katerem bi morala najprej država in nato še ob-
čine nadomestiti prostorske akte po ZUreP in ZUN z novimi 
prostorskimi akti po ZUreP-1. Prehodno obdobje po ZUreP-1 
bi se moralo zaključiti tri leta po uveljavitvi Odloka o strategiji 
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 – 
OdSPRS), tj. 20. 7. 2007, ko bi po samem zakonu prenehali 
veljati prostorske sestavine planskih aktov občin ter prostorski 
ureditveni pogoji iz 25. člena ZUN (prvi odstavek 171. člena ozi-
roma prvi odstavek 173. člena ZUreP-1). Še pred zaključkom 
prehodnega obdobja je bila sprejeta nova zakonska ureditev 
prostorskega načrtovanja. S sprejetjem Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12 
– v nadaljevanju ZPNačrt) je bil uveden nov sistem prostor-
skih aktov, spremenjen je bil tudi postopek njihove priprave 
in sprejemanja. V skladu s prehodnimi določbami ZPNačrt 
so praviloma vsi prostorski akti, izdani na podlagi ZUreP-1, 
ZUreP in ZUN, ostali v veljavi in se lahko spreminjajo oziroma 
so se lahko spreminjali po postopkih, določenih z ZPNačrt. 
Občinski prostorski akti, ki so jih občine sprejele na podlagi 
ZUN, ostajajo po tretjem odstavku 96. člena ZPNačrt v veljavi 
do uveljavitve občinskega prostorskega načrta.3 Poleg tega se 
lahko prostorski ureditveni pogoji iz 25. člena ZUN na podlagi 
četrtega odstavka 96. člena ZPNačrt še naprej spreminjajo in 
dopolnjujejo po določbah ZPNačrt, ki urejajo občinski podrobni 
prostorski načrt.

8. Izpodbijane določbe Odloka o PUP L2–Log in Odloka 
o PUP L3–Dragomer, sprejete na podlagi ZUN, po prehodnih 
določbah ZPNačrt še veljajo, ker Občina občinskega prostor-
skega načrta še ni sprejela. Odlok o PUP L2–Log in Odlok o 
PUP L3–Dragomer še vedno pomenita pravno podlago za iz-
dajo gradbenih dovoljenj za posege v prostor v planskih celotah 
L2–Log in L3–Dragomer za območja, ki niso urejena z drugimi 
občinskimi izvedbenimi prostorskimi akti, oziroma sta predpisa, 
s katerima morajo biti skladni vsi objekti v navedenih planskih 

2 Podobno v odločbi št. U-I-284/00 z dne 3. 7. 2003, Uradni 
list RS, št. 70/03, in OdlUS XII, 69, in odločbi št. U-I-151/04 z dne 
6. 10. 2005, Uradni list RS, št. 93/05, Uradni vestnik Občine Dom-
žale, št. 11/05, in OdlUS XIV, 74.

3 Po prvem odstavku 95. člena ZPNačrt bi morale občine 
sprejeti občinske prostorske načrte najkasneje v 24 mesecih po 
uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 39. člena ZPNačrt. Pravilnik 
o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta 
ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in ob-
močij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07), izdan na 
podlagi citirane določbe ZPNačrt, je bil uveljavljen 14. 11. 2007, kar 
pomeni, da bi morale občine sprejeti občinske prostorske načrte 
najkasneje do 14. 11. 2009.

celotah. Ustavno sodišče je zato presojalo, ali so izpodbijani 
deli Odloka o PUP L2–Log in Odloka o PUP L3–Dragomer 
v skladu z veljavno zakonodajo s področja urejanja prostora 
oziroma prostorskega načrtovanja.

Presoja Odloka o PUP L2–Log in Odloka o PUP 
L3–Dragomer

9. Izpodbijane določbe Odloka o PUP L2–Log in Odlo-
ka o PUP L3–Dragomer določajo posebna merila in pogoje 
za posege v prostor za različna območja urejanja prostora. 
Člen 14 Odloka o PUP L2–Log ter 15. in 19. člen Odloka o PUP 
L3–Dragomer določajo, da so na območjih, ki jih urejajo, do 
sprejetja prostorskega izvedbenega načrta dovoljeni samo nuj-
na vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem 
ter posegi, za katere ni treba pridobiti lokacijskega dovoljenja, 
izjemoma pa so dovoljene tudi novogradnje (dozidave in nad-
zidave), če tak poseg utemelji strokovna urbanistična služba 
oziroma če tako oceni strokovna urbanistična presoja pod 
pogojem, da poseg kasneje ne bo oviral izdelave (in izvedbe) 
prostorskega izvedbenega načrta. V 7., 9. in 12. členu Odloka 
o PUP L2–Log ter v 6. in 11. členu Odloka o PUP L3–Drago-
mer je predpisana izdelava lokacijskih smernic. Navedeni členi 
določajo, da pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava 
območij, ki jih urejajo, ni možna.

10. Predlagateljica navaja, da občinska uprava na podlagi 
izpodbijanih določb Odloka o PUP L2–Log in Odloka o PUP 
L3–Dragomer prevzema pristojnosti občinskega sveta, ker s 
strokovno urbanistično presojo oziroma lokacijskimi smernica-
mi dopolnjuje prostorski akt, oziroma pristojnosti projektnega 
soglasodajalca v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ker 
s strokovno urbanistično presojo oziroma lokacijskimi smerni-
cami ugotavlja usklajenost nameravane novogradnje s prostor-
skim aktom. Ustavno sodišče je glede na navedeno najprej od-
govorilo na vprašanje, kakšna je pravna narava t. i. strokovne 
urbanistične presoje oziroma lokacijskih smernic.

11. Skladno z drugim odstavkom 14. člena ZPNačrt se 
vrste mogočih posegov v prostor ter pogoji in merila za njihovo 
izvedbo določijo s prostorskimi akti. Z gradbenim dovoljenjem, 
v postopku izdaje katerega se ugotavlja tudi, ali je projekt za 
pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s prostorskim ak-
tom, se predpišejo konkretni pogoji, ki jih je treba pri gradnji 
upoštevati (6. točka prvega odstavka 2. člena Zakona o graditvi 
objektov, Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12 in 110/13 – ZGO-1). 
Upravni organ lahko o zahtevi stranke za izdajo gradbenega 
dovoljenja odloči, če iz prostorskega akta izhaja, da je do-
ločena vrsta posega v prostor dopustna in če so predpisani 
merila in pogoji za njeno izvedbo. Ker po 14. členu Odloka o 
PUP L2–Log ter 15. in 19. členu Odloka o PUP L3–Dragomer 
novogradnje praviloma niso dovoljene, pomeni opredeljevanje 
novogradenj v izjemnih primerih kot dovoljenih odločanje o vrsti 
mogočih posegov v prostor. Na ta način se s strokovno urba-
nistično presojo oziroma z utemeljitvijo strokovne urbanistične 
službe po vsebini spreminjajo oziroma dopolnjujejo prostorski 
akti. Pri izdelavi lokacijskih smernic, kot jo določajo 7., 9. in 
12. člen Odloka o PUP L2–Log ter 6. in 11. člen Odloka o PUP 
L3–Dragomer, gre za podobno rešitev kot v primeru strokovne 
urbanistične presoje. Šele lokacijske smernice določajo vrste 
mogočih posegov v prostor. Zato so strokovna urbanistična 
presoja oziroma utemeljitev strokovne urbanistične službe 
oziroma lokacijske smernice akti, s katerimi se spreminja ozi-
roma dopolnjuje prostorski akt, pri čemer ni bistveno, ali so ti 
dokumenti v praksi (morda) ena od sestavin vloge za izdajo 
gradbenega dovoljenja. Akte, s katerimi se spreminja oziroma 
dopolnjuje prostorski akt, pa lahko sprejema samo pristojni 
organ v postopku, ki ga zakon določa za sprejetje teh aktov.

12. Občina je pri načrtovanju posegov v prostor in pro-
storskih ureditev pristojna za določanje ciljev in izhodišč pro-
storskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev 
za umeščanje posegov v prostor in za načrtovanje prostorskih 
ureditev lokalnega pomena (drugi odstavek 11. člena ZPNačrt). 
Posege v prostor oziroma prostorske ureditve načrtuje s pro-
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storskimi akti, ki so eden pomembnejših instrumentov urejanja 
prostora. Sprejema jih občinski svet kot najvišji organ odloča-
nja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine (prvi 
odstavek 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 
51/10 – ZLS) po postopku, predpisanem z zakonom.4 Prostor-
ski ureditveni pogoji iz 25. člena ZUN se na podlagi četrtega 
odstavka 96. člena ZPNačrt spreminjajo in dopolnjujejo po 
določbah ZPNačrt, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt.

13. Odločitev, da je na določenem območju mogoča 
gradnja novih objektov, mora torej sprejeti pristojni organ s 
prostorskim aktom, sprejetim po predpisanem postopku za 
sprejetje in pripravo takega prostorskega akta. Take odločitve 
ni mogoče sprejeti z dokumentom, ki teh zahtev ne upošteva. 
Izpodbijane določbe Odloka o PUP L2–Log in Odloka o PUP 
L3–Dragomer so zato, kolikor določajo, da se načrtovanje 
občinskega prostorskega razvoja izvaja s t. i. strokovno urba-
nistično presojo oziroma utemeljitvijo strokovne urbanistične 
službe oziroma lokacijskimi smernicami, v neskladju s četrtim 
odstavkom 96. člena ZPNačrt.5 Posledično so 7., 9., 12. in 
14. člen Odloka o PUP L2–Log ter 6., 11., 15. in 19. člen Odloka 
o PUP L3–Dragomer v izpodbijanih delih v neskladju s tretjim 
odstavkom 153. člena Ustave, po katerem morajo biti podza-
konski predpisi in drugi splošni akti v skladu z Ustavo in zakoni.

14. Na podlagi prvega odstavka 45. člena ZUstS Ustavno 
sodišče protiustavne ali nezakonite podzakonske akte ali splo-
šne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, odpravi ali 
razveljavi. Predlagateljica predlaga razveljavitev izpodbijanih 
določb Odloka o PUP L2–Log in Odloka o PUP L3–Dragomer. 
Ustavno sodišče je zato 14. člen Odloka o PUP L2–Log, kolikor 
določa dovoljenost novogradenj, dozidav oziroma nadzidav, 
če tak poseg utemelji strokovna urbanistična služba, 15. in 
19. člen Odloka o PUP L3–Dragomer, kolikor določata dovo-
ljenost novogradenj, če tako oceni strokovna urbanistična pre-
soja, ter 7., 9. in 12. člen Odloka o PUP L2–Log oziroma 6. in 
11. člen Odloka o PUP L3–Dragomer, kolikor določajo izdelavo 
lokacijskih smernic, razveljavilo (1., 2. in 3. točka izreka).

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

gi tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik 
mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisin-
ger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar in 
dr. Jadranka Sovdat. Odločbo je sprejelo soglasno.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE
2935. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pravicah, 

obveznostih in odgovornostih članov Sveta 
Banke Slovenije in delavcev s posebnimi 
pooblastili Banke Slovenije

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 42. člena Zakona 
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 UPBS in 59/11) je 
Svet Banke Slovenije na 518. seji dne 23. 9. 2014 sprejel

4 Primerjaj z odločbama Ustavnega sodišča št. U-I-65/11 z 
dne 19. 9. 2012 (Uradni list RS, št. 75/12) in št. U-I-58/12 z dne 
2. 10. 2013 (Uradni list RS, št. 90/13, in Uradne objave Občine 
Izola, št. 13). 

5 Tudi po ZUN, na podlagi katerega so bile sprejete izpodbija-
ne določbe Odloka o PUP L2–Log in Odloka o PUP L3–Dragomer, 
se je prostorski izvedbeni akt lahko spremenil oziroma dopolnil 
samo po postopku, ki je bil predpisan za njegovo sprejetje (43. člen 
ZUN).

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pravicah, 

obveznostih in odgovornostih članov Sveta 
Banke Slovenije in delavcev s posebnimi 

pooblastili Banke Slovenije

1. člen
V 12. členu Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovor-

nostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi 
pooblastili (Uradni list RS, št. 41/14) se drugi in tretji odstavek 
spremenita tako, da se glasita:

»Delavec s posebnimi pooblastili iz četrtega in petega od-
stavka tega člena je razporejen v organizacijsko enoto Vodstvo 
Banke Slovenije. Delavec s posebnimi pooblastili iz drugega, 
četrtega in petega odstavka tega člena je za svoje delo nepo-
sredno odgovoren guvernerju Banke Slovenije.

Izvršni direktor organizira, vodi, planira, koordinira, spremlja, 
nadzoruje in povezuje delo sektorja za katerega je zadolžen. Eden 
od izvršnih direktorjev ima naziv generalni sekretar. Izvršni direktor 
lahko, na podlagi posebnega sklepa guvernerja, vodi in organizira 
delo posameznega oddelka znotraj sektorja, ki ga koordinira. Iz-
vršni direktor o delu neposredno poroča Svetu Banke Slovenije.«

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

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 23. septembra 2014

Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik

Sveta Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2936. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
avgust 2014

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, avgust 2014

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2014 v primerjavi z 
julijem 2014 je bil 0,000.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 
2014 je bil –0,007.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca avgusta 2014 je bil –0,001.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih na domačem trgu avgusta 2014 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil –0,012.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin av-
gusta 2014 v primerjavi z julijem 2014 je bil 0,000.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do avgusta 2014 je bil 0,004.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do avgusta 2014 je bil 0,000.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 
2014 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,003.
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9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do avgusta 2014 v primerjavi s povprečjem 
leta 2013 je bil 0,002.

Št. 9621-133/2014/5
Ljubljana, dne 19. septembra 2014
EVA 2014-1522-0027

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

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2937. Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi 

Slovenije

Na podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 
je Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije skladno s 4. členom Statuta na Skupščini 
29. 3. 2014 sprejela dopolnjeni

K O D E K S   E T I K E
v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije1

PREDGOVOR

Zdravstvena nega in oskrba močno vplivata na zdravje 
in življenje ljudi. S tem izvajalci zdravstvene nege in oskrbe 
prevzemajo veliko odgovornost, ki je ni mogoče opredeliti 
samo z zakoni in predpisi, pomembna je etična drža prav 
vsakega posameznika ter kontinuiran razvoj njegovih mo-
ralnih vrednot.

Etična načela in pravila Kodeksa etike v zdravstveni negi 
in oskrbi Slovenije so namenjena in obvezujejo vse, ki delujejo 
ali se izobražujejo na področju zdravstvene nege in oskrbe (v 
nadaljevanju izvajalci zdravstvene nege in oskrbe). Predsta-
vljajo vodilo pri oblikovanju profesionalnih etičnih in moralnih 
stališč ter vrednot, podlago za etično odločanje, pomoč pri 
argumentiranju teh odločitev ter omogočajo etično refleksijo 
profesionalnega dela.

Kršitve določb tega kodeksa v skladu s svojimi pristojnost-
mi obravnava Častno razsodišče Zbornice – Zveze.

IZVAJALCI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE IN PACIENT

NAČELO I
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe skrbijo za ohra-

nitev življenja in zdravja ljudi. Svoje delo so dolžni opra-
vljati humano, strokovno, kakovostno, varno, sočutno, 
odgovorno, vestno ter v odnosu do pacienta spoštovati 
njegove potrebe, vrednote in prepričanja.

Standardi ravnanja:
– dejavniki, kot so rasa, narodnost, veroizpoved, politično 

prepričanje, socialni položaj, starost, spol, spolna usmerjenost, 
zdravstveno stanje, invalidnost ne smejo kakorkoli vplivati na 
odnos do pacienta;

– pacienta je treba obravnavati individualno ter celostno. 
Upoštevati je potrebno njegove ne le fizične, ampak tudi psihič-
ne, socialne in duhovne potrebe ter spoštovati njegovo kulturo 
ter osebna prepričanja;

1 Izrazi, uporabljeni v moški spolni slovnični obliki, so mišljeni 
kot nevtralni za ženske in moške.

– izvajalci zdravstvene nege in oskrbe v soglasju s pacien-
tom vključujejo v obravnavo tudi člane njegove družine ter zanj 
pomembne druge.

NAČELO II
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe spoštujejo pravi-

co pacienta do izbire in odločanja.
Standardi ravnanja:
– izvajalci zdravstvene nege in oskrbe so zagovorniki pa-

cienta in njegovih pravic;
– pacientu posredujejo informacije o njegovih pravicah in 

dolžnostih, ki se nanašajo na zdravstveno nego oziroma oskrbo 
ter o možnostih in načinih njihove uveljavitve;

– informirano soglasje pacienta je pogoj za določitev ter 
izvedbo predvidenega programa zdravstvene nege in oskrbe. 
Pacienta v okviru svojih pristojnosti informirajo pravočasno, ob-
zirno in na njemu razumljiv način;

– za pridobitev soglasja pacienta nikoli ne uporabljajo sta-
tusne moči, prisile ali zavajanja;

– pacientu, ki so mu bolezen ali drugi dejavniki začasno ali 
trajno zmanjšali sposobnost samooskrbe, nudijo možnost izbire 
v okviru njegovih sposobnosti, okoliščin in optimalnih možnosti. 
Pomagajo mu, da vzdržuje oziroma znova pridobi zanj najvišjo 
možno stopnjo avtonomije;

– kadar se vprašanja ne nanašajo na področje zdravstvene 
nege oziroma oskrbe, pacienta napotijo k ustreznemu strokov-
njaku.

NAČELO III
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe spoštujejo do-

stojanstvo in zasebnost pacienta v vseh stanjih zdravja, 
bolezni, ob umiranju ter po smrti.

Standardi ravnanja:
– izvajalci zdravstvene nege in oskrbe svojo dejavnost iz-

vajajo na način, ki vključuje pacienta kot enkratno, neponovljivo 
osebnost z vsemi njegovimi posebnostmi;

– upoštevajo in spoštujejo pravico pacienta do zasebnosti 
ter intimnosti;

– spoštujejo življenje in delujejo v smeri lajšanja bolečin ter 
trpljenja pacienta;

– pacientu vedno skušajo pomagati najti oziroma vzdrževa-
ti upanje ter premagovati njegove stiske in strahove;

– umirajočemu pacientu omogočajo kakovostno zdravstve-
no nego in oskrbo, upoštevajoč načela paliativne oskrbe. S paci-
entom vzdržujejo razumevajoč ter sočuten medčloveški odnos. 
Zagotavljajo mu občutek varnosti, bližino sočloveka, lajšanje 
bolečin in trpljenja. Če želi, pacientu omogočajo versko oskrbo, 
stik s svojci ter zanj pomembnimi drugimi;

– s pacientovimi svojci in zanj pomembnimi drugimi vzpo-
stavljajo empatične medsebojne odnose ter so jim v oporo in 
pomoč. Omogočajo jim prisotnost ob umirajočem pacientu in 
dostojno slovo od pokojnika;

– v primeru smrti do umrlega izražajo pieteten odnos.

IZVAJALCI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE IN PRAKSA

NAČELO IV
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe v okviru svojih 

pristojnosti nudijo pacientu kompetentno zdravstveno nego 
in oskrbo.

Standardi delovanja:
– izvajalci zdravstvene nege in oskrbe imajo dolžnost in 

odgovornost, da lastno strokovno znanje nenehno izpopolnjujejo 
ter dopolnjujejo. Aktivno spremljajo novosti na lastnem strokov-
nem področju, še posebej aktualne na znanstvenih dokazih 
temelječe izsledke. Spremljajo razvoj humanističnih, družboslov-
nih in naravoslovnih ved. Kontinuirano si prizadevajo za lastno 
osebnostno rast;

– pri opravljanju svojega poklica so v okviru svoje izobrazbe 
in strokovne usposobljenosti za svoje delo odgovorni pred paci-



Stran 7848 / Št. 71 / 3. 10. 2014 Uradni list Republike Slovenije

entom, svojo vestjo, predpostavljenimi, delovno organizacijo ter 
širšo družbo. V procesu zdravstvene nege in oskrbe so odgovorni 
medicinski sestri – vodji negovalnega tima;

– ne izvajajo postopkov, za katere nimajo ustreznih poklicnih 
kompetenc, znanj, usposobljenosti ali opreme;

– upoštevajo načela kulture varnosti in odklonijo vsak poseg, 
ki bi bil po njihovem strokovnem prepričanju lahko za pacienta 
škodljiv ali ni v skladu z načeli poklicne etike;

– zavzemajo se za take razmere pri delu, ki omogočajo iz-
vajanje zdravstvene nege in oskrbe v skladu z vrednotami, načeli 
in standardi ravnanja tega kodeksa etike;

– ne smejo odkloniti nujne medicinske pomoči, ustrezne nji-
hovi strokovni usposobljenosti, ne glede na to, ali so za to pomoč 
izrecno zaprošeni;

– odzvati se morajo na delo v izjemnih razmerah, zavedajoč 
se svoje moralne in pravne odgovornosti;

– kadar sodijo, da postopek ali poseg ni v skladu z njihovo 
vestjo ali verskim prepričanjem, lahko uveljavljajo ugovor vesti. O 
tem so dolžni predhodno obvestiti zdravstveni zavod/delodajalca.

NAČELO V
Delovanje izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe te-

melji na odločitvah v korist pacienta.
Standardi ravnanja:
– delovanje izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe mora 

temeljiti na odločitvah, ki pacientu krepijo, ohranjajo in obna-
vljajo zdravje ter lajšajo bolečine in trpljenje;

– ne glede na okoliščine ne smejo zlorabiti medsebojnega 
zaupanja s pacientom;

– njihov odnos do pacienta ne sme biti pogojen z name-
nom pridobivanja lastnih koristi (na primer možnosti prilastitve 
njegove lastnine);

– odklonijo darilo, uslugo, gostoljubnost in komercialni 
interes, če je slednje mogoče razlagati kot prizadevanje, da bi 
se z nedopustnim vplivom dosegla kakršnakoli ugodnost;

– pacienta ščitijo pred nestrokovnim, neetičnim ali samo-
voljnim ravnanjem svojih sodelavcev;

– prepoznavajo, preprečujejo in zmanjšujejo vse vrste 
nasilja nad pacienti v kakršnikoli obliki. Sodelovanje pri takšnih 
ravnanjih, njihovo podpiranje ali toleriranje je nedopustno;

– v skladu z zakonodajo informirajo ter psihosocialno pod-
pirajo paciente, ki so žrtve nasilja v družini ali drugih odnosih, 
prijavljajo nasilje pristojnim ustanovam in po potrebi sodelujejo 
pri nadaljnji obravnavi.

NAČELO VI
Izvajalce zdravstvene nege in oskrbe zavezuje poklic-

na molčečnost.
Standardi ravnanja:
– izvajalci zdravstvene nege in oskrbe so dolžni varovati 

poklicno skrivnost. Za poklicno skrivnost šteje vse, kar izvajalci 
zdravstvene nege in oskrbe pri opravljanju svojega poklica 
izvedo o pacientu, o njegovih osebnih, družinskih, socialnih 
in drugih razmerah ter vse informacije v zvezi z zdravstveno 
nego, ugotavljanjem bolezni, zdravljenjem in rehabilitacijo;

– če se je pacient tako odločil, so poklicno skrivnost dolžni 
varovati tudi pred družinskimi člani pacienta ali zanj pomemb-
nimi drugimi, kar velja tudi po njegovi smrti;

– poklicne molčečnosti izvajalce zdravstvene nege in 
oskrbe lahko razreši pacient sam, ali če tako določajo z zako-
nom sprejete posebne določbe;

– poklicno skrivnost so dolžni varovati tudi po prenehanju 
opravljanja svojega poklica.

IZVAJALCI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE  
IN RAZISKOVANJE

NAČELO VII
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe pri opravljanju 

raziskovalnega dela spoštujejo pravice raziskovancev in 
etične smernice v raziskovalnem delu.

Standardi ravnanja:
– izvajalci zdravstvene nege in oskrbe sodelujejo le pri 

tistih kliničnih raziskavah ali eksperimentalnem zdravljenju, ki 
je odobreno s strani etične komisije oziroma organa, ki preverja 
etično ustreznost raziskovalnega projekta oziroma zdravljenja. 
O odobritvi raziskovalnega projekta se imajo pravico in dol-
žnost predhodno prepričati;

– posebno pozornost posvečajo zaščiti pacienta – njegovi 
popolni in nepristranski obveščenosti, informirani pisni privolitvi, 
avtonomiji, dostojanstvu ter zaščiti njegovih osebnih podatkov;

– v primeru kliničnih raziskav ali eksperimentalnega zdra-
vljenja, v katerih niso nosilci projekta, v njih pa morajo sode-
lovati, ker poteka v njihovem delovnem okolju, imajo pravico 
uveljavljati ugovor vesti, če je raziskava v nasprotju z njihovimi 
moralnimi in etičnimi načeli;

– v primeru, da prevzamejo vlogo vodje raziskave oziroma 
projekta, pri načrtovanju, izvedbi in dokumentiranju natančno 
upoštevajo vse deklaracije, dokumente ter smernice, ki se 
nanašajo na etične vidike konkretne raziskave. Pred začetkom 
izvedbe raziskave morajo pridobiti soglasje k raziskavi s strani 
pristojne etične komisije oziroma organa;

– izsledke raziskovalnega dela objavljajo in s tem skrbijo 
za razvoj in napredek znanosti ter stroke. V objavah o izsledkih 
raziskav ugotovitve sporočajo tako, da je zagotovljena popolna 
anonimnost oseb, ki so bile vključene v raziskavo;

– pri pisanju in objavi strokovnih in znanstvenih prispev-
kov so dolžni upoštevati etične smernice objavljanja rezultatov 
raziskav, spoštovati avtorske pravice in dosledno navajati vire;

– avtorji določenega dela so lahko le osebe, ki so sodelo-
vale pri njegovem nastajanju;

– plagiatorstvo je nesprejemljivo.

IZVAJALCI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE  
IN SODELAVCI

NAČELO VIII
Zdravstvena obravnava pacienta predstavlja skupno 

prizadevanje strokovnjakov različnih zdravstvenih pokli-
cev: izvajalci zdravstvene nege in oskrbe cenijo lastno 
poklicno pripadnost ter priznavajo in spoštujejo delo svo-
jih sodelavcev.

Standardi ravnanja:
– v negovalnem in zdravstvenem timu izvajalci zdravstve-

ne nege in oskrbe aktivno sodelujejo pri identifikaciji in reše-
vanju konkretnih etičnih dilem in sprejemanju etičnih odločitev;

– lastno strokovno znanje v dobro pacientov nesebično 
delijo s svojimi sodelavci;

– upoštevajo strokovne in življenjske izkušnje ter usposo-
bljenost vseh, zlasti starejših sodelavcev;

– cenijo sveže teoretično znanje ter predloge vseh, tudi 
mlajših sodelavcev ter v spoštljivem dialogu iščejo najboljše 
poti profesionalnega delovanja;

– skrbijo za dobre medsebojne odnose v delovnem okolju 
in si aktivno prizadevajo za nenasilno in zdravo delovno okolje; 
trudijo se, da sodelovanje v negovalnem in zdravstvenem timu 
temelji na kolegialnosti, nenasilju, medsebojnem spoštovanju 
ter na upoštevanju načel asertivne komunikacije;

– kakršnakoli nasilna komunikacija, diskriminiranje, nadle-
govanje ali trpinčenje sodelavcev je nedopustno;

– ob pojavih nasilja in konfliktov na delovnih mestih so od-
govorni za njihovo reševanje v skladu s strokovnimi smernicami;

– dejavniki, kot so rasa, narodnost, veroizpoved, politično 
prepričanje, socialni položaj, starost, spol, spolna usmerjenost, 
zdravstveno stanje, invalidnost ali druge osebne okoliščine, ne 
smejo kakorkoli vplivati na odnos do sodelavcev;

– o morebitnem nestrokovnem in/ali neetičnem ravnanju 
svojih sodelavcev poročajo predpostavljenim, pristojnim insti-
tucijam in/ali organom Zbornice – Zveze;

– pri opravljanju pedagoškega dela v kliničnem okolju 
zagotavljajo, da je praktično delo ob pacientu strokovno, varno 
in etično;
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– mentorji dijake in študente spodbujajo in nadzorujejo, 
da le-ti ravnajo v skladu s tem kodeksom etike;

– tudi če niso v formalni vlogi mentorja, posebno skrb in 
pozornost namenjajo študentom in dijakom zdravstvenih in 
drugih šol ter pripravnikom, z njimi delijo svoje znanje in pro-
fesionalne izkušnje, jih spodbujajo, so jim pomemben vzgled 
na njihovi prihodnji profesionalni poti ter z njimi vzpostavljajo 
strpen strokovni dialog;

– skrbijo, da s svojim javnim nastopanjem, pojavljanjem v 
medijih in/ali socialnih omrežjih ali na kakršen koli drug način 
ne zmanjšujejo ugleda lastnega poklica ter ugleda svojih po-
klicnih kolegov ter ostalih sodelavcev;

– stanovska pripadnost jih zavezuje, da ne odrečejo po-
moči stanovskemu kolegu, če ta zanjo zaprosi, ter da kolegial-
no skrbijo za obolelega kolega.

IZVAJALCI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE IN DRUŽBA

NAČELO IX
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe ravnajo v skla-

du z usmeritvami, ki zagotavljajo boljše zdravje in razvoj 
zdravstva.

Standardi ravnanja:
– podpirajo zdrav življenjski slog posameznikov, skupin in 

lokalnih skupnosti, skrbijo za varno in zdravo okolje ter v okviru 
svojih kompetenc delujejo zdravstveno-vzgojno;

– skupaj z drugimi zdravstvenimi delavci in strokovnjaki 
aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju programov zdra-
vstvenega varstva;

– so pobudniki oziroma podporniki aktivnosti, ki so v 
širšem družbenem interesu, še posebej tistih, ki so povezane 
z njihovo stroko;

– imajo pravico in dolžnost, da si preko svojih strokovnih 
in drugih organizacij prizadevajo za prepoznavnost in ugled 
zdravstvene nege in oskrbe v družbi, ustrezne delovne razme-
re, primerno plačilo za delo ter pravno zaščito pri opravljanju 
dejavnosti.

IZVAJALCI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE  
IN STANOVSKE ORGANIZACIJE

NAČELO X
Stanovske organizacije izvajalcev zdravstvene nege 

in oskrbe sprejemajo odgovornost za upoštevanje in raz-
vijanje etičnih načel v zdravstveni negi in oskrbi.

Standardi ravnanja:
– izvajalci zdravstvene nege in oskrbe s svojim etičnim 

in moralnim ravnanjem dvigujejo lastni ugled, ugled poklica in 
lastnih stanovskih organizacij;

– delujejo v skladu z vrednotami, poslanstvom in strategijo 
stroke ter lastnih stanovskih organizacij;

– skrbijo za ugled in prepoznavnost stanovskih organizacij 
tako v delovnem okolju kot v družbi;

– stanovska združenja podpirajo in razvijajo izobraže-
vanja o strokovnih, etičnih, pravnih vidikih zdravstvene nege 
in oskrbe, ki naj bodo v čim večji možni meri dostopna vsem 
izvajalcem zdravstvene nege in oskrbe ter širši zainteresirani 
javnosti.

Ljubljana, 2014

Zbornica zdravstvene 
in babiške nege Slovenije –

Zveza strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Slovenije

Predsednica
Darinka Klemenc l.r.

2938. Kodeks etike za babice Slovenije

Na podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 
je Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije skladno s 4. členom Statuta na Skupščini 
26. 3. 2011 sprejela

K O D E K S   E T I K E
za babice Slovenije

Definicija poklica babice
Babica je oseba, ki je uspešno zaključila javno priznan 

študijski program babištva, ki temelji na ICM (International Co-
uncil of Midwives) osnovnih kompetencah za babiško prakso 
in ICM standardih za izobraževanje babic; je vpisana v register 
zdravstvenih delavcev, je pridobila licenco za opravljanje babi-
ške dejavnosti, uporablja strokovni naslov babica in dokazuje 
usposobljenost za izvajanje babiške prakse.

Babica je prepoznana kot odgovorna in zanesljiva stro-
kovnjakinja, ki dela v partnerstvu z žensko, jo podpira, neguje in 
svetuje med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju. 
Spremlja žensko med porodom, pri čemer se zaveda lastne od-
govornosti, izvaja pa tudi babiško nego novorojenčka in dojenčka.

Ta skrb vključuje preventivne ukrepe, promocijo normal-
nega poroda, prepoznavanje zapletov pri materi in otroku, 
dostop do zdravstvene oskrbe ali druge ustrezne pomoči ter 
izvedbo nujnih ukrepov. Babica ima pomembno vlogo pri zdra-
vstveni vzgoji in izobraževanju ženske, družine in širše druž-
bene skupnosti. Njeno delovanje vključuje prenatalno vzgojo, 
pripravo na odgovorno starševstvo, posega pa tudi na področje 
zdravja žensk, spolnega ali reproduktivnega zdravja ter zdravja 
otrok. Babica lahko deluje na domu, v skupnosti, v bolnišnicah, 
na klinikah ali v zdravstvenih domovih.

Definicija poklica babice, ki jo je sprejela Mednarodna 
zveza babic (ICM) junija 2011, Durban, Južnoafriška republika.

Babica v slovenskem prostoru zajema vse dosedanje 
strokovne nazive v zvezi s poklicem babice: medicinska sestra 
– babica, višja medicinska sestra s specializacijo iz porodniške 
zdravstvene nege, diplomirana babica, diplomirani babičar, 
magister/magistra babištva.

V besedilu uporabljeni izraz babica se nanaša na oba spola.

Kodeks etike za babice Slovenije
NAČELO I: Babica pri svojem delu spoštuje in zagovarja 

temeljne človekove pravice, pravice matere, otroka in družine.
NAČELO II: Babica spoštuje pravico ženske do izbire in 

odločanja.
NAČELO III: Babica spoštuje zasebnost in dostojanstvo 

ženske, otroka in družine. Pri tem jo zavezuje poklicna mol-
čečnost.

NAČELO IV: Babica je v okviru svojih poklicnih pristojnosti 
samostojna. Dolžna je izvajati kakovostno in varno babiško 
nego, utemeljeno na raziskavah, ter je za to moralno, etično, 
strokovno in pravno odgovorna.

NAČELO V: Babica deluje zdravstveno-vzgojno in pro-
movira zdravje.

NAČELO VI: Babica se zaveda medsebojne odvisnosti na 
strokovnem področju in sodeluje z drugimi strokovnjaki.

NAČELO VII: Babica si prizadeva za vseživljenjsko izobra-
ževanje, za širitev strokovnega znanja in za raziskovalno delo.

NAČELO I
Babica pri svojem delu spoštuje in zagovarja temeljne 

človekove pravice, pravice matere, otroka in družine.
– Babica spoštuje načelo enakosti in zagotavlja vsem 

enako kakovostno babiško nego, ne glede na narodnost, raso, 
spol, jezik, vero, politično prepričanje, izobrazbo ali socialni po-
ložaj. Hkrati zagotavlja, da nihče ne bo prikrajšan ali oškodovan 
zaradi svojega zdravstvenega stanja, fizične ali psihične ne-
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zmožnosti, videza, starosti, kulture in vrednot, stanu ali spolne 
usmerjenosti ter zdravju škodljivih razvad. Nepristranska je pri 
obravnavi marginalnih skupin.

– Babica pri izvajanju babiške nege pristopa k ženski in 
njeni družini celostno; upošteva njihove fizične, psihične, soci-
alne in duhovne potrebe ter je njihova zaupnica in zagovornica.

NAČELO II
Babica spoštuje pravico ženske do izbire in odločanja.
– Babica podpira pravico ženske, da aktivno sodeluje v 

odločitvah o njeni zdravstveni oskrbi. Spoštuje njeno pravico do 
izbire, ki temelji na popolni informiranosti in soglasju ter žensko 
spodbuja, da se zave lastne odgovornosti za izid svojih odločitev.

– Babica zagotavlja pravno in moralno pravico vsake žen-
ske do samoodločanja v času nosečnosti, poroda in zgodnjega 
starševstva.

– Babica omogoča in vzpodbuja podporno vlogo partnerja 
in družine v obdobju nosečnosti, poroda in zgodnjega staršev-
stva.

Omejitve:
– Babica se zaveda, da lahko pride do okoliščin, ko odlo-

čitve ženske na osnovi informiranega soglasja ne bo mogoče 
v celoti izpolniti. V primeru, ko bi odločitev ženske pomenila 
ogrožanje življenja zanjo in/ali otroka, je babica dolžna ženski 
situacijo pojasniti na njej razumljiv način in ravnati v skladu s 
strokovno utemeljeno in veljavno doktrino.

NAČELO III
Babica spoštuje zasebnost in dostojanstvo ženske, 

otroka in družine. Pri tem jo zavezuje poklicna molčečnost.
– Babica upošteva in spoštuje pravico ženske do zasebno-

sti in dostojanstva pri izvajanju babiške nege.
– Babica je dolžna varovati kot poklicno skrivnost vse 

informacije o ženski in otroku, ki so zdravstvenega, osebnega, 
družinskega ali socialnega značaja.

– Babica spoštuje in zagotavlja zaupnost podatkov v skla-
du z željo ženske in veljavno zakonodajo in razkrije določene 
podatke le, kadar sta ogrožena zdravje ali varnost ženske ali 
otroka. Kadar je potrebno razkritje podatkov, o tem seznani le 
tiste sodelavce v babiški ali zdravstveni obravnavi ženske, ki bi 
lahko preprečili škodljive posledice spoštovanja zaupnosti.

– Babica zagotavlja zasebnost in zaupnost podatkov ne 
glede na obliko, v kateri so podatki shranjeni.

NAČELO IV
Babica je v okviru svojih poklicnih pristojnosti sa-

mostojna. Dolžna je izvajati kakovostno in varno babiško 
nego, utemeljeno na raziskavah, ter je za to moralno, etično, 
strokovno in pravno odgovorna.

– Babica posameznikom, za katere skrbi, zagotavlja naj-
boljšo možno strokovno obravnavo, ki temelji na raziskovalnih 
dokazih ter je v skladu s filozofskimi stališči babiške stroke.

– Babica se zaveda notranjih potencialov ženske, zato v 
skrbi zanjo upošteva njeno lastno, intuitivno védenje o sami sebi.

– Primarna skrb babice sta ženska in njen otrok; ob tem 
ne sme zanemariti njunega ožjega socialnega omrežja – par-
tnerja/ke, družine ter pomembnih drugih, ki oblikujejo podporni 
sistem posameznice.

– Babica je za svoje strokovne odločitve, dejanja in izide 
odgovorna pred svojo vestjo, žensko in njeno družino, babiško 
stroko in družbo.

– V kolikor babica ugotovi, da na posameznem področju 
kakovost zdravstvene in socialne obravnave ženske, otroka in/ali 
njune družine ni ustrezna, je dolžna dati pobude za izboljšave. To 
vključuje (pre)oblikovanje standardov, pa tudi prijavo neetičnega 
odnosa oziroma ravnanja stanovskih kolegov in drugih zdra-
vstvenih strokovnjakov ali sodelavcev svojim predpostavljenim, 
in če je potrebno, ustreznim organom.

– Babica nikoli ne odkloni babiške nege ženski in njeni 
družini ob nenadnem porodu. Prav tako vedno nudi nujno me-
dicinsko pomoč in pomoč ljudem v izjemnih razmerah ter se v 

sklopu danih okoliščin zavzema za najboljšo možno kakovost 
zdravstvene obravnave.

Omejitve:
– Babica lahko odkloni babiško nego ali sodelovanje pri 

zdravstveni obravnavi, kadar meni, da je to zanjo etično ali ver-
sko nesprejemljivo (ugovor vesti). Zavrne tudi izvedbo posegov 
in/ali postopkov, za katere nima ustreznih strokovnih znanj in 
izkušenj. Ob tem posamezniki, ki jih obravnava, ne smejo biti 
prikrajšani.

– Babica odkloni vsako boniteto ali darilo, če je to mogoče 
razumeti kot prizadevanje, da bi za posameznika v njeni babiški 
skrbi ali zase dosegla kakršnokoli ugodnost.

NAČELO V
Babica deluje zdravstveno-vzgojno in promovira 

zdravje.
– Babica zdravstveno vzgojo usmerja k ženskam, njihovim 

družinam in širši družbeni skupnosti. Pri tem spodbuja zdrav 
življenjski slog, informira o aktivnostih, ki krepijo zdravje, in oza-
vešča o škodljivosti razvad.

– Babica predstavlja nosečnost, porod in poporodno ob-
dobje kot fiziološka stanja v življenju ženske, pri čemer spodbuja 
njena realna pričakovanja glede varnega poroda.

– Babica je nenadomestljiva pri pripravi na odgovorno 
starševstvo, njena zdravstveno-vzgojna vloga pa posega tudi 
na področje zdravja žensk, spolnega in reproduktivnega zdravja 
in zdravja otrok.

– Babica se zaveda vpliva škodljivih okoljskih dejavnikov 
na zdravje, zato je zavezana k skrbi za zdravo okolje. Vse vire 
(vodo, energijo, material) izkorišča premišljeno in varčno. Je 
okoljevarstveno osveščena in ekologijo promovira v družbi.

NAČELO VI
Babica se zaveda medsebojne odvisnosti na strokov-

nem področju in sodeluje z drugimi strokovnjaki.
– Babica nikoli ne odkloni pomoči kolegici/u. K temu jo 

zavezujeta poklicna dolžnost in stanovska pripadnost.
– Babica z asertivnim vedenjem prispeva k dobrim medo-

sebnim odnosom znotraj zdravstvenega tima.
– Babica pri svojem delu sodeluje z različnimi strokovnjaki, 

pri čemer spoštuje poklicno vlogo in znanje vsakega posame-
znika.

– Babica je solidarna do drugih babic po svetu. Nudi jim 
stanovsko podporo pri razvoju stroke. V primeru elementarnih 
in drugih nesreč jih podpira in jim nudi pomoč.

– Babica deluje v skladu z dokumentom Osebnostna in 
poklicna podoba babice.

NAČELO VII
Babica si prizadeva za vseživljenjsko izobraževanje, za 

širitev strokovnega znanja in za raziskovalno delo.
– Babica skrbi za svoj strokovni in karierni razvoj.
– Babica sledi strokovnemu napredku in se zavzema za 

uvajanje novih metod dela, ki zagotavljajo večjo kakovost ba-
biških storitev.

– Babica podpira in izvaja raziskovalno delo na področju 
babištva in se zavzema za prakso, ki temelji na dokazih. Aktivno 
sodeluje tudi pri raziskavah na drugih področjih znanosti.

– Babica sodeluje pri izobraževanju študentov babištva, 
dijakov in študentov drugih zdravstvenih ved in babic v praksi.

Ljubljana, 2011

Zbornica zdravstvene  
in babiške nege Slovenije –

Zveza strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Slovenije

Predsednica
Darinka Klemenc l.r.
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OBČINE

BELTINCI

2939. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (v 
nadaljevanju: OPPN) za del območja naselja 
Dokležovje

Na podlagi 11. in 57. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 109/09, 57/12, 109/12 in 35/13) 
in 30. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) 
je župan Občine Beltinci sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN)  

za del območja naselja Dokležovje

1. člen
(splošno)

S tem sklepom župan Občine Beltinci določa način in 
postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega na-
črta za del naselja Dokležovje, območje za gradnjo, ureditve 
objektov in površin namenjenih stanovanjskim vsebinam ter 
spremljajočim dejavnostim.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Na podlagi Dolgoročnega plana Občine Murska Sobo-
ta za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave, 
št. 24/1986), Družbenega plana Občine Murska Sobota za ob-
dobje 1986–1990 (Uradne objave, št. 24/1986), spremenjenih 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci (Uradni 
list RS, št. 68/97, 59/98, 57/99, 88/00, 40/03, 87/04 in 37/05) 
in Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine 
Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 102/09, 
43/11, 75/11 in 37/13) je območje obdelave opredeljeno kot 
območje predvideno za stanovanjsko gradnjo.

Obravnavano območje je delno nepozidano stavbno ze-
mljišče (v naravi namenjeno za kmetijsko obdelavo), ki se 
nahaja v severnem delu celotnega območja ter v južnem delu 
s stanovanjsko gradnjo pozidano stavbno zemljišče. Obe ob-
močji sta prostorsko povezani.

Zaradi pomanjkanja prostora za razvoj in širitev stano-
vanjskih con v naselju Dokležovje in izkazanih interesov in-
vestitorjev, se je Občina Beltinci odločila začeti s postopkom 
priprave OPPN.

Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt 
(Uradni list RS, št. 33/07 z dne 13. 4. 2007, Uradni list RS, 
št. 57/12 – spremembe in dopolnitve, 109/12 – spremembe in 
dopolnitve in 35/13 – spremembe in dopolnitve), je potrebno 
za obravnavano območje izdelati občinski podrobni prostorski 
načrt (OPPN).

3. člen
(predmet izdelave)

Predmet OPPN je priprava in podrobno oblikovanje meril, 
pogojev, ukrepov ter prostorskih rešitev, na podlagi katerih 
bo omogočena kvalitetna umestitev objektov vezanih na po-
trebe stanovanjskih in spremljajočih dejavnosti. Upoštevane 
so ureditve potrebne komunalne opreme, energetske, teleko-
munikacijske in prometne infrastrukture – gospodarske javne 
infrastrukture (GJI).

Z OPPN bodo tudi določeni pogoji za projektiranje objek-
tov za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zlasti glede 

namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter 
varovanja okolja.

OPPN za del območja urejanja naselja Dokležovje vsebuje:
– območje OPPN.
– arhitektonske, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

skih ureditev.
– načrt parcelacije.
– etapnost izvedbe prostorske ureditve.
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

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

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

javno infrastrukturo.
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

4. člen
(sestavni deli OPPN)

Sestavni del OPPN so:
I. Besedilo odloka
II. Grafični del
1. Načrt območja z načrtom parcelacije
2. Območje obdelave OPPN in faznost gradnje
3. Pregledna situacija območja OPPN
4. Osnove zakoličbe
5. Načrt arhitektonskih, krajinskih in oblikovalskih rešitev 

prostorskih ureditev
III. Priloge OPPN
1. Obrazložitev in utemeljitev
2. Strokovne podlage
3. Smernice nosilcev planiranja
4. Mnenja nosilcev planiranja
5. Seznam sprejetih aktov
6. Povzetek za javnost
IV. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca

5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi opravljene ana-
lize prostora, predhodnih usmeritev pristojnih strokovnih služb 
Občine Beltinci, izdelanih idejnih zasnov in potreb investitorjev 
ter ustreznih analiz izvajalca ter upoštevanju veljavne zako-
nodaje. Upoštevajo se tudi Strokovne podlage, KONCEPT 
RAZVOJA NASELIJ, ki ga je junija leta 2008 izdelala ZEU – 
družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske Sobote.

6. člen
(območje obdelave – grafična priloga)

Ureditveno območje OPPN obsega površino v izmeri 
71.150,00 m2 in obsega sledeče parcele:

230/1, 232, 233/1, 234/1, 235/1, 238, 242 – del, 244 – del, 
246 – del, 248 – del, 250 – del, 252, 253, 692, 693, 696, 697, 
698, 700, 701 – del, 703, 704, 705 – del, 706 – del, 709, 710, 
713, 714, 717, 718 – del, 720/2, 720/4, 720/4, 720/5, 720/6, 
720/7, 720/8, 720/9, 720/10, 720/11, 720/12, 721/1, 721/2, 
721/3, 721/4, 723, 724, 727 – del, 728, 731/1 – del, 732/1 – del, 
732/2 – del, 1017, 1018, 1019, 1020, 1031/1, 1031/2, 1032/1, 
1032/2, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040/1, 
1040/2, 1041, 1042, 1043, 2384/1 – del, 2406/4.

Območje izdelave OPPN je prikazano v grafični prilogi 
sklepa.

7. člen
(okvirni roki in postopki za pripravo OPPN)

Dela se bodo izvajala skladno s terminskim planom, na-
vedenim v ponudbi izvajalca, kot sledi:
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AKTIVNOST NOSILEC ROK
Sklep župana Občine Beltinci o pripravi OPPN Župan Občine Beltinci 7 dni
Priprava in predstavitev osnutka prostorskega akta na občinskem 
svetu

Izdelovalec – ASPA ing, Črenšovci 25 dni

Pridobivanje smernic Izdelovalec – ASPA ing, Črenšovci 40 dni
Analiza podanih smernic in pričetek postopka za usklajevanje osnutka Izdelovalec – ASPA ing, Črenšovci 10 dni
Priprava predloga OPPN Izdelovalec – ASPA ing, Črenšovci 20 dni
Začetek javne razgrnitve OPPN Občina Beltinci 8 dni
Zahteva za izdajo mnenj k predlogu OPPN odgovornih nosilcev pla-
niranja

Izdelovalec – ASPA ing, Črenšovci 5 dni

Javna obravnava predloga OPPN Občina Beltinci 35 dni
Analiza prejetih pripomb v času javne razgrnitve in na javni obravnavi Izdelovalec – ASPA ing, Črenšovci 12 dni
Priprava končnega predloga OPPN Izdelovalec – ASPA ing, Črenšovci 20 dni
Sprejem OPPN na Občinskem svetu Občina Beltinci 8 dni
Objava v uradnem listu Republike Slovenija Občina Beltinci 7 dni

Predvideni maksimalni rok izdelave je 200 dni od podpisa 
pogodbe.

8. člen
(pristojni nosilci planiranja, ki se zaprosijo za smernice 

 in mnenja OPPN Dokležovje)
1. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Agencija 

RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje 
Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,

2. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito 
in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

3. ELEKTRO MARIBOR, Podjetje za distribucijo električ-
ne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

4. OBČINA BELTINCI, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci 
(upravljavec cestnega omrežja),

5. KOMUNA javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o., 
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci (upravljavec kanalizacijskega 
in vodovodnega omrežja),

6. TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Sektor za upravljanje 
omrežja, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,

7. TELEING d.o.o., Razkrižje 23, 9246 Razkrižje (uprav-
ljavec kabelske televizije),

8. PETROL PLIN d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
9. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, Direk-

torat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

9. člen
(končne določbe)

Pripravljavec OPPN je Občina Beltinci. Ta sklep se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji 
dan po objavi.

Št. 354-16/2014
Beltinci, dne 3. septembra 2014

Župan
Občine Beltinci

dr. Matej Gomboši l.r.

BOVEC

2940. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki 
Soči in na reki Koritnici

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena ter 
13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list 

RS, št. 30/02, 110/02 – ZGO-1), osmega odstavka 17. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 
111/13), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 
89/10), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, 
št. 51/09, 38/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list 
RS, št. 13/09, 17/11) so Občinski sveti Občin Bovec, Kobarid 
in Tolmin na 3. izredni seji dne 2. 9. 2014 sprejeli

O D L O K
o določitvi plovbnega režima na reki Soči  

in na reki Koritnici

1. člen
(predmet odloka)

(1) Ta odlok ureja plovbni režim na reki Soči od vstopnega 
mesta Velika Korita do izstopnega mesta Trnovo 2 ter od vsto-
pnega mesta Otona do izstopnega mesta Volčanski most, in na 
reki Koritnici od vstopnega mesta Kluže do izliva v reko Sočo 
v skladu z določbami drugega in tretjega odstavka 4. člena ter 
13. členom Zakona o plovbi po celinskih vodah (v nadaljnjem 
besedilu: ZPCV).

(2) Ta odlok ureja na podlagi devete alineje prvega od-
stavka 13. člena ZPCV tudi druge pogoje, ki zagotavljajo var-
stvo človeškega življenja in okolja.

(3) S tem odlokom se določa tudi pristojbina za uporabo 
vstopno izstopnih mest za plovbo.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot 
pojmi, uporabljeni v ZPCV.

(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji 
pomen:

1. plovba je skupni izraz za izvajanje plovbe za gospodar-
ske, turistične, športne ali rekreacijske namene;

2. kopalno območje je območje kopalne vode, kjer se 
kopa ali se pričakuje, da se bo kopalo veliko število ljudi in 
kopanje ni trajno prepovedano ali trajno odsvetovano, s pripa-
dajočim priobalnim zemljiščem;

3. kopalne vode so vode, kjer se kopa ali se pričakuje, da 
se bo kopalo veliko število ljudi, pa kopanje ni trajno prepoveda-
no ali trajno odsvetovano, in jih kot take določi vlada s sklepom;

4. plačnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja 
vstopno izstopno mesto za izvajanje plovbe;

5. uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na plovb-
nem območju izvaja plovbo;
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6. dovolilnica je potrdilo o plačilu pristojbine;
7. registrirano plovilo je plovilo, ki je vpisano v vpisnik 

čolnov v skladu s predpisi.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 

slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za 
ženske.

3. člen
(plovbno območje na reki Soči)

(1) Plovbno območje na reki Soči obsega reko Sočo od 
vstopnega mesta Velika Korita do izstopnega mesta Trnovo 2 
ter od vstopnega mesta Otona do izstopnega mesta Volčanski 
most.

(2) Orisni prikaz plovbnega območja iz prejšnjega odstav-
ka je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.

4. člen
(plovbno območje na reki Koritnici)

(1) Plovbno območje na reki Koritnici obsega reko Koritni-
co od vstopnega mesta Kluže do izliva v reko Sočo.

(2) Orisni prikaz plovbnega območja iz prejšnjega odstav-
ka je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.

5. člen
(kopalna območja)

(1) Prikaz kopalnih območij na plovbnem območju iz prve-
ga odstavka 3. člena in prvega odstavka 4. člena, določenih ob 
sprejemu tega odloka, je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.

(2) Uporabniki plovbnega območja so dolžni na kopal-
nih območjih iz prejšnjega odstavka izvajati svoje dejavnosti 
tako, da ni ogrožena varnost plovbe in obiskovalcev kopalnih 
območij.

6. člen
(vstopno izstopna mesta)

(1) Dostop do plovbnega območja iz 3. in 4. člena (v na-
daljnjem besedilu: plovbno območje) za plovbo je dovoljen le 
na za to določenih vstopno izstopnih mestih. Orisni prikaz vsto-
pno izstopnih mest je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.

(2) Vstopno izstopna mesta iz prejšnjega odstavka so 
predstavljena tudi v pregledni karti.

(3) Vstopno izstopna mesta za plovbo so:
1. v Občini Bovec:
– Velika Korita (namenjeno le za vplutje plovil in vkrcanje 

oseb),
– Bunkerji,
– Kršovec,
– Zmuklica,
– Kluže (namenjeno le za vplutje plovil in vkrcanje oseb),
– Sotočje – Vodenca,
– Čezsoča,
– Boka,
– Srpenica 1,
2. v Občini Kobarid:
– Srpenica 2,
– Trnovo 1,
– Trnovo 2 (namenjeno le za izplutje plovil in izkrcanje 

oseb),
– Otona (namenjeno le za vplutje plovil in vkrcanje oseb),
– Napoleonov most,
3. v Občini Tolmin:
– Kamno,
– Volarje,
– Gabrje,
– Volčanski most (na podlagi tega odloka namenjeno le 

za izplutje plovil in izkrcanje oseb).
(4) Vsaka občina uredi lastniška oziroma najemniška raz-

merja za vstopno izstopna mesta na svojem območju in stroške 
teh razmerij krije iz svojega proračuna.

7. člen
(vrste plovil)

(1) Na plovbnem območju je dovoljena plovba s športnimi 
veslaškimi čolni.

(2) Na plovbnem območju je dovoljena tudi uporaba pri-
pomočkov za plovbo (rečni bob ipd.).

(3) V skladu s prejšnjima odstavkoma je na plovbnem 
območju dovoljena naslednja plovba:

1. s plovili, ki lahko prevažajo več kot tri osebe:
– na reki Soči od vstopnega mesta Velika Korita do 

vstopno izstopnega mesta Trnovo 1 ter od vstopno izstopnega 
mesta Napoleonov most do izstopnega mesta Volčanski most;

2. s plovili, ki lahko prevažajo več kot eno in največ tri 
osebe:

– na reki Soči od vstopnega mesta Velika Korita do iz-
stopnega mesta Trnovo 2 ter od vstopnega mesta Otona do 
izstopnega mesta Volčanski most;

– na reki Koritnici od vstopnega mesta Kluže do izliva v 
Sočo;

3. s plovili, ki lahko prevažajo največ eno osebo, in s 
pripomočki za plovbo:

– na reki Soči od vstopnega mesta Velika Korita do iz-
stopnega mesta Trnovo 2 ter od vstopnega mesta Otona do 
izstopnega mesta Volčanski most;

– na reki Koritnici od vstopnega mesta Kluže do izliva v 
Sočo.

8. člen
(čas, v katerem je dovoljena plovba)

Plovba na plovbnem območju je dovoljena od 15. marca 
do 31. oktobra v dnevnem času, z vstopom na reko od 9. ure 
dalje in izstopom iz reke:

– na vstopno izstopnih mestih Srpenica 1, Srpenica 2 in 
Trnovo 1 ter izstopnem mestu Trnovo 2 do 20. ure;

– na drugih vstopno izstopnih mestih in izstopnem mestu 
Volčanski most do 18. ure.

9. člen
(odgovornost uporabnikov plovbnega območja)

(1) Uporabniki morajo pri uporabi plovbnega območja 
upoštevati določbe ZPCV in predpisov, izdanih na njegovi 
podlagi, določbe drugih predpisov, ki urejajo izvajanje plovbe 
na plovbnem območju in določbe tega odloka.

(2) Nakup dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest 
za plovbo (18. člen) je možen le, če uporabnik izkaže izpol-
njevanje pogojev za izvajanje plovbe na plovbnem območju, 
določenih z ZPCV, predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in dru-
gimi predpisi, ki urejajo izvajanje plovbe na plovbnem območju.

(3) Uporabniki uporabljajo plovbno območje glede na 
predpisan plovbni režim na lastno odgovornost.

(4) Uporabniki morajo pri uporabi plovbnega območja 
ravnati samoodgovorno in odgovorno do drugih tako, da ne 
ogrožajo ali poškodujejo sebe ali drugega. Upoštevati morajo 
naravne danosti in trenutne razmere na plovbnem območju ter 
svoje psihofizične sposobnosti.

(5) Z določbami prejšnjih odstavkov se ne posega v 
odgovornost fizičnih in pravnih oseb, ki izvajajo plovbo kot 
gospodarsko dejavnost.

10. člen
(prepovedi)

(1) Na plovbnem območju je prepovedano vsako dejanje, ki:
– bi ogrožalo varnost ljudi ali plovil;
– je v nasprotju s predpisi s področja varovanja naravne 

in kulturne dediščine;
– bi onesnažilo vode, obale in obrežja oziroma s katerim 

bi se poškodovalo obalo in obrežje;
– je v nasprotju s predpisanim redom na vstopno izstopnih 

mestih in drugih infrastrukturnih objektih.
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(2) Prepovedano je zlasti:
– ovirati plovbo ali dostop do vstopno izstopnih mest;
– dostopati do plovbnega območja za plovbo ter izstopati 

iz plovbnega območja izven določenih vstopno izstopnih mest, 
razen v nujnih primerih;

– pluti izven določenega časa plovbe ali v vremenskih 
oziroma drugih razmerah, ki ne omogočajo varne plovbe;

– pluti s plovili v nasprotju s 7. členom;
– pri plovbi na kopalnih območjih ravnati v nasprotju z 

drugim odstavkom 5. člena;
– odmetavati trde in tekoče odpadke in druge predmete 

v vodo;
– prevažati snovi ali predmete, ki bi lahko povzročili one-

snaženje vode;
– vnašati v vodo plovila, ki pred splavitvijo niso ustrezno 

očiščena;
– upravljati plovila pod vplivom psihotropnih snovi ali v 

drugačnem psihofizičnem stanju, ki ne omogoča varne plovbe.

11. člen
(izjeme)

Omejitve glede plovbnega območja in vstopno izstopnih 
mest ter določitve plovil in časa plovbe ne veljajo za plovila 
za zaščito, vzdrževanje, reševanje in pomoč, plovila policije, 
inšpekcijskih služb, javnih služb na področju upravljanja voda 
in druga plovila državnih organov, ki izvajajo naloge iz svoje 
pristojnosti.

12. člen
(skrbnik plovbnega območja)

(1) Skrbnik plovbnega območja po tem odloku je Medob-
činska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči 
(v nadaljnjem besedilu: Medobčinska uprava).

(2) Skrbnik plovbnega območja izvaja redne preglede 
plovbnega območja.

(3) V primeru ugotovitve ovire, ki onemogoča plovbo, 
mora skrbnik plovbnega območja poskrbeti za njeno odstra-
nitev, če je to mogoče, v nasprotnem primeru pa nemudoma 
obvestiti izvajalca gospodarske javne službe, ki je odgovoren 
za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč po zakonu, ki ureja 
upravljanje z vodami. Če ovira ogroža varnost plovbe, lahko 
skrbnik plovbnega območja omeji ali prepove plovbo.

(4) Določbe tega člena ne posegajo v sistem varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. V primeru ugotovitve ovire, ki 
ogroža življenje ali zdravje ljudi, lahko skrbnik plovbnega obmo-
čja angažira pristojne službe zaščite in reševanja.

13. člen
(upravljanje vstopno izstopnih mest)

(1) Upravljanje vstopno izstopnih mest je gospodarska 
javna služba.

(2) Izvajalec gospodarske javne službe iz prejšnjega od-
stavka je Medobčinska uprava.

(3) Upravljavec vstopno izstopnih mest mora zagotoviti 
pogoje, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil ter vkrcanje 
in izkrcanje oseb.

(4) Dolžnost upravljavca je, da na območju vstopno iz-
stopnih mest zbira odpadke oziroma predmete, ki ogrožajo ali 
lahko ogrozijo varnost plovbe.

(5) Upravljavec vstopno izstopnih mest podrobneje določi 
red na vstopno izstopnih mestih.

14. člen
(izvajanje tehničnih nalog)

Medobčinska uprava lahko izvajanje tehničnih nalog v 
zvezi z vzdrževanjem plovbnega območja in upravljanjem vsto-
pno izstopnih mest s pogodbo prepusti ustrezno usposobljene-
mu izvajalcu.

15. člen
(pravilnik)

(1) Način in pogoji vzdrževanja plovbnega območja in 
upravljanja vstopno izstopnih mest se podrobneje določijo s 
pravilnikom, ki ga soglasno sprejmejo občinski sveti občin, ki 
so sprejele ta odlok.

(2) S pravilnikom iz prejšnjega odstavka se določijo tudi 
pogoji, način, obseg, trajanje, financiranje in druge vsebine v 
zvezi s prenosom izvajanja tehničnih nalog v skladu s prejšnjim 
členom.

16. člen
(parkiranje in zbiranje odpadkov)

(1) Parkiranje za namen dostopa do plovbnega območja 
za plovbo je dovoljeno le na označenih parkiriščih pri vstopno 
izstopnih mestih iz 6. člena tega odloka.

(2) Odlaganje odpadkov je dovoljeno le na za to urejenih 
mestih.

(3) Na drugih mestih je parkiranje in odlaganje odpadkov 
prepovedano.

17. člen
(financiranje vzdrževanja plovbnega območja  

in upravljanja vstopno izstopnih mest)
Vzdrževanje plovbnega območja in upravljanje vstopno 

izstopnih mest se financira s pristojbino, ki se pobira za upora-
bo vstopno izstopnih mest.

18. člen
(dovolilnica)

(1) Potrdilo o plačilu pristojbine za uporabo vstopno izsto-
pnih mest je dovolilnica, ki jo prejme plačnik.

(2) Na dovolilnici mora biti navedeno:
– zaporedna številka;
– namen plačila;
– veljavnost;
– navodilo za uporabo.
(3) Dovolilnico mora plačnik oziroma drug uporabnik upo-

rabljati v skladu z navodili in jo na zahtevo pooblaščene osebe 
pokazati. Dovolilnica mora biti nalepljena na plovilu oziroma jo 
mora uporabnik imeti pri sebi od vstopa na vstopno mesto do 
izstopa na izstopnem mestu. Brez dovolilnice se ne sme upo-
rabljati vstopno izstopnih mest. Izguba dovolilnice gre v breme 
uporabnika in je ni mogoče brezplačno nadomestiti.

19. člen
(tarifa)

(1) Višina pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest 
za plovbo se določi glede na predpisano število točk (tretji, 
četrti in peti odstavek tega člena), vrednost točke pa soglasno 
določijo občinski sveti občin, ki so sprejele ta odlok.

(2) Ob sprejemu tega odloka znaša vrednost ene točke 
1,00 EUR. Morebitna sprememba vrednosti točke mora biti 
sprejeta najpozneje do 31. 10. za naslednje koledarsko leto. 
Sklep o spremembi vrednosti točke se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

(3) Za uporabo vstopno izstopnih mest iz 6. člena tega 
odloka za plovbo s plovili, ki lahko prevažajo več kot tri osebe, 
se višina pristojbine določi po plovilu in na 50 točk na dan.

Dovolilnica mora biti nalepljena na vidnem mestu na plovilu.
(4) Za uporabo vstopno izstopnih mest iz 6. člena tega 

odloka za plovbo s plovili, ki lahko prevažajo največ tri osebe, 
in s pripomočki za plovbo, se višina pristojbine določi po osebi 
in glede na naslednje število točk:

– 2,5 točke na dan,
– 15 točk na teden,
– 30 točk na sezono (poimenska).
Dovolilnico mora imeti plačnik oziroma drug uporabnik pri 

sebi ves čas uporabe vstopno izstopnih mest in plovbe.
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(5) Za uporabo vstopno izstopnih mest iz 6. člena tega 
odloka za plovbo lahko fizične ali pravne osebe, ki izvajajo 
plovbo na plovbnem območju kot gospodarsko dejavnost (v 
nadaljnjem besedilu: gospodarski subjekti), plačajo sezonsko 
pristojbino v pavšalnem znesku, ki se določi v skladu s prvim in 
drugim odstavkom tega člena na 3.500 točk. Plačilo pavšalnega 
zneska iz tega odstavka zajema uporabo vstopno izstopnih 
mest iz 6. člena tega odloka za plovbo z registriranimi plovili 
iz 7. člena tega odloka, ki jih posamezni gospodarski subjekt 
prijavi Medobčinski upravi pred plačilom pavšalnega zneska. 
V primeru menjave, poškodovanja, nabave novega plovila ipd. 
mora uporabnik iz tega odstavka pri Medobčinski upravi prijaviti 
novo plovilo pred pričetkom uporabe plovila oziroma odjaviti 
plovilo iz uporabe.

20. člen
(poseben plovbni režim)

(1) Določbe 19. člena tega odloka ne veljajo za registrirane 
člane kajakaških društev. V tem primeru plačilo pristojbine nado-
mešča veljavna izkaznica Kajakaške zveze Slovenije.

(2) Fizičnim in pravnim osebam, ki sodelujejo pri organizi-
ranih prostovoljnih aktivnostih za zagotavljanje čistega okolja na 
plovbnem območju in na vstopno izstopnih mestih, se lahko pri 
plačilu pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest za dostop 
do plovbnega območja za plovbo prizna popust. Višina popu-
sta se določi s sklepom občinskih svetov iz drugega odstavka 
19. člena.

(3) Ne glede na določbe 8. člena tega odloka lahko Medob-
činska uprava v primeru treningov kajakaških klubov, na podlagi 
vloge izjemoma razširi čas, v katerem je dovoljena plovba na 
plovbnem območju. V smislu tega odstavka je trening organi-
zirana oblika športne dejavnosti članov kajakaških klubov, ki 
se izvaja z namenom dopolnjevanja, širjenja in izboljševanja 
njihovih sposobnosti zaradi doseganja čim boljših rezultatov na 
tekmovanjih.

(4) Ne glede na določbe 6., tretjega odstavka 7., 8., 10., 
16. in 19. člena tega odloka lahko Medobčinska uprava v primeru 
javnih prireditev, organiziranih v skladu s predpisi o varstvu pred 
utopitvami, na podlagi vloge izjemoma:

1. določi dodatna vstopno izstopna mesta za dostop do 
plovbnega območja za plovbo;

2. določi druge vrste plovil, s katerimi je dovoljena plovba na 
plovbnem območju;

3. razširi čas, v katerem je dovoljena plovba na plovbnem 
območju;

4. določi izjeme od prepovedi plovbe po tem odloku;
5. določi dodatna mesta za parkiranje za namen dostopa 

od plovbnega območja za plovbo in za namen odlaganja od-
padkov, in

6. določi oprostitve ali popuste pri plačilu pristojbine za upo-
rabo vstopno izstopnih mest za plovbo.

(5) Odločba iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se 
izda v obliki soglasja. Tudi za to soglasje veljajo določbe tretjega 
odstavka 18. člena tega odloka.

(6) Pri določitvi posebnega plovbnega režima v skladu s 
tretjim in četrtim odstavkom tega člena je potrebno upoštevati 
določbe ZPCV in drugih predpisov ter druge določbe tega 
odloka.

21. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Med-
občinska uprava.

22. člen
(kazenske določbe)

(1) Z globo 50,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik:
– ki parkira vozilo izven za to določenih mest (tretji odstavek 

16. člena), razen izjem iz 20. člena;
– ki odlaga odpadke na mestih, kjer odlaganje odpadkov 

ni dovoljeno (tretji odstavek 16. člena), razen izjem iz 20. člena;

– ki na zahtevo pooblaščene osebe ne pokaže dovolilnice 
(tretji odstavek 18. člena);

– ki nima veljavne dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih 
mest (četrti odstavek 19. člena).

(2) Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik:
– ki za dostop do plovbnega območja za plovbo uporabi 

mesto, ki temu ni namenjeno (6. člen), razen izjem iz 20. člena;
– ki izvaja plovbo na plovbnem območju v nasprotju z določ-

bami 7., 8. in 10. člena, razen izjem iz 20. člena;
– ki izvaja plovbo na plovbnem območju v nasprotju z določ-

bami drugega odstavka 5. in 9. člena;
– ki nima veljavne dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih 

mest (tretji odstavek 19. člena).
(3) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali po-

sameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena, ki ga stori sam ali storilec v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti, kaznuje z globo 500,00 EUR.

(4) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali po-
sameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz 
drugega odstavka tega člena, ki ga stori sam ali storilec v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti, kaznuje z globo 1.000,00 EUR.

(5) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podje-
tnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja de-
javnost, se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena 
kaznuje z globo 100,00 EUR.

23. člen
(sprememba odloka)

Ta odlok se lahko spreminja samo s soglasjem vseh občin, 
ki so ga sprejele.

24. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo odloka prenehajo veljati:
– Odlok o rabi in varovanju vstopno izstopnih mest za špor-

tno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče 
do Volčanskega mostu (Uradni list RS, št. 18/11, 31/11);

– Odlok o rabi in varovanju vstopno izstopnih mest za špor-
tno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče 
do Volčanskega mostu (Uradni list RS, št. 10/11, 40/11);

– Odlok o ureditvi plovbe v Občini Tolmin (Uradne objave 
Primorske novice, št. 8/01), v delu, v katerem ureja plovbni režim 
na reki Soči na območju Občine Tolmin do dostopnega mesta 
Peršeti.

25. člen
(končna določba)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od dne 1. 1. 2015 dalje.

Št. 007-1/2014-1
Bovec, dne 2. septembra 2014

Župan
Občine Bovec

Siniša Germovšek l.r.

Št. 007-0003/2014
Kobarid, dne 2. septembra 2014

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

Št. 007-0010/2014-1
Tolmin, dne 2. septembra 2014

Župan
Občine Tolmin

Uroš Brežan l.r.
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2941. Pravilnik o načinu in pogojih vzdrževanja 
plovbnega območja in upravljanja vstopno 
izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici

Na podlagi 15. člena Odloka o določitvi plovbnega režima 
na reki Soči in na reki Koritnici, 16. člena Statuta Občine Bovec 
(Uradni list RS, št. 72/06, 89/10), 18. člena Statuta Občine 
Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) in 21. člena Statuta 
Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) so občinski 
sveti občin Bovec, Kobarid in Tolmin na 3. izredni seji dne 2. 9. 
2014 sprejeli

P R A V I L N I K
o načinu in pogojih vzdrževanja plovbnega 

območja in upravljanja vstopno izstopnih mest 
na reki Soči in na reki Koritnici

1. člen
(predmet pravilnika)

(1) Ta pravilnik določa način in pogoje vzdrževanja plovb-
nega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest na reki 
Soči in na reki Koritnici v skladu z Odlokom o določitvi plovb-
nega režima na reki Soči in na reki Koritnici (Uradni list RS, 
št. 71/14 – v nadaljnjem besedilu: odlok o določitvi plovbnega 
režima).

(2) Ta pravilnik določa tudi pogoje, način, obseg, trajanje, 
financiranje in druge vsebine v zvezi s prenosom izvajanja teh-
ničnih nalog pri vzdrževanju plovbnega območja in upravljanju 
vstopno izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici v skladu 
z odlokom o določitvi plovbnega režima.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen 
kot pojmi, uporabljeni v Zakonu o plovbi po celinskih vodah (v 
nadaljnjem besedilu: ZPCV) in v odloku o določitvi plovbnega 
režima.

(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo na-
slednji pomen:

1. plovbno območje je plovbno območje na reki Soči in na 
reki Koritnici v skladu z odlokom o določitvi plovbnega režima;

2. vstopno izstopna mesta so vstopno izstopna mesta 
na reki Soči in na reki Koritnici v skladu z odlokom o določitvi 
plovbnega režima;

3. javna služba je izbirna lokalna gospodarska javna 
služba vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno 
izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici v skladu z odlo-
kom o določitvi plovbnega režima.

(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za 
ženske.

3. člen
(organizacijska in prostorska zasnova javne službe)
(1) Izvajalec javne službe je Medobčinska uprava občin 

Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (v nadaljnjem besedi-
lu: izvajalec javne službe).

(2) Javna služba se izvaja na reki Soči od vstopnega 
mesta Velika Korita do izstopnega mesta Trnovo 2 ter od vsto-
pnega mesta Otona do izstopnega mesta Volčanski most, in na 
reki Koritnici od vstopnega mesta Kluže do izliva v reko Sočo.

4. člen
(splošni pogoji izvajanja javne službe)

Izvajalec javne službe je dolžan izvajati javno službo 
v skladu s predpisi o gospodarskih javnih službah, ZPCV in 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi ter v skladu z odlokom o 
določitvi plovbnega režima in tem odlokom.

5. člen
(vzdrževanje plovbnega območja)

(1) Javna služba obsega vzdrževanje plovbnega območja.
(2) Izvajalec javne službe v okviru vzdrževanja plovbnega 

območja:
1. izvaja redne preglede plovbnega območja in odstra-

njuje ovire, ki onemogočajo plovbo oziroma o ovirah obvešča 
izvajalca gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in pri-
obalnih zemljišč (6. člen);

2. obvešča uporabnike o stanju plovbnega območja 
(7. člen), in

3. izvaja druge naloge v skladu s predpisi.

6. člen
(izvajanje rednih pregledov in odstranjevanje ovir)

(1) Izvajalec javne službe izvaja redne preglede plovbne-
ga območja najmanj enkrat tedensko v času, ko je dovoljena 
plovba v skladu z odlokom o določitvi plovbnega režima, ter en-
krat pred začetkom plovbne sezone in enkrat po končani plovb-
ni sezoni v skladu z odlokom o določitvi plovbnega režima.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalec javne službe 
v času, ko je dovoljena plovba v skladu z odlokom o določitvi 
plovbnega režima, izvede pregled plovbnega območja po vsa-
kem naravnem ali drugem dogodku, ki lahko vpliva na plovbno 
območje (obilno deževje, kamniti podori ipd.).

(3) V primeru ugotovitve ovire, ki onemogoča plovbo, 
mora izvajalec javne službe poskrbeti za njeno odstranitev, če 
je to mogoče, v nasprotnem primeru pa nemudoma obvesti-
ti izvajalca gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in 
priobalnih zemljišč po zakonu, ki ureja upravljanje z vodami.

7. člen
(obveščanje uporabnikov)

(1) Izvajalec javne službe na opozorilno-informacijskih 
tablah na vstopno izstopnih mestih pregledno predstavi vse 
pomembnejše informacije v zvezi s pravili plovbe ter klicne 
številke za klic v sili in pomoč v primeru nesreče na plovbnem 
območju.

(2) Izvajalec javne službe na opozorilno-informacijskih 
tablah na vstopno izstopnih mestih objavi kontaktne podatke, 
preko katerih lahko uporabniki dobijo podatke o dnevnem sta-
nju na plovbnem območju (nevarnosti na plovbnem območju, 
omejitve in prepovedi plovbe, zapore vstopno izstopnih mest 
ipd.).

8. člen
(upravljanje vstopno izstopnih mest)

(1) Javna služba obsega upravljanje vstopno izstopnih 
mest.

(2) Izvajalec javne službe v okviru upravljanja vstopno 
izstopnih mest izvaja:

1. redno vzdrževanje vstopno izstopnih mest (9. člen);
2. zbiranje odpadkov na vstopno izstopnih mestih 

(10. člen);
3. določanje reda na vstopno izstopnih mestih (11. člen);
4. pobiranje pristojbine za uporabo vstopno izstopnih 

mest za plovbo (12. člen);
5. odločanje o posebni rabi vstopno izstopnih mest 

(13. člen), in
6. druge storitve v skladu s predpisi.

9. člen
(redno vzdrževanje vstopno izstopnih mest)

(1) Izvajalec javne službe je dolžan redno vzdrževati vsto-
pno izstopna mesta na način, da je omogočeno varno vplutje in 
izplutje plovil ter vkrcanje in izkrcanje oseb.

(2) Redno vzdrževanje iz prejšnjega odstavka vključuje:
1. ugotavljanje stanja na vstopno izstopnih mestih naj-

manj enkrat tedensko v času, ko je dovoljena plovba v skladu 
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z odlokom o določitvi plovbnega režima, ter enkrat pred za-
četkom plovbne sezone in enkrat po končani plovbni sezoni v 
skladu z odlokom o določitvi plovbnega režima;

2. redno vzdrževanje priobalnih zemljišč na vstopno iz-
stopnih mestih, kar vključuje strojno in ročno košnjo zemljišč 
ter obrezovanje dreves in grmovnic na način, da se v največji 
možni meri ohranja obstoječa zarast;

3. redno vzdrževanje in obnavljanje označb na vstopno 
izstopnih mestih, in

4. redno vzdrževanje parkirišč, dostopnih poti in druge 
infrastrukture na vstopno izstopnih mestih.

10. člen
(zbiranje odpadkov)

Izvajalec javne službe je dolžan zagotavljati pogoje za 
odlaganje odpadkov na vstopno izstopnih mestih in zagota-
vljati ravnanje s temi odpadki v skladu s predpisi.

11. člen
(red na vstopno izstopnih mestih)

(1) Izvajalec javne službe določi način in pogoje upora-
be vstopno izstopnih mest za plovbo v skladu z odlokom o 
določitvi plovbnega režima in tem pravilnikom (v nadaljnjem 
besedilu: red na vstopno izstopnih mestih).

(2) Red na vstopno izstopnih mestih morajo predhodno 
potrditi pristojni organi občin, ki so sprejele ta pravilnik.

(3) Izvajalec javne službe objavi red na vstopno izsto-
pnih mestih na vidnem mestu na vsakem vstopno izstopnem 
mestu.

12. člen
(pobiranje pristojbine)

Izvajalec javne službe pobira pristojbino za uporabo 
vstopno izstopnih mest za plovbo v skladu z odlokom o dolo-
čitvi plovbnega režima.

13. člen
(odločanje o posebni rabi vstopno izstopnih mest)
(1) Izvajalec javne službe lahko na podlagi vloge izjemo-

ma dovoli uporabo vstopno izstopnih mest za druge namene 
(v nadaljnjem besedilu: posebna raba).

(2) Odločba iz prejšnjega odstavka se izda v obliki so-
glasja.

(3) Pri določitvi posebne rabe iz prvega odstavka tega 
člena je potrebno upoštevati določbe ZPCV in drugih pred-
pisov. Posebna raba ne sme onemogočati uporabe vstopno 
izstopnih mest za dostop do plovbnega območja za plovbo.

14. člen
(prenos izvajanja tehničnih nalog)

(1) Izvajalec javne službe lahko izvajanje tehničnih na-
log v zvezi z opravljanjem javne službe prepusti ustrezno 
usposobljenemu izvajalcu (v nadaljnjem besedilu: izvajalec 
tehničnih nalog).

(2) Izvajalec javne službe pridobi izvajalca tehničnih 
nalog na podlagi javnega razpisa.

(3) Izvajalec javne službe lahko na izvajalca tehničnih 
nalog prenese naslednje tehnične naloge v zvezi z opravlja-
njem javne službe:

1. izvajanje rednih pregledov plovbnega območja in od-
stranjevanje ovir, ki onemogočajo plovbo (6. člen);

2. obveščanje uporabnikov o stanju plovbnega območja 
(7. člen);

3. redno vzdrževanje vstopno izstopnih mest (9. člen),
4. druge tehnične naloge v zvezi z opravljanjem javne 

službe, določene v javnem razpisu.

15. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)

(1) Javni razpis za pridobitev izvajalca tehničnih nalog se 
izvede v skladu s predpisi o javnem naročanju.

(2) Sklep o javnem razpisu sprejme predstojnik izvajalca 
javne službe po predhodnem soglasju županov občin, ki so 
sprejele ta odlok.

(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati pogoje in 
merila v skladu s tem pravilnikom. Poleg teh pogojev in meril 
lahko izvajalec javne službe kot naročnik v razpisni doku-
mentaciji določi dodatne pogoje in merila v skladu s predpisi 
o javnem naročanju.

16. člen
(oblika nastopa na javnem razpisu)

(1) Na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka fizična ali 
pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za izbiro izvajalca tehničnih 
nalog (17. in 18. člen).

(2) Ponudba se lahko odda kot samostojna ponudba, 
skupna ponudba ali ponudba s podizvajalci.

(3) Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik na jav-
nem razpisu predloži samostojno ponudbo brez partnerjev v 
skupini (skupna ponudba) ali podizvajalcev. V primeru samo-
stojne ponudbe mora biti ponudnik tehnično in kadrovsko v 
celoti sam sposoben izvesti naročilo.

(4) Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno 
nastopa več ponudnikov skupaj, ki morajo predložiti pravni 
akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila 
v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pri skupni po-
nudbi se izpolnjevanje osnovnih pogojev za izbiro izvajalca 
tehničnih nalog (17. člen) ugotavlja za vsakega partnerja v 
ponudbi posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev (18. člen) in 
meril (19. člen) pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje 
v ponudbi.

(5) Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg po-
nudnika, kot glavnega ponudnika, nastopajo še drugi subjekti 
(podizvajalci). Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudnikih 
hkrati. Pri ponudbi s podizvajalci se izpolnjevanje osnovnih 
pogojev za izbiro izvajalca tehničnih nalog (17. člen) ugota-
vlja za ponudnika in tudi za vsakega podizvajalca posebej, 
izpolnjevanje ostalih pogojev (18. člen) in meril (19. člen) pa 
se ugotavlja kumulativno za ponudnika in vse podizvajalce.

17. člen
(osnovni pogoji za izbiro izvajalca tehničnih nalog)
(1) Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje v skladu s 

predpisi o javnem naročanju.
(2) Izvajalec javne službe kot naročnik bo iz postopka 

javnega razpisa izločil ponudnika (tudi vsakega partnerja v 
skupni ponudbi in vsakega podizvajalca), ki:

1. je v postopku prisilne poravnave ali je zanj bil podan 
predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o 
tem predlogu še ni odločilo;

2. je v stečajnem postopku ali je zanj bil podan predlog 
za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu 
še ni odločilo;

3. je v postopku prisilnega prenehanja ali je zanj bil 
podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in 
sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz dru-
gih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnosti 
ali je v katerem koli drugem podobnem položaju;

4. je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen 
za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

5. mu lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi 
dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih 
pravil;

6. je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu s predpisi 
o javnem naročanju, v tem ali v predhodnih postopkih namer-
no podal zavajajoče informacije ali teh informacij ni zagotovil.
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18. člen
(sposobnost ponudnika)

(1) Ponudnik mora biti sposoben obveščati uporabnike o 
dnevnem stanju na plovbnem območju in na vstopno izstopnih 
mestih. Izpolnjevanje tega pogoja dokazuje s podpisom poseb-
ne izjave, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

(2) Ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben 
izvesti tehnične naloge, ki so predmet javnega razpisa.

(3) Ponudnik je kadrovsko sposoben za izvedbo tehničnih 
nalog, ki so predmet javnega razpisa, če razpolaga z:

1. najmanj 10 osebami, ki imajo veljavno licenco za opra-
vljanje strokovnega dela v športni panogi rafting in aktivno 
obvladajo slovenski jezik, in

2. najmanj 10 osebami, ki imajo veljavno licenco za opra-
vljanje strokovnega dela v športni panogi kajak in kanu na 
divjih vodah in aktivno obvladajo slovenski jezik (v nadaljnjem 
besedilu: strokovni kader).

(4) Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku, mora 
imeti ponudnik z njim ali njegovim delodajalcem sklenjeno 
ustrezno pogodbo, iz katere je razvidno, da bo strokovni kader 
ponudniku na voljo ves čas izvajanja tehničnih nalog, ki so 
predmet javnega razpisa.

(5) Ponudnik je tehnično sposoben za izvedbo tehničnih 
nalog, ki so predmet javnega razpisa, če razpolaga z:

1. najmanj 10 športnimi veslaškimi čolni, ki lahko preva-
žajo več kot tri osebe, in

2. najmanj 10 športnimi veslaškimi čolni, ki lahko preva-
žajo največ tri osebe.

(6) Če ponudnik ni lastnik športnih veslaških čolnov iz 
prejšnjega odstavka, mora predložiti ustrezno dokazilo, iz ka-
terega je razvidna pravica razpolaganja s športnimi veslaškimi 
čolni iz prejšnjega odstavka ves čas izvajanja tehničnih nalog, 
ki so predmet javnega razpisa.

(7) Športni veslaški čolni iz petega odstavka morajo biti 
vpisani v vpisnik čolnov v skladu s predpisi.

(8) Ponudnik mora zagotavljati izpolnjevanje pogojev za 
priznanje sposobnosti ves čas izvajanja tehničnih nalog, ki so 
predmet javnega razpisa.

19. člen
(merila za izbiro ponudbe)

(1) Merilo za izbiro ponudbe je ekonomsko najugodnejša 
ponudba, sestavljeno iz naslednjih meril:

1. ponudbena cena (največje število točk je 40), in
2. dodatne kadrovske in tehnične zmogljivosti (največje 

število točk je 60).
(2) Izvajalec javne službe kot naročnik bo sklenil pogodbo 

s ponudnikom, ki bo pri ocenjevanju ponudbe po spodaj nave-
denih merilih (tretji in četrti odstavek) prejel največje skupno 
število točk.

(3) Pri ocenjevanju po merilu ponudbene cene se upošte-
va ponudbena vrednost storitev za celotno obdobje izvajanja 
tehničnih nalog, ki so predmet javnega razpisa brez DDV. 
Ponudba, ki nudi v primerjavi z ostalimi ponudbami najnižjo 
skupno vrednost, prejme največje število točk, tj. 40. Preostale 
ponudbe prejmejo ustrezno manjše število točk, in sicer glede 
na vrednost odstopanja ponujene cene od cene najugodnejše-
ga ponudnika po naslednji formuli:

minimalna ponujena cena/ponujena cena ponudnika x 40.

(4) Pri ocenjevanju po merilu dodatnih kadrovskih in teh-
ničnih zmogljivosti se upoštevajo strokovni kader in tehnične 
zmogljivosti ponudnika, ki presegajo pogoje za priznanje kadro-
vske in tehnične sposobnosti ponudnika (18. člen). Tudi v tem 
primeru se smiselno uporabljajo določbe četrtega in šestega 
odstavka 18. člena pravilnika. Ponudniku se priznata:

1. za vsako dodatno osebo z veljavno licenco za opra-
vljanje strokovnega dela v športnih panogah rafting ali kajak in 
kanu na divjih vodah, ena točka;

2. za vsak dodatni športni veslaški čoln, ki je vpisan v 
vpisnik čolnov v skladu s predpisi, ena točka, 

skupaj največ 60 točk.
(5) Kolikor pri ocenjevanju več ponudnikov prejme enako 

število točk, je izbran tisti ponudnik, ki doseže največje število 
točk pri ocenjevanju po merilu dodatne kadrovske in tehnične 
zmogljivosti (podmerilo).

(6) Kolikor izbor najugodnejšega ponudnika ne bo mo-
žen niti po postavljenem podmerilu iz prejšnjega odstavka, bo 
izvajalec javne službe kot naročnik organiziral met kocke ob 
prisotnosti vseh ponudnikov z enakim rezultatom. Izbran bo tisti 
ponudnik, ki bo pri metu dosegel večje število pik. Met kocke 
se ponavlja toliko časa, dokler en od ponudnikov ne doseže 
večjega števila pik.

20. člen
(sklenitev pogodbe o izvajanju tehničnih nalog)

(1) Izvajalec javne službe kot naročnik sklene s ponudni-
kom, izbranim na podlagi 16., 17., 18. in 19. člena, pogodbo o 
izvajanju tehničnih nalog v zvezi z opravljanjem javne službe za 
dobo treh let, z možnostjo prekinitve po enem letu.

(2) Pogodbeni stranki v pogodbi o izvajanju tehničnih na-
log določita način izvajanja tehničnih nalog v skladu z odlokom 
o določitvi plovbnega režima in v skladu s tem pravilnikom ter 
druge obveznosti pogodbenih strank.

21. člen
(odgovornost izvajalca tehničnih nalog)

Izvajalec javne službe ne odgovarja za škodo, ki jo pri 
izvajanju tehničnih nalog povzroči izvajalec tehničnih nalog 
uporabnikom ali drugim osebam.

22. člen
(financiranje javne službe)

Izvajanje javne službe se financira s pristojbino, ki se 
pobira za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo.

23. člen
(sprememba pravilnika)

Ta pravilnik se lahko spreminja samo s soglasjem vseh 
občin, ki so ga sprejele.

24. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dne 1. 1. 2015 
dalje.

Št. 007-1/2014-2
Bovec, dne 2. septembra 2014

Župan
Občine Bovec

Siniša Germovšek l.r.

Št. 007-0004/2014
Kobarid, dne 2. septembra 2014

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

Št. 007-0010/2014-2
Tolmin, dne 2. septembra 2014

Župan
Občine Tolmin

Uroš Brežan l.r.
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CERKNO

2942. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Cerkno za leto 2014

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 
in 36/11) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, 
št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 22. dopisni seji 
dne 22. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Cerkno za leto 2014

1. člen
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2014 (Uradni 

list RS, št. 41/14) se v četrtem odstavku 2. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih

Skupina/podskupina kontov Proračun 
leta 2014 

(v eur)
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.343.644

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.565.877
70 DAVČNI PRIHODKI 4.071.591

700 Davki na dohodek in dobiček 3.674.337
703 Davki na premoženje 250.918
704 Domači davki na blago in storitve 146.336

71 NEDAVČNI PRIHODKI 494.286
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 395.992
711 Takse in pristojbine 3.250
712 Denarne kazni 1.900
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 61.826
714 Drugi nedavčni prihodki 31.318

72 KAPITALSKI PRIHODKI 227.056
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 140.900
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 86.156

73 PREJETE DONACIJE 3.800
730 Prejete donacije iz domačih virov 3.800

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.546.911
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih inštitucij 462.400
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 1.084.511

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44) 6.944.444
40 TEKOČI ODHODKI 1.906.308

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 255.958
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 38.381
402 Izdatki za blago in storitve 1.311.444
403 Plačila domačih obresti 44.613
409 Rezerve 255.912

41 TEKOČI TRANSFERI 1.736.482
410 Subvencije 38.025
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.157.289
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 182.617
413 Drugi tekoči domači transferi 358.550

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.050.731
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.050.731

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 250.923
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 199.380
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 51.543

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) I.-II. –600.800

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750 +751 +752) 11.913

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 11.913

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 7.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 4.913

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 570.000
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje 570.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 99.765
55 ODPLAČILO DOLGA

550 Odplačilo domačega dolga 99.765
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH –125.652
X. NETO ZADOLŽEVANJE 470.235
XI. NETO FINANCIRANJE 600.800

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
PRETEKLEGA LETA 125.652

«

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 410-0059/2013-6
Cerkno, dne 22. septembra 2014

Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.

2943. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju 
vzpodbud za področje malega gospodarstva

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 
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– ZUJF), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list 
RS, št. 37/04) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno 
(Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 
22. dopisni seji dne 22. 9. 2014 sprejel

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

Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje 
malega gospodarstva

1. člen
V Pravilniku Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud 

za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03 in 
84/11) – v nadaljevanju: pravilnik, se spremeni 1.a člen, tako 
da se glasi:

»Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

Skupni znesek pomoči dodeljen enotnemu podjetju ne 
sme presegati 200.000 € v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali 
se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali unije, pri čemer v 
primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem 
prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 €.

Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz 
tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomo-
čjo zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za 
isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo 
presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do 
zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012.

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

2. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena pravilnika, tako da 

se glasi:
»Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sek-

torjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-

čine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizva-
jalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

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

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

Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih 
proizvodov pred uvoženimi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni subjekti, ki nimajo 
poravnanih davkov in prispevkov in drugih zapadlih obveznosti 
do Občine Cerkno.«

3. člen
Spremeni se 2.a člen pravilnika, tako da se glasi:
»Dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred dode-

litvijo sredstev pridobiti:

– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih 
je podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali drugih uredb 
de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem 
letu,

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomo-
čeh za iste upravičene stroške,

– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de mi-
nimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter 
intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

Dajalec mora pisno obvestiti prejemnika, da je pomoč 
dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 
107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči 
de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in o znesku 
de minimis pomoči.

Dajalec pomoči mora hraniti evidence o individualni po-
moči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.«

4. člen
V 4. členu pravilnika se v prvem odstavku spremeni prva 

alineja, tako da se glasi:
»– mikro in majhna enotna podjetja,«.

5. člen
V 4. členu pravilnika se za prvim odstavkom doda nov 

odstavek, ki se glasi:
»Izraz enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med 

seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 

družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 

članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa dru-
gega podjetja,

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

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na 
podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega 
podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju drugega odstavka 
tega člena preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo 
za enotno podjetje.«

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 441-0001/2014-3
Cerkno, dne 22. septembra 2014

Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.

GRAD

2944. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-
varstvene enote vrtca Grad

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – UBP2, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 
– ZIU in 40/12 – ZUJF), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev 
za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 
102/09 in 62/10 – ZUPJS) in 16. člena Statuta Občine Grad 
(Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski 
svet Občine Grad na 37. dopisni seji dne 22. septembra 2014 
sprejel
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S K L E P
o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene 

enote vrtca Grad
1.

Ekonomska cena na otroka za celodnevno varstvo do 
10 ur, od 1. do 6. leta starosti, znaša mesečno 359,05 EUR.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2014.

Št. 600-3026/2014
Grad, dne 22. septembra 2014

Župan
Občine Grad

Daniel Kalamar l.r.

KRŠKO

2945. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu staro jedro Leskovec pri Krškem

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 

– ZUPUDPP, 43/10 – ZKZ-C, 106/10 – popr., 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – sklep US RS), 29. člena Zako-
na 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) 
ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, 
št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 
27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 35. seji, dne 11. 9. 
2014, sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

staro jedro Leskovec pri Krškem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni pro-
storski načrt staro jedro Leskovec pri Krškem (v nadaljevanju: 
OPPN). 

(2) Ta odlok določa prostorske ureditvene pogoje za pre-
novo obstoječih ter gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih in 
zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, komunalne 
in druge infrastrukture.

(3) OPPN je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško, pod 
št. 10190-00. 

II. VSEBINA OPPN

2. člen
(sestavni deli OPPN)

OPPN iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine:

A) TEKSTUALNI DEL OPPN (ODLOK)
1. Opis prostorske ureditve

1.1 Namen OPPN
1.2 Območje in meja OPPN

2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji
2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infra-
strukturo in grajeno javno dobro
3.1 Skupne določbe
3.2 Prometno omrežje
3.3 Elektroenergetsko omrežje
3.4 Vodovodno omrežje
3.5 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
3.6 Plinovodno omrežje
3.7 Elektronske komunikacije
3.8 Odpadki

4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave

5.1 Varstvo voda in tal
5.2 Varstvo vodnih virov
5.3 Varstvo zraka
5.4 Varstvo pred hrupom
5.5 Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
5.6 Varovanje pred svetlobnim onesnaževanjem
5.7 Ohranjanje narave

6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom
6.1 Obramba in zaščita
6.2 Varstvo pred poplavami, erozijska ogroženost območja in plazljivost terena
6.3 Seizmološke zahteve
6.4 Požarno varstvo
6.5 Varovanje zračnega prometa
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7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
7.1 Etapnost gradnje
7.2 Obveznosti investitorjev in izvajalcev

8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
B) GRAFIČNI NAČRTI 
B1 Izsek iz grafičnega dela Občinskega prostorskega načrta M 1 : 5 000
B2 Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem M 1 : 2 500
B3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1 : 5 000
B4 Ureditvena situacija s prerezom območja M 1 : 1 000
B5 Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko infrastrukturo ter grajeno javno dobro   M 1 : 1 000
B6 Načrt parcelacije M 1 : 1 000
C) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
D) PRILOGE OPPN
D1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta 
D2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
D3 Strokovne podlage 
D4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, postopek CPVO
D5 Obrazložitev in utemeljitev
D6 Povzetek za javnost

3. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
Čelna fasada je fasada, ki je pravokotna na sleme stav-

be;
Polni čop je trikotna zapolnitev na robu strehe, ki lahko 

sega največ do 1/3 dolžine strešine;
Delni čop je trikotna zapolnitev na robu strehe, ki lahko 

sega največ do 1/5 dolžine strešine;
DS – dopolnilna stavba je objekt, v katerem ni mo-

žno izvajati dejavnosti ali bivanja. Dopolnilne stavbe so manj 
zahtevni objekti, ki so grafično prikazani na grafičnem načrtu 
»B4 Ureditvena situacija« ter vsi v skladu z odlokom dovoljeni 
nezahtevni in enostavni objekti;

EUP je enota urejanja prostora;
Gank je lesen pokrit hodnik na stavbi;
GJI je gospodarska javna infrastruktura;
Nadomestna stavba je nova stavba, ki je po velikosti in 

namembnosti enaka obstoječi odstranjeni stavbi na isti lokaciji;
OSS – osnovna stanovanjska stavba – več kot 50 % 

objekta je namenjeno bivanju;
ONSS – osnovna nestanovanjska stavba – več kot 

50 % objekta je namenjeno poslovni dejavnosti;
Pastelna barva so vsi odtenki barv, v kolikor je delež 

barvne pigmentacije v beli osnovi manj kot 20 %;
Klasična frčada je nadzidek z oknom, pokrit s simetrično 

dvokapno streho enakega naklona kot glavna streha;
Pultno okno je pokončno okno v strehi, med dvema špi-

rovcema, z dvigom strehe za višino okna, tako da je okno 
pokrito enokapno, samo iz vrha okna. Enokapna streha nad 
oknom lahko sega do največ tri vrste strešine od roba slemena 
in spodnjega  roba strehe. Kritina nad oknom mora biti enotna 
ostali kritini. Naklon strehe nad oknom ne sme biti manjši od 20°;

PM je parkirno mesto;
Beseda »praviloma« pomeni, da je treba upoštevati do-

ločila odloka, če pa to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev 
(razmere na terenu, geomehanske lastnosti tal in drugi uteme-
ljeni razlogi) ni možno, je treba odstop od določil tega odloka 
obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in s soglasjem pristojnega nosilca urejanja prostora 
s področja varstva kulturne dediščine;

Travna parkirišča so parkirišča z vgrajenimi povoznimi 
travnimi rešetkami, ki ustvarjajo videz naravne zelenice.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni dolo-
čen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo 
predpisi s področja urejanja prostora ter drugi predpisi.

1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

1.1. Namen OPPN

4. člen
(1) S tem OPPN se podrobneje načrtujejo prostorske 

ureditve na območju starega mestnega jedra Leskovec pri 
Krškem.

(2) Namen OPPN je določitev prostorsko izvedbenih po-
gojev glede namembnosti in vrste posegov v prostor, glede 
lege objektov, velikosti in oblikovanja, pogojev in meril za par-
celacijo, glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro, glede celostnega ohranja-
nja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in na-
ravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
obrambnih potreb in pogojev glede varovanja zdravja. 

(3) OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije 
za pridobitev gradbenih dovoljenj.

1.2. Območje in meja OPPN

5. člen
(1) OPPN obsega območje v velikosti ca. 13,6 ha, ki je 

razdeljeno na devet enot urejanja prostora (v nadaljevanju 
EUP), ki so:

– EUP1 Območje javnega dobra (prometnice in druge 
površine skupnega pomena),

– EUP2 Območje vodnih zemljišč (javno dobro),
– EUP3 Glavni trg ob cerkvi Žalostne Matere božje,
– EUP4 Območje med Grebenčevo ulico in obvozno 

cesto,
– EUP5 Območje zahodno od igrišč,
– EUP6 Območje ob Ulici 11. novembra,
– EUP7 Območje zahodno od Črnil,
– EUP8 Območje severno od Ulice Anke Salmičeve,
– EUP9 Območje južno od Ulice Anke Salmičeve.
(2) Meja območja OPPN vključuje naslednje parcelne 

številke v delu ali celoti, vse v katastrski občini Leskovec: *33, 
*34, *35/3, *38, *39, *40, *41/1, *41/2, *42, *44, *45/1, *45/2, 
*46/1, *46/2, *46/5, *50/1, *50/2, *51, *55, *60/3, *61/2, *61/3, 
*68/1, *68/2, *69, *70, *74/1, *74/2, *76, *77, *78/1, *78/2, *79, 
*81, *82, *83, *84, *106, *109, *146, del *173, *256, *263, *273, 
*274, *383, *384, *401, del 255/12, del 255/13, del 255/19, 
256/1, 591/3, del 599, del 595, 591/1, 591/2, 591/5, 591/4, 
del 615/1, 615/7, 615/8, del 615/9, 615/11, 622, 623, 624/1, 
624/2, 625/1, 625/2, 626/2, 626/3, 626/4, 626/5, 626/6, 626/7, 



Stran 7864 / Št. 71 / 3. 10. 2014 Uradni list Republike Slovenije

626/8, 626/9, 626/10, 627/1, 627/2, 627/3, 627/4, 628, del 
630/2, 630/3, 630/4, 630/5, 631/2, 631/3, 631/4, 631/5, 631/7, 
631/8, 631/9, 631/10, 631/11, 631/13, 631/14, 631/15, 631/16, 
631/19, 631/20, 631/21, 631/22, 631/23, 631/24, 631/25, 
631/26, 631/27, 631/28, 631/29, 631/30, 631/31, 631/32, del 
644, 647/1, 647/2, 647/3, 648/1, 648/2, 650/1, 650/2, 650/3, 
659, del 660, 661, 662/1, 662/2, 664/1, 664/2, 667/1, 667/2, 
667/3, del 669, 670/1, 670/2, 672, 673/2, 673/1, 673/3, 673/4, 
674, 677/2, 677/3, 679/1, 679/2, 680/1, 680/2, 681/1, 681/2, 
682/1, 682/2, 682/3, 683/1, 683/2, 683/3, 683/4, 686/1, 686/2, 
686/3, 686/4, 686/5, 688/1, 688/2, 688/3, 689, 690/2, 691/1, 
691/2, 693, 695/2, 695/3, 695/4, 695/5, 695/6, 695/7, 695/8, 
695/9, 695/10, 695/11, 698/2, 699, 700, 701, 703/1, 703/2, 
703/3, 705, del 707, del 711, del 712, del 713, del 716/2, del 
717/1, 717/2, 717/3, 720, 723/1, 723/2, 724, 725, del 730/1, 
del 736/1, del 736/2, del 737/2, del 741, del 782/2, del 782/4, 
del 782/6, 893/1, 893/2, 893/3, 933/2, del 934, del 939/1, del 
972/21, del 972/45, del 972/49, del 972/74, del 972/165, del 
972/202, 1243/1, 1243/13, 1244/12, 1244/13, 1244/14, del 
1244/15, del 1244/19, 1244/21, 1244/23, 2376, 2377, 2378, 
2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2392, 2393, 2394, 
2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2401.

(3) V severnem delu meja območja poteka po robu načr-
tovane obvozne ceste skupaj z navezavo na cesto za pašnik 
(LK 192761 Grajska pot) ter načrtovanim krožiščem z nave-
zavo na lokalno cesto LC 191151 in LK 192053 Cesta krških 
žrtev. Na vzhodni strani se znotraj območja nahaja tudi cestni 
priključek na šolski kompleks, vendar je sam šolski kompleks 
izvzet iz območja. Naprej v smeri juga meja območja poteka 
vzhodno od stanovanjskega niza ob Ulici Pot na Črnile. V 
južnem delu se znotraj območja nahaja del ceste LK 192821 
(Pot na Črnile) ter LK 192851 (Ulce) in LZ 193571 (Wolfova 
ulica). V zahodnem delu meja poteka po južnem robu Ulice 
Anke Salmičeve ter zajema območje cerkve Sv. Ane. Meja se 
nadaljuje po severnem robu stanovanjske pozidave ob Ulici 
Anke Salmičeve, zahodno od  vodnjaka in zahodno od stano-
vanjskega niza ob Grebenčevi ulici in naprej po zahodnem robu 
ceste LK 192882 (Vejer), kjer se meja zaključi v zahodnem delu 
načrtovane obvozne ceste.

(4) Meja območja OPPN je prikazana s koordinatami 
lomnih točk obodne parcelacije po Gauss-Kruegerjevem koor-
dinatnem sistemu.

2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

2.1. Vplivi in povezave prostorske ureditve  
s sosednjimi območji

6. člen
(1) Obravnavano območje je že povezano s sosednjimi 

poselitvenimi območji (Grič, Gmajna, Veniše), predvsem v pro-
metnem smislu in infrastrukturnemu napajanju.

(2) Neposredno so vplivi na samih mejah OPPN-ja, in 
sicer:

– ureditev križišča z načrtovano obvozno cesto s cesto LK 
192761 – Grajska pot;

– ureditev krožišča cest LC 191151 – Leskovška cesta, 
LC 191151 – Pionirska cesta, LK 192053 – Cesta krški žrtev 
ter obvozna cesta;

– razširitev ceste LK 192821 – Pot na Črnile.
(3) Obravnavani prostorski akt na jugovzhodnem delu 

meji na območje, ki se ureja na podlagi Odloka o zazidalnem 
načrtu stanovanjsko območje Črnile - Leskovec (Uradni list RS, 
št. 117/00 in 105/10), severni del pa v delu sega na območje 
Odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II (Uradni list SRS, 
št. 9/87, Uradni list RS, št. 60/95, 69/95, 84/98, 62/05, 19/08, 
8/09, 74/10 in 20/12) in na območje Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje občine Krško (Uradni list RS, 
št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05, 77/08, 74/10 in 55/13 – obv. 
raz.).

2.2. Rešitve načrtovanih objektov in površin

7. člen
(1) Prostorsko izvedbeni akt za naselje Leskovec pri Kr-

škem je bil izdelan leta 1998 in kasneje, zaradi potreb posa-
meznih lastnikov zemljišč, večkrat spremenjen in dopolnjen. 
V naselju so ugotovljena odstopanja realiziranih gradenj in 
ureditev od načrtovanih v izvedbenem aktu, izvedene so 
spremembe namembnosti nekaterih objektov, izdane odločbe 
ustavnega sodišča, izražene so spremenjene oziroma nove 
potrebe lastnikov zemljišč, nerealizirana je širitev glavnega trga 
ter posledično pomanjkljiva prometna ureditev tega območja. 
Izdelana je tudi Idejna zasnova za umestitev obvoznice Le-
skovec pri Krškem (izdelal GPI d.o.o. Novo mesto, december 
2010), ki poteka tik ob severnem delu območja in za katero je v 
planskih aktih predvidena izdelava novega izvedbenega načrta.

(2) Večji posegi, ki se načrtujejo, so predvsem:
– del obvozne ceste Leskovec s krožiščem / križiščem na 

Leskovški cesti;
– hortikulturna ureditev Leskovškega potoka;
– dve premostitvi čez Leskovški potok;
– parkirne površine (pri cerkvi, med župniščem in vrtcem, 

pri objektu VDC, pri novih stavbah);
– ureditev pešpoti;
– ureditev parka z ribnikom, pešpotmi in urbano opremo, 

pod glavno cerkvijo;
– prenova kmetije Trg borcev 1;
– dve poslovno-stanovanjski stavbi vzhodno od Ulice 

11. novembra;
– večnamenska stavba za opravljanje verske službe, 

izobraževanja ter druženja krajanov;
– stanovanjske stavbe na območju Grajske poti, Greben-

čeve ulice, Poti na Črnile, severno od Ulice Anke Salmič ter 
severovzhodno od Wolfove ulice;

– avtobusna postajališča;
– cestne povezave Ulice Staneta Žagarja in Grebenčeve 

ceste;
– ohranjanje kmetijskih površin pod cerkvijo sv. Ane;
– rekonstrukcija obstoječih cest;
– nove ceste (dostopne, dovozne, lokalne ceste).

2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

2.3.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede dejavnosti, 
namembnosti in dopustnih posegov v prostoru

8. člen
(vrste dejavnosti)

(1) Na območju OPPN-ja je dopustno prepletanje stori-
tvenih, oskrbnih, upravnih, zdravstvenih, trgovskih, vzgojnih, 
kulturnih, verskih, poslovnih dejavnosti ter bivanje skladno 
z vrstami objektov glede na namen. Dejavnosti se izvaja 
v pritličjih osnovnih stavb, nadstropja in mansarde pa se 
namenijo bivanju. V osnovnih stavbah tik ob Trgu borcev in 
vzdolž Ulice 11. novembra se dejavnost lahko opravlja v ce-
lotnem objektu pod pogojem zagotovitve zadostnega števila 
parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce ter funkcionalno 
ovirane osebe. 

(2) Gostinske in trgovske dejavnosti se dovolijo samo 
v osnovnih stavbah ob Ul. 11. novembra in na Trgu borcev. 
Poslovne in upravne dejavnosti se dovolijo samo v osnovnih 
stavbah ob Ul. 11. novembra, na Trgu borcev in obstoječem 
objektu vrtca in Vzgojno - varstvenega centra (v nadalje-
vanju VDC) na Ul. Staneta Žagarja. Dejavnosti splošnega 
družbenega pomena se dovolijo samo v osnovnih stavbah 
ob Ul. 11. novembra in na Trgu borcev, v načrtovani stav-
bi za opravljanje verske službe, izobraževanja ter druženja 
krajanov ob Grebenčevi ulici ter obstoječem objektu vrtca in 
VDC-ja na Ulici Staneta Žagarja. 

(3) Če se zadostno število parkirnih mest za posamezno 
dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi ne more zagotoviti na 
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parceli namenjeni gradnji, se lahko za izvajanje dejavnost ko-
ristijo javna parkirna mesta, pod pogojem oziroma s soglasjem 
Občine Krško.

9. člen
(vrste objektov glede na namen)

(1) Na območju OPPN se v skladu s predpisom, ki ureja 
enotno klasifikacijo objektov (CC-SI), dopusti gradnja nasled-
njih objektov: 
1 STAVBE

11 Stanovanjske stavbe
111 Enostanovanjske stavbe
112 Večstanovanjske stavbe
113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene sku-

pine
12 Nestanovanjske stavbe

121 Gostinske stavbe
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno 
nastanitev
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev (samo mladinska prenočišča ter druge 
gostinske stavbe za nastanitev, ki niso razvrščene 
drugje)

122 Poslovne in upravne stavbe 
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavno-

sti, od tega:
12301 Trgovske stavbe (samo samostojne proda-
jalne in butiki, lekarne, prodajalne očal, prodajne 
galerije)
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komuni-
kacij (od tega samo 1242 Garažne stavbe)

125 Industrijske stavbe in skladišča (od tega samo 
pekarna)

126 Stavbe splošnega družbenega pomena 
127 Druge nestanovanjske stavbe

1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe (vse razen 
12712 Stavbe za rejo živali) 
1272 Obredne stavbe 
1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v 
druge namene
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (od 
tega samo nadstrešnice za potnike na avtobusnih 
in drugih postajališčih, javne sanitarije ter pomo-
žne stavbe: drvarnica, lopa, ropotarnica, letna ku-
hinja, ute in podobno.)

2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21 Objekti prometne infrastrukture, od tega:

211 Ceste
214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenerget-
ski vodi

24 Drugi gradbeni inženirski objekti
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

2411 Športna igrišča
2412 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, 
rekreacijo in prosti čas (od tega samo 24122 
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekre-
acijo in prosti čas)

242 Drugi gradbeni inženirski objekti, od tega:
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso 
uvrščeni drugje (samo ograje, oporni zid in škar-
pe)

(2) V območju načrtovanih parcel namenjenih gradnji se, 
poleg objektov prikazanih v grafičnih prilogah, skladno z določili 
veljavnega predpisa o razvrščanju objektov glede na zahtev-
nost gradnje in ob upoštevanju določil tega odloka, dopusti tudi 
postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, in sicer:

– majhna stavba: samo garaža, drvarnica, pokrita skladi-
šča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt;

– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: samo 
lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica, letna kuhinja, savna, 
zimski vrt, vetrolov;

– pomožni objekt v javni rabi;
– ograja;
– oporni zid;
– mala komunalna čistilna naprava;
– nepretočna greznica;
– rezervoar;
– vodnjak, vodomet;
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture 

in daljinskega ogrevanja;
– samostojno parkirišče;
– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne;
– športno igrišče na prostem;
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in nama-

kanje;
– objekti za rejo živali: samo čebelnjaki;
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: samo grajen rastli-

njak, koruznjak, klet, pokrita skladišča za lesna goriva;
– pomožni komunalni objekt.
(3) Na območjih naselbinske dediščine ni dopustna posta-

vitev steklenjaka in bazena.

10. člen
(vrste gradenj)

(1) V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe 
gradbenih in drugih del pod pogoji tega odloka:

– gradnja novih objektov (novi objekti, dozidave in nad-
zidave),

– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov ali njihovih delov (rušitve),
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov, v 

sklopu opredeljenih dejavnosti,
– vzdrževanje objektov.
(2) Na objektih, ki so s tem odlokom predvideni za rušitev 

(prikazani na grafičnem načrtu »B4 Ureditvena situacija«), se 
lahko do njihove odstranitve izvaja vzdrževanje objektov ali 
rekonstrukcija brez povečanja volumna stavbe.

(3) Za vzdrževalna dela na registriranih enotah kulturne 
dediščine je treba pridobiti soglasje pristojne strokovne službe 
varstva kulturne dediščine. Namestitev sončnega zbiralnika ali 
sončnih celic na kulturnih spomenikih niso dovoljena. Na ob-
močju enot registrirane kulturne dediščine je njihova namestitev 
možna po predhodni preveritvi in pridobitvi soglasja.

11. člen
(učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov 

energije)
(1) V skladu z veljavnim predpisom, ki ureja učinkovito 

rabo energije v stavbah, morajo objekti izpolnjevati tehnične 
zahteve na področju toplotne zaščite, ogrevanja, prezračeva-
nja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople pitne vode in razsve-
tljave v stavbah ter ostale pogoje. 

(2) Zagotovi se predpisano količino moči za gretje, pre-
zračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo z obnovljivimi viri ener-
gije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih 
napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, 
biomasa in geotermalna energija ali predviden priključek na 
naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov 
energije zunaj stavbe.

2.3.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov

12. člen
(regulacijski in funkcijski elementi)

(1) Na območju OPPN se upošteva naslednje regulacijske 
in funkcijske elemente:

– parcela namenjena gradnji (PG): namenjena je gradnji 
osnovnih stavb in dopolnilnih stavb in ima vedno zagotovljen 
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dostop do javne prometnice (direktni dostop ali pot urejeno s 
služnostno pogodbo).

– površina za razvoj objekta: s črto oziroma gradbeno 
mejo omejena površina za gradnjo stavbe, ki je načrtovani 
objekti ne smejo presegati, razen njihovi deli, in sicer izzidki, 
strešni napušči, zunanje stopnice, balkoni, ganki ter nadstreški 
nad glavnimi vhodi, vendar ne za več kot 1 m.

(2) Prikaz regulacijskih elementov je razviden iz grafične-
ga načrta »B4 Ureditvena situacija«. 

13. člen
(lega objektov na zemljišču  

in faktor zazidanosti – splošni pogoji)
(1) Pri gradnji stavb, dozidav in nadzidav se upošteva 

površino za razvoj objektov. 
(2) Nezahtevne in enostavne objekte se postavlja kot 

dopolnilne stavbe, lahko tudi tik ob osnovnih stavbah, ven-
dar znotraj parcele namenjene gradnji, na kateri stoji osnovni 
objekt, pri čemer je dovoljena postavitev le enega nezahtevne-
ga in enega enostavnega objekta iste vrste, razen nadstreškov, 
ograj, škarp in podpornih zidov.

(3) Majhne stavbe, majhne stavbe kot dopolnitev obstoje-
če pozidave, objekti za rejo živali in pomožni kmetijsko-gozdar-
ski objekti, ki so definirani kot nezahtevni ali enostavni objekti, 
se od sosednje parcele odmaknejo za  1,5 m (velja tudi za v 
celoti ali delno vkopane objekte). Manjši odmiki se dovolijo le s 
pisnim soglasjem lastnika sosednjega zemljišča. Za vse ostale, 
s tem odlokom dovoljene, nezahtevne in enostavne objekte, 
odmik s tem odlokom ni posebej predpisan in se lahko gradijo 
na meji, če se lastniki zemljišč o tem pisno sporazumejo. V 
nasprotnem primeru pa se jih gradi z odmikom, ki omogoča 
nemoteno vzdrževanje takšnega objekta. Nezahtevni in eno-
stavni objekti ne smejo posegati v območje preglednosti ceste.

(4) Čebelnjake se postavlja za osnovnimi stavbami na 
vizualno neizpostavljenih delih parcel. Čebelnjake se ne po-
stavlja med osnovno stavbo in glavno cesto.

(5) Nezahtevne in enostavne objekte se na območju enot 
registrirane kulturne dediščine ne gradi med osnovno stavbo 
in glavno cesto. Za lokacijo objekta se preveri nemotečo vklju-
čitev v prostor oziroma poenotenje z oblikovanjem osnovnega 
objekta v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji.

(6) Dopusti se faktor zazidanosti parcel za gradnjo stavb 
do 0,6.

2.3.3. Prostorski izvedbeni pogoji glede arhitekturnih, 
krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev

14. člen
(velikost in oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov 

– splošni pogoji)
(1) Za celotno območje veljajo glede oblikovanja stavb in 

ureditev skupni pogoji:
– tlorisna zasnova stavb: podolgovate pravokotne obli-

ke z upoštevanjem dimenzij iz grafičnega dela in določene 
površine za razvoj objekta. Balkoni in ganki na čelnih fasadah 
se ne dopustijo;

– smer slemena: vzporedno z ulico, oziroma skladno z 
grafičnim načrtom »B4 Ureditvena situacija«;

– oblikovanje objektov: dopusti se izvedba izzidka kot 
fasadnega poudarka vhoda podolgovate pravokotne oblike, s tem, 
da se izvede skozi vse etaže objekta in se v mansardnem delu 
zaključi s frčado. Kolenčni zid višine do 0,8 m skriti pod kap strehe;

– kota pritličja: pri nadomestnih stavbah se upošteva 
kota pritličja obstoječe stavbe, ki se poruši, oziroma se kota 
pritličja določi v skladu s soglasjem pristojnega nosilca urejanja 
prostora s področja varstva kulturne dediščine. Kote pritličij ali 
kleti stavb, ki niso nadomestne stavbe, so razvidne iz grafične 
priloge št. C/4;

– višinski gabariti stavb: etažnost objektov je razvidna iz 
grafične priloge »B4 Ureditvena situacija«. Pri določitvi maksi-

malne višine ene etaže se upošteva razdalja 3,3 m od kote 
finalnega tlaka spodnje etaže do kote finalnega tlaka naslednje 
etaže. Na ravnih terenih se klet popolnoma vkoplje v teren, na 
strmih terenih (naklon več kot 20 stopinj) pa se klet vsaj z ene 
strani popolnoma vkoplje v teren. Gradnja kleti ni obvezujoča; 

– višinski gabariti nadomestnih stavb: ohranja se verti-
kalne gabarite obstoječih objektov z možnostjo izvedbe podkle-
titve objekta, pri čemer mora ostati kota pritličja enaka, oziroma 
v skladu s soglasjem pristojnega nosilca urejanja prostora s 
področja varstva kulturne dediščine;

– strehe: simetrična dvokapnica, naklona 38–45°, na delu 
strehe (do 30  % celotne površine strehe) se lahko izvede ravna 
streha ali položna enokapnica z naklonom do 10°. Na območju 
naselbinske dediščine ravne ali enokapne strehe niso dopust-
ne. V primeru dozidav se streha izvede enakega naklona kot 
osnovna streha. Dopušča se izvedba polnih čopov. Osvetlitev 
podstrehe se dovoli le s klasično oblikovanimi frčadami (ostale 
oblike frčad so prepovedane), s pultnimi okni in strešnimi okni. 
Frčade se locirajo simetrično na fasado objekta;

– kritina: opečna rdeča barva (ne oranžni odtenki), vrsta 
in barva kritine dvokapnice se na celotni strehi poenoti. Prav 
tako se poenoti kritine dvokapnic dopolnilnih stavb s streho 
osnovne stavbe;

– oblikovanje fasad: klasični omet s kombinacijo avtoh-
tonih gradiv (les, kamen) z barvo fasade v beli barvi ali pastelni 
barvi v zemeljskih odtenkih (rumena, zelena, rjava). Pastelne 
barve so vsi odtenki barv z deležem barvne pigmentacije manj 
kot 20 % v beli osnovi. Pastelna barva ne izstopa iz okolice, ni 
agresivna, fluoroscentna ali intenzivna. Oblikovanje fasade se 
prilagodi značilnostim tipične lokalne arhitekture. Okenske in 
vratne odprtine se izvedejo kot pokončne, pravokotne in sime-
trično razporejene, tende za senčenje oken so prepovedane;

– škarpe in oporni zidovi: do višine 2 m. Izvedejo se 
kot kamniti oziroma obloženi s kamnom (pravilna pravokotna 
tekstura v horizontalni smeri). V primeru večje višinske razlike 
se izvede večje število enako oblikovanih škarp ali zidov v 
terasasti izvedbi.

(2) Poleg splošnih pogojev glede velikosti in oblikovanja 
objektov, ki veljajo za vse EUP, se upošteva tudi podrobnejše 
pogoje za posamezno EUP. Podrobnejši prostorski izvedbeni 
pogoji dopolnjujejo splošne izvedbene pogoje po posameznih 
EUP. V primeru neskladja veljajo podrobnejši pogoji.

15. člen
(velikost in oblikovanje nezahtevnih  

in enostavnih objektov – splošni pogoji)
Za celotno območje veljajo glede oblikovanja stavb in 

ureditev skupni pogoji in sicer:
– Dopolnilne stavbe kot majhne stavbe, majhne stav-

be kot dopolnitev obstoječe pozidave, objekti za rejo živali 
in pomožni kmetijsko-gozdarski objekti so pritlični, eno-
etažni in niso namenjeni bivanju ljudi. Višinsko, gabaritno in 
oblikovno se podredijo osnovnemu objektu. Izvedejo se iz  le-
sene ali zidane konstrukcije. Streha teh objektov se izvede kot 
simetrična dvokapnica ali ravna z naklonom do 10°. Če teren 
narekuje, da je tak objekt delno vkopan v teren, se lahko streha 
izvede kot »zelena streha«. Gradnja nadstreška na javnem par-
kirišču se ne dopusti. Zasebna parkirišča se lahko nadkrijejo.

– Podporni zidovi se izvedejo kot kamniti oziroma oblo-
ženi s kamnom (pravilna pravokotna tekstura v horizontalni 
smeri).

– Razmejitev parcel se prioritetno izvede z uporabo žive 
meje, pri čemer je uporaba vseh vrst cipres neustrezna. Ograja 
kot omejitev parcele se izvede višine do 1,5 m. Dopusti se ogra-
ja v kamniti izvedbi (pravilna pravokotna tekstura v horizontalni 
smeri), leseni izvedbi, kombinaciji kamnite in kovinske izvedbe 
ali žičnata ograja kot del žive meje. Postavitev zaščitnih ograj 
nezasebnih površin se dopusti do višine 2,20 m v žičnati izved-
bi, za ograditev vrtca se dopusti tudi višja. Ob igrišču se dopusti 
postavitev zaščitne mreže do višine 5 m. Protihrupne ograje so 
lahko višine do 3 m.
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– Pri ureditvah pločnika, kolesarske steze ter postajali-
šča se upošteva obstoječe nivoje vozišča. Utapljanje vhodov v 
stavbe se ne dopusti. 

– Pred postavitvijo spominskih obeležij se izdela pro-
storsko presojo postavitve in preveritev vplivov na obstoječo 
kulturno dediščino.

– Za napise na fasadah komercialnih pritličij se pridobi 
soglasje nosilca urejanja prostora, ki je pristojen za varstvo 
kulturne dediščine. 

– Urbano opremo se načrtuje celostno, v skladu s katalo-
gom urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško, 
ki ga je izdelal Arhitekt 314, Mitja Janc s.p., v oktobru 2013.

– Izvedba priključnih infrastrukturnih omaric na ob-
cestnih oziroma glavnih fasadah se ne dopusti. Omogoči se 
izvedba v hodniku stavbe ali kot talna izvedba. Upošteva se 
barvo fasade stavbe.

– Izvedba samostoječih in vidnih infrastrukturnih 
omaric v enotah registrirane kulturne dediščine, ki so prikaza-
na na ureditveni situaciji C 4, se ne dopusti.

– Postavitev satelitskih anten in enot klimatskih na-
prav se dovoli le na fasadah, ki niso vidne s strani ulice.

16. člen
(ureditev okolice objektov, zelene bariere,  

urbana oprema – splošni pogoji)
(1) Okolice vseh stavb se hortikulturno uredi. Dvorišča in 

parkirna mesta se tlakujejo, asfaltirajo ali izvedejo kot utrjena 
travnata ali peščena površina. Ostale površine se zatravijo ali 
zasejejo z rastlinami. Dostopi se uredijo iz javne prometnice 
ali površine, ki je v grafičnem načrtu »B4 Ureditvena situacija« 
opredeljena kot površina za dostop do parcel.

(2) Med stanovanjsko hišo Grebenčeva ulica 5 in načrto-
vano cesto se izvede večnivojska zelena zasaditev (avtohtona 
drevesa in grmovnice). Pri nadaljnjem načrtovanju ceste se 
ugotovi upravičenost postavitve protihrupne ograje skladno z 
veljavnimi predpisi s sektorskega področja oziroma področja 
varstva okolja. Oblikovanje ograje se izvede skladno z zah-
tevami nosilca urejanja prostora s področja varstva kulturne 
dediščine.

(3) Urbana oprema naselja se izbira na podlagi kataloga 
urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško.

17. člen
(EUP 1 Območje javnega dobra)

(1) Opis območja: območje zajema del obvozne ceste ter 
vse ostale javne prometnice, javna parkirišča, javne pešpoti.

(2) Obvozna cesta: v severnem delu območja se načrtuje 
del obvozne ceste. Križanje Ceste krških žrtev, Leskovške ce-
ste in Pionirske ceste se izvede kot krožišče / križišče. Trasa 
obvozne ceste se načrtuje v smeri zahoda proti Grajski poti, 
kjer je načrtovano štirikrako križišče, ki omogoča navezavo 
Grajske poti na obvozno cesto. Obstoječa vegetacija ob bodoči 
cesti se ohranja v največji možni meri.

(3) Načrtujejo se naslednji posegi cestne infrastrukture:
– dvostranski pločnik ob Ulici Anke Salmičeve (LC 

191151);
– enostranski pločnik na Grebenčevi cesti (LK 193291);
– prometna povezava med Ulico Staneta Žagarja (LK 

192871) in Grebenčevo cesto (LZ 193291);
– preureditev današnje dvosmerne ceste v enosmerno 

cesto od Trga borcev do Ulice Staneta Žagarja, ki poteka med 
obstoječima objektoma Trg borcev 4 in Trg borcev 5;

– podaljšanje Ulice Staneta Žagarja (LK 192871);
– ukinitev cestne povezave med Grebenčevo cesto (LK 

193291) in Grajsko potjo (LK 192761);
– dostopna cesta iz Grajske poti (LK 192761) v smeri 

parka;
– priključitev Grajske poti (LK 192761) na obvozno cesto;
– podaljšanje Grebenčeve ceste (LK 192772);

– rekonstrukcije ceste Pot na Črnile (LK 192821) z eno-
stranskim pločnikom;

– rekonstrukcija in podaljšanje ceste Pot na Črnile 
(LK 192822);

– prometna povezava med Ulico Anke Salmičeve 
(LC 191151) in odcep Ulice Anke Salmičeve (LK 192863);

– prehod za interventna vozila med odcep Anke Salmič 
(JP 693892) in Ulico Anke Salmičeve (LK 192863) – pri cerkvi 
sv. Ane;

– rekonstrukcija Ulc (LK 192851) z dostopno cesto;
– ureditev interventnega dostopa med Ulcami (LK 192851) 

in Wolfovo ulico (LK 193571);
– rekonstrukcija Wolfove ulice (LK 193571);
– dostopi/dovozi do posameznih obstoječih in načrtovanih 

objektov v skladu z grafično prilogo;
– ureditev dveh avtobusnih postajališč vzdolž Ulice 

11. novembra.
(4) Obcestni prostor se oblikuje v skladu z naravnimi 

reliefnimi oblikami ter ustreznim oblikovanjem prehodov bre-
žin nasipov in vkopov v obstoječ teren. Brežine ob cestah se 
ozelenijo.

(5) Javna parkirišča se oziroma so urejena na treh loka-
cijah na območju OPPN in sicer:

– na Trgu borcev pri cerkvi Žalostne Matere božje (14 PM). 
– severovzhodno od cerkve Žalostne Matere božje se 

uredi največ 12 PM v eni vrsti, vzporedno z Leskovškim poto-
kom za parkiranje osebnih vozil. Parkirna mesta se izvede kot 
travna, dovozna cesta do parkirišč in manipulativna površina 
pa se tlakujeta (asfalt ni dopusten). Z namenom zakrivanja 
pogleda na parkirišče se ob cesti zasadi nižja grmovna vege-
tacija tako, da se ohranja značilni pogled na kulturni spomenik 
iz Pionirske ceste. Ob potoku se ohranja avtohtona drevesna 
in grmovna obrežna vegetacija, ki zakriva pogled na parkirana 
vozila iz smeri Leskovške ceste.

– med župniščem in vrtcem se ob načrtovani javni prome-
tni povezavi uredi 12 PM v asfaltni, tlakovani ali travni izvedbi. 
Ob parkiriščih se izvede zasaditev z drevesi.

(6) Ureditev parka med Leskovškim potokom in cerkvijo 
Žalostne Matere božje se uredi park. Uredi se manjši ribnik ter 
sprehajalne poti minimalne širine 1,50 m. Ob poteh se postavi 
klopi ter koše za smeti. Na območju se lahko uredi tudi večji tla-
kovani plato (do 80 m2), namenjen učencem bližnjega šolskega 
kompleksa (učilnica v naravi) ali drugim kulturnim programom. 
Območje med obvozno cesto in potokom se maksimalno za-
zeleni z visokim drevjem, da se prepreči širjenje hrupa in pra-
šenje. Park se s pešpotjo poveže z Grajsko ulico. Za park se v 
fazi projektiranja izdela načrt krajinske arhitekture upoštevajoč 
pogoje za sanacijo opornega zidu pri cerkvi Žalostne Matere 
božje. Oporni zid se obloži s kamnom.

(7) Med vrtcem in VDC-jem, južno od predvidenih parkir-
nih prostorov, se uredi manjši park.

(8) Ekološki otok se uredi:
– na meji območja OPPN ob Ulici Anke Salmič in sicer 

med Ulico Anke Salmič ter dovozom do stanovanjskih objektov 
Ulica Anke Salmič 20 in 18;

– ob dostopni cesti iz Ulc ter
– na ostalih javnih površinah, kjer je omogočeno varno 

ustavljanje avtomobilov.
(9) Pešpoti se izvedejo minimalne širine 1,5 m in ustrezno 

tlakujejo ali izvedejo kot asfaltne. Pešpoti širine 3 m se nameni 
tudi za dostope do kmetijskih površin in za intervencijska vozila. 
Ohranja se peš povezava med Ulico Staneta Žagarja in Ulico 
11. novembra med cvetličarno in pošto. Uredijo se naslednje 
peš povezave:

– območje med Grajsko potjo (LK 192761) na Grebenče-
vo cesto (LK 193291) se zapre za motorni promet in prekate-
gorizira v pešpot v širini vozišča obstoječe ceste;

– med dostopno cesto iz Grajske poti (LK 192761) in 
parkom v širini 3 m ter pešpoti širine 1,50 m na območju parka;

– med Trgom borcev in Ulico Staneta Žagarja v širini 3 m;
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– med Ulico 11. novembra in šolskim kompleksom v širini 
1,5 m med objekti Ulica 11. novembra 5 in 3;

– med Ulico 11. novembra in šolskim kompleksom v širini 
1,5 m med objekti Trg borcev 1 in 2;

– med Ulico Staneta Žagarja in Ulico 11. novembra v širini 
1,5 m ob stanovanjskem objektu Ulica 11. novembra 12;

– med Ulico Anke Salmičeve in objektom Ulce 2a, južno 
od VDC - ja v širini 1,5 m;

– med obstoječo cesto JP 693892 (odcep Anke Salmič) in 
LK 192863 (Ulica Anke Salmičeve) v širini 3 m;

– med Ulcami (LK 192851) in Wolfovo ulico (LZ 193571) 
v širini 3 m.

(10) Območje obnovljenega vodnjaka se ustrezno vzdr-
žuje.

(11) Na območju EUP 1 se načrtuje naslednje rušitve 
objektov in naprav:

– rušitev objekta (št. stavbe 854) na parcelah št. 591/1 in 
1244/19, k.o. Leskovec;

– rušitev objekta (št. stavbe 215) na parceli št. 631/2, 
k.o. Leskovec;

– porušitev ter nadomestna gradnja obstoječe dvoriščne 
zidane ograje objekta Trg borcev 6 in 7 v dolžini ca. 30 m v 
skladu z grafično prilogo;

– porušitev ter nadomestna gradnja obstoječe dvoriščne 
zidane ograje objekta Ulica 11. novembra 2 v dolžini ca. 23 m 
v skladu z grafično prilogo;

– rušitev objekta (št. stavbe 111) na parceli št. 661, 
k.o. Leskovec;

– rušitev objekta (št. stavbe 179) na parceli št. 712, 
k.o. Leskovec;

– rušitev objekta (št. stavbe 107) na parcelah št. 660, 
1244/19 in 662/1, k.o. Leskovec;

– rušitev objekta (št. stavbe 96) na parcelah št. 669, 
1244/19, 672, 667/3 in 667/1, k.o. Leskovec;

– rušitev objekta (št. stavbe 126) na parcelah št. 673/1, 
673/4 in 1244/19, k.o. Leskovec;

– rušitev objekta (št. stavbe 287) na parceli št. 689 in 
1243/1, k.o. Leskovec;

– rušitev objekta (št. stavbe 219) na parcelah št. 2376, 
*60/3 in 686/1 k.o. Leskovec;

– rušitev objekta (št. stavbe 153) na parcelah št. 627/1, 
627/2, 627/3 in 627/4, k.o. Leskovec;

– rušitev objekta (št. stavbe 257) na parcelah št. *68/1 in 
1244/19, k.o. Leskovec;

– rušitev pomožnega objekta (št. stavbe 203) na parceli 
št. 631/22, k.o. Leskovec.

18. člen
(EUP 2 Območje vodnih zemljišč)

(1) Območje EUP 2 zajema Leskovški potok s svojimi 
brežinami.

(2) Na delu trase obvozne ceste teče Leskovški potok. 
Vodotok se vključi v krajinsko ureditev obcestnega prostora. 
Uredi se v skladu z načeli krajinsko-arhitekturnega urejanja 
(strugo se obloži s kamnito oblogo ter uredi brežine). Urejanje 
brežin in zasaditve se zaradi varstva ekološko pomembnega 
območja načrtuje po pogojih opredeljenih v členu »ohranjanje 
narave«. Brežine potoka se maksimalno zasadi z visokoraslim 
avtohtonim drevjem. Načrtujeta se tudi dve premostitvi potoka. 
Premostitvi potoka se oblikuje v skladu s celostno podobo bo-
dočega parka. Na območju krožišča se potok kanalizira.

19. člen
(EUP 3 Glavni trg ob cerkvi Žalostne Matere božje)
(1) Opis območja: EUP 3 zajema območje cerkve Žalo-

stne Matere božje z urejenim trgom pred cerkvijo, območje 
strjene pozidave ob Trgu borcev (gostišče, trgovina, bar), ob-
močje pozidave vzhodno in zahodno od Ulice 11. novembra 
(stara in nova pošta, cvetličarna, kmetija), območje župnišča, 
vrtca, varstveno delovnega centra (VDC) in večstanovanjske 

stavbe ob Ulici Staneta Žagarja ter območje stanovanjske 
pozidave vzhodno od Grajske poti.

(2) Območje cerkve Žalostne Matere božje in stanovanj-
ska pozidava vzhodno od Grajske poti: trg pred cerkvijo Žalo-
stne Matere božje je urejen v skladu z načeli krajinsko-arhitek-
turnega urejanja in namenjen javnim prireditvam. Vzdolž trga 
je urejenih 14 javnih parkirnih mest. Cerkev je s severne strani 
obdana s kamnitim zidom, ki je sestavni del kulturnega spome-
nika in se ohranja v obstoječi obliki in materialu. Betonski zid ob 
Pionirski ulici se sanira - obloži se z naravnim kamnom. Ostale 
površine okoli cerkve se zatravijo. Na trgu pred cerkvijo stoji 
spomenik padlim v 1. svetovni vojni, ki se ohranja kot glavni 
poudarek tržnemu prostoru.

(3) Na območju vzhodno od Grajske poti se zgradijo 
tri stanovanjske stavbe, dodatno se predvidi gradnja še ene 
stanovanjske stavbe. Obstoječa stavba na parceli št. 705, 
k.o. Leskovec se lahko vzdržuje, rekonstruira brez povečanja 
volumna stavbe ali poruši. Iz Grajske poti se izvede dostopna 
cesta v smeri parka z obračališčem. Območje med Grajsko 
potjo in Grebenčevo cesto se tlakuje in nameni peš povezavi 
(ni možen prehod motornih vozil).

(4) Strnjena pozidava ob Trgu borcev (stavbe Trg borcev 
7, 6, 5, 4 in 3 ter stavbe Ulica 11. novembra 2 in 4): območje 
strjene pozidave ob Trgu borcev se ohranja. Poleg ohranjanja 
tlorisne in višinske zasnove stavb, se ohranja tudi oblikovanje 
fasad (členitev objekta in fasade, oblika in naklon strešin, kriti-
na, stavbno pohištvo, barva fasade, fasadni detajli).

(5) Neustrezna prometnica med objektoma Trg borcev 4 
in Trg borcev 5 se po izgradnji povezave Ulice Staneta Ža-
garja in Grebenčeve ulice nameni enosmernemu prometu. 
Zaradi preglednosti se smer vožnje določi s Trga borcev 
proti vrtcu. Dvorišče objektov Trg borcev 5, 6 in 7 se zaradi 
načrtovane prometnice prilagodi novim ureditvam. Med Tr-
gom borcev in Ulico Staneta Žagarja se uredi javno površino 
namenjeno peš prometu in intervencijskim vozilom. Peš 
povezava med objektoma Ulica 11. novembra 2 in Ulico 
11. novembra 4 se ohrani.

(6) Območje župnišča, vrtca, varstvenega centra (VDC) 
in večstanovanjske stavbe ob ulici Staneta Žagarja: tlorisna 
in višinska zasnova stavb župnišča, vrtca, vzgojno delovne-
ga centra (VDC) in večstanovanjske stavbe ob Ulici Staneta 
žagarja, se ohranja. Te stavbe predstavljajo dominante v 
prostoru. Zahodno od župnišča, se na mestu gospodarskega 
objekta na parceli št. 631/2 (št. stavbe 216), ki se poruši, 
načrtuje gradnja nove stavbe za potrebe opravljanja verske 
službe, izobraževanja ter druženja krajanov. Okolica objekta 
župnišča ter načrtovane stavbe se uredi v skladu z načeli 
krajinsko-arhitekturnega urejanja (tlakovanje pešpoti, zasa-
ditev visokih listnatih dreves in grmovnic). Med načrtovano 
stavbo za potrebe opravljanja verske službe, izobraževanja 
ter druženja krajanov in načrtovano javno prometno poveza-
vo se uredi 10 parkirnih mest za potrebe načrtovane stavbe. 
Južno od igrišč oziroma severno od večstanovanjske stavbe 
se uredijo parkirišča (11 PM) za potrebe VDC-ja, pri čemer se 
poruši pomožni objekt, ki leži na parceli št. 631/31 in 631/19 
k.o. Leskovec. Za potrebe večstanovanjskega objekta ob Ulici 
Staneta Žagarja se uredi pet parkirnih mest. Ob Ulici Staneta 
Žagarja, med vrtcem in VDC-jem, se uredi pet dodatnih parkir-
nih mest, skupaj 11 parkirnih mest. Severno od igrišča oziroma 
vrtca in načrtovano prometnico se uredi ca. 12 novih PM. Ob 
parkiriščih se uredi manjši park.

(7) Pozidava vzhodno od Ulice 11. novembra: v severnem 
delu se nahaja večja kmetija – Trg borcev 1. Dejavnost kmetije 
se preusmeri v rastlinsko pridelavo ali se prestrukturira v nek-
metijsko dejavnost. Na kmetiji se ne dopušča govedoreja. Po 
porušitvi treh gospodarskih objektov v sklopu kmetije, ki ležijo 
na parc. št. 699, 933/2 in 700; vse k.o. Leskovec, se dopusti 
postavitev gospodarskega objekta. Kamniti zid ob lokalni cesti 
in kmetiji se sanira oziroma se v primeru statične vprašljivosti 
stabilnosti zidu, le ta izvede kot kamniti zid ali betonski zid 
obložen z naravnim kamnom. 
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(8) Južno od kmetije se načrtujeta dva poslovna ali po-
slovno-stanovanjska ali stanovanjska objekta ob Ulici 11. no-
vembra ter poslovni pritlični objekt v ozadju (dvoriščna stran). 
Glavni vhod v stavbo se locira na sredino ulične fasade. Če 
glavnega vhoda ni možno izvesti na ulični fasadi se lahko 
vhod v stavbo izvede tudi z dvoriščne strani. Stavbno pohi-
štvo leseno, vrata reliefno obdelana. Poslovni pritlični objekt 
se lahko zgradi do obstoječe parcelne meje (znotraj območja 
za razvoj objekta), v kolikor se predhodno pridobi soglasje 
lastnika mejne parcele ali se v skladu z načrtovano parcelacijo 
izvede nova parcelacija ter se mejno zemljišče odkupi. Par-
kirne prostore za osnovnimi stavbami se lahko pokrije z nad-
strešnico. Parkirišče se izvede kot urejeno dvorišče, ki ne sme 
biti v celoti asfaltirano. Ob gradnji poslovno-stanovanjskega 
objekta na parceli št. *68/1 se predhodno poruši obstoječ sta-
novanjski objekt ter gospodarski objekt na parcelah št. *68/1, 
*68/2, *109 in 698/2, vse k.o. Leskovec. Obstoječemu sta-
novanjskemu objektu na parceli št. *68/1 se lahko spremeni 
namembnost v poslovni ali poslovno-stanovanjski objekt. Novi 
objekti se oblikovno uskladijo z objekti v bližini (Trg borcev 
št. 1 in 3), tako da po višini in v volumnu ne presegajo teh 
stavb. Tloris se izvede podolžen. Poslovni objekt v ozadju se 
izvede nižji od objektov ob glavni cesti.

(9) Sanira se barva fasade stavbe Ulica 11. novembra 3. 
Barva fasade se določi v skladu z določili 13. člena tega odloka.

(10) Vzdolž južnega roba kmetije Trg borcev 1 se vzposta-
vi peš povezava do šolskega kompleksa. Ob Ulici 11. novem-
bra se izvede avtobusno postajališče.

(11) Na območju EUP 3 se predvidi naslednje rušitve 
objektov in naprav:

– rušitev objekta (št. stavbe 179) na parceli št. 712, 
k.o. Leskovec;

– rušitev dveh objektov (št. stavbe 254 in 252) ter še 
enega objekta (glej grafično prilogo) na parceli št. 699, 933/2 
in 700, k.o. Leskovec;

– rušitev dveh objektov (št. stavbe 257 in 258) na parceli 
št. *68/1, *68/2, *109 in 698/2, k.o. Leskovec;

– rušitev objekta (št. stavbe 216) na parceli št. 631/2, 
k.o. Leskovec;

– rušitev pomožnega objekta na parceli št. 631/31 in 
631/19, k.o. Leskovec;

– rušitev objekta (št. stavbe 174) na parceli št. 705, 
k.o. Leskovec.

20. člen
(EUP 4 Območje med Grebenčevo cesto in obvozno cesto)

(1) Opis območja: EUP zajema območje severno od 
Grebenčeve ceste (LZ 193291), vzhodno od ceste Vejar (LK 
192882), zahodno od Grajske poti (LK 193761) in južno od 
obvozne ceste.

(2) Obstoječe stavbe se ohranjajo. Ob Grebenčevi cesti 
se načrtuje ena stanovanjska stavba ter ob Vejerju ena sta-
novanjska stavba z dopolnilno stavbo. Na območju se nahaja 
transformatorska postaja.

21. člen
(EUP 5 Območje zahodno od igrišč)

(1) Opis območja: EUP zajema območje zahodno od 
igrišč, vzhodno in zahodno od javne poti LK 192772 Greben-
čeva cesta.

(2) Obstoječe stavbe, ki niso predvidene za rušitev, se 
ohranjajo. Na začetku ulice, med LK 192772 Grebenčeva cesta 
in načrtovano cestno povezavo Ulice Staneta Žagarja, se zgra-
di ena stanovanjska stavba. Na koncu »slepe« Grebenčeve 
ceste se zgradita dve stanovanjski stavbi pod pogojem, da se 
Grebenčeva cesta (LK 192772) podaljša za ca. 35 m, pri tem 
pa odstrani pomožni objekt na parceli št. 631/22, k.o. Leskovec. 
Dostop do treh hiš v južnem delu območja se uredi iz Ceste 
Staneta Žagarja tako, da se le ta podaljša do parcele št. 631/5, 
k.o. Leskovec.

22. člen
(EUP 6 Območje ob Ulici 11. novembra)

(1) Opis območja: EUP zajema območje med Ulico Sta-
neta Žagarja in Ulico 11. novembra ter območje vzhodno od 
Ulice 11. novembra.

(2) Obstoječe stavbe, ki niso predvidene za rušitev, se 
ohranjajo. Stavba Ulica 11. novembra 10 se poruši. Nova stav-
ba na tej lokaciji se načrtuje z odmikom vsaj 1,5 m od parcele 
javnega dobra (pločnika). Dopušča se gradnja dopolnilne stav-
be. Ob Ulici 11. novembra (na parceli št. 688/1, k.o. Leskovec) 
se načrtuje nova stavba (stanovanjska ali nestanovanjska). 
Nova nestanovanjska stavba se načrtuje tudi na lokaciji po-
rušitve dveh pomožnih objektov na parceli št. 2376 in 686/1, 
k.o. Leskovec. V severnem delu območja, južno od stare pošte 
ter med Ulico Staneta Žagarja in Ulico 11. novembra, se uredi 
1,5 m široka peš pot. Urejen vodnjak v zahodnem delu obmo-
čja se ohranja. Na območju mestnega vodnjaka, vzdolž Ulice 
11. novembra se uredi avtobusno postajališče.

(3) Na območju EUP 6 se predvidi naslednje rušitve 
objektov in naprav:

– rušitev objekta (št. stavbe 153 in 152) na parceli 
št. 627/1 in 627/2, k.o. Leskovec;

– rušitev »kioska« na parceli 693, k.o. Leskovec;
– rušitev dveh objektov (št. stavbe 221 in 222) na parceli 

št. 686/1 in 2376, k.o. Leskovec.

23. člen
(EUP 7 Območje zahodno od Črnil)

(1) Opis območja: EUP zajema območje vzhodno in za-
hodno od javne ceste LK 192822 Pot na Črnile.

(2) Obstoječe stavbe, ki niso predvidene za rušitev, se 
ohranjajo. Na območju se načrtuje sedem osnovnih stavb 
in ena dopolnilna stavba, zato se obstoječo javno cesto LK 
192822 Pot na Črnile rekonstruira na širino 4 m ter podaljša v 
smeri severa (mimo transformatorske postaje). Dovoz do petih 
načrtovanih stavb se uredi iz javne ceste LK 12822 Pot na 
Črnile, do ene stavbe pa se uredi dostop iz Ulice 11. novembra 
preko prometne površine. 

(3) V severnem delu območja se nahaja transformatorska 
postaja ob kateri se uredi obračališče.

(4) V EUP 7 se poruši naslednje objekte:
– rušitev objekta (št. stavbe 287) na parceli št. 689, 

k.o. Leskovec;
– rušitev objekta (št. stavbe 278) na parceli št. 691/1, 

k.o. Leskovec.

24. člen
(EUP 8 Območje severno od Ulice Anke Salmičeve)
(1) Opis območja: EUP zajema večje območje, ki sega od 

mestnega vodnjaka na severu, do cerkve Sv. Ane na zahodu 
ter do Ulice Anke Salmičeve na jugu.

(2) Obstoječe stavbe, ki niso predvidene za rušitev, se 
ohranjajo. Kozolec na lokaciji Ulica Anke Salmičeve 2 (parc. 
št. 664/1, k.o. Leskovec) se ohrani, poruši pa se gospodarski 
objekt, ki leži na parcelah št. 664/1 in 664/2 k.o. Leskovec, 
severno od stanovanjske hiše. Na celotnem območju EUP se 
načrtuje pet novih stanovanjskih stavb.

(3) Iz Ulice Anke Salmičeve poteka v smeri severa neu-
strezno urejena makadamska dostopna pot. Načrtuje se do-
stopna cesta širine 3 m, ki poveže Ulico Anke Salmičeve 
(LC 191151) in odcep Ulice Anke Salmič (LK 192863). Med 
dovozno cesto in Ulico Anke Salmičeve (LC 191151) se načrtu-
je dve stanovanjski stavbi. Med javno potjo (JP 693892) in od-
cepom Ulice Anke Salmič (LK 192863) se izvede peš povezava 
širine 3 m z možnostjo prehoda tudi intervencijskim vozilom. 

(4) Na območju ob cerkvi Sv. Ane se zaradi varstva kul-
turne dediščine na parc. št. 647/3 in delu parc. št. 647/2, 648/2, 
648/1, 673/3, 673/2, vse k.o. Leskovec, prepove gradnja objek-
tov. Površine se ohranjajo v kmetijski rabi. Območje je razvidno 
na grafičnem načrtu »B4 Ureditvena situacija«.
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(5) Na območju EUP 8 se predvidi naslednje rušitve 
objektov in naprav:

– rušitev objekta (št. stavbe 114) na parceli št. 664/1 in 
664/2, k.o. Leskovec; 

– rušitev objektov (št. stavbe 97 in 98) na parceli št. *46/5 
in 662/1, k.o. Leskovec;

– rušitev objekta (št. stavbe 103) na parceli št. 662/2, 
667/1, *46/1 in 1244/19 k.o. Leskovec;

– rušitev objekta (št. stavbe 95) na parceli št. 667/1, 667/3 
in 672, k.o. Leskovec;

– rušitev objekta (št. stavbe 94) na parceli št. 667/1 in 
667/3, k.o. Leskovec; 

– ter objekti, ki so navedeni pod EUP1 in tangirajo ob-
močje EUP8.

25. člen
(EUP 9 Območje južno od Ulice Anke Salmičeve)

(1) Opis območja: EUP zajema območje med Ulico Anke 
Salmičeve, Wolfovo ulico in cesto Ulce. Vzhodno od Ulice Anke 
Salmičeve se nahaja pet stanovanjskih stavb ter VDC. Objekti v 
severnem delu območja tik ob Ulici 11. novembra so namenjeni 
poslovni dejavnosti (gostišče in kmetijska zadruga).

(2) Obstoječe stavbe, ki niso predvidene za rušitev, se 
ohranjajo, razen stavba Ulce 2, ki leži na parceli št. *146, 
k.o. Leskovec, ki se celovito prenovi. V primeru slabega grad-
beno tehničnega stanja te stavbe, kar se dokaže s statično 
preverbo, se stavba poruši ter zgradi nova stanovanjska stavba 
z odmikom od javne ceste, ki ga določi upravljalec ceste. Ob 
osnovni stavbi se načrtuje še dopolnilna stavba z ustreznim 
odmikom od javne ceste. Betonski oporni zid južno od VDC-ja 
se sanira. Obdela se v naravnem kamnu ter zasadi s plezajo-
čimi grmovnicami.

(3) Objekt, na parcelni št. *55 (stavba št. 338), k.o. Le-
skovec se poruši in nadomesti s stanovanjskim objektom. Do 
novega objekta se uredi dostop iz javne ceste LK 192851 
Ulce.

(4) V južnem delu EUP se načrtujejo tri stanovanjske 
stavbe, za kar se načrtuje dostopna cesta iz Ulc. Cesta Ulce 
(LK 192851) se rekonstruira na širino 5 m z možnostjo izgra-
dnje pločnika in kolesarske steze in se jo uredi kot »slepo« 
ulico. Med Ulcami in Wolfovo ulico se uredi peš povezava širine 
3 m, z možnostjo prehoda za interventna vozila. Wolfova ulica 
(LK 193571) se rekonstruira na širino 5 m.

(5) Na območju EUP 9 se predvidi naslednje rušitve 
objektov in naprav:

– rušitev objekta (št. stavbe 350) na parceli št. 683/1 in 
680/1, k.o. Leskovec;

– rušitev objekta (št. stavbe 341) na parceli št. 681/2 in 
682/1, k.o. Leskovec;

– rušitev objekta (št. stavbe 355) na parceli št. 2401, 
k.o. Leskovec;

– rušitev objekta (št. stavbe 338) na parceli št. *55, 
k.o. Leskovec;

– rušitev dela objekta ob cesti Ulce (št. stavbe 366) na 
parceli št. *34 in 725, k.o. Leskovec;

– rušitev objekta (stavba št. 340) in delno že porušenega 
gospodarskega objekta, oboje na parceli št. *146, k.o. Le-
skovec.

2.3.4. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo

26. člen
Na območju OPPN se določijo parcele namenjene gra-

dnji osnovnih objektov ter parcele s statusom javnega dobra 
(prometnice in vodne površine). Vsaka parcela namenjena 
gradnji mora imeti dostop do javne prometnice ali s služnostno 
pogodbo urejen dostop. Parcelacija je prikazana na grafičnem 
načrtu »B6 Načrt parcelacije«. Koordinate so opredeljene v 
Gauss - Kruegerjevem koordinatnem sistemu.

2.3.5. Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo

27. člen
(1) Faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji stavb, 

oziroma razmerje med zazidano površino stavb in celotno povr-
šino parcele namenjene gradnji je do 0,6. V zazidano površino 
se upošteva tudi površina nezahtevnih in enostavnih objektov.

(2) Na parceli namenjeni gradnji se uredi vsaj 10 % ze-
lenih površin.

3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
GRADNJE IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

3.1. Skupne določbe

28. člen
(1) Na območju OPPN se dopusti gradnja nove GJI, 

odstranitve, rekonstrukcije in vzdrževanje GJI in grajenega 
javnega dobra. 

(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije se infrastruk-
turnim vodom določi ustrezne varovalne pasove.

(3) Načrtovani objekti se priključijo na omrežje GJI, in 
sicer na prometno omrežje, vodovod, kanalizacijo za odvaja-
nje padavinskih vod in komunalnih odpadnih vod, energetsko 
infrastrukturo, komunikacijsko omrežje in ostalo infrastrukturo. 

(4) Za priključitev objektov na GJI oziroma, če se zaradi 
gradnje spremeni kapaciteta obstoječih priključkov, se pridobi 
soglasje k projektu ali soglasje za priključitev skladno s predpisi 
o graditvi objektov in sektorskimi predpisi.

(5) Načrtovanje in posegi v varovalnih pasovih posamez-
nih infrastrukturnih omrežij se izvajajo skladno z veljavnimi 
predpisi s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja po-
sameznih omrežij, pod tehničnimi pogoji upravljavcev posa-
meznih omrežij, podanimi s smernicami in mnenji k OPPN in 
s pridobitvijo njihovega soglasja. Posegi in gradnja se izvajajo 
pod njihovim nadzorom.

3.2. Prometno omrežje

29. člen
(cestni promet)

(1) Prometne ureditve se načrtuje skladno z veljavnimi 
predpisi, tehničnimi normativi in standardi s področja gradnje 
cest in zagotavljanja prometne varnosti, ekonomičnosti gradnje 
in vzdrževanja cest ter opremi z ustrezno prometno signaliza-
cijo in prometno opremo.

(2) Pri posegih na prometnem omrežju ni dopustno vi-
šanje nivoja terena v odnosu do stavb. Načrtovane ceste se 
situacijsko in niveletno prilagodijo dovozom k stavbam. Z ure-
ditvami cest in priključkov se ne sme poslabševati obstoječega 
stanja na terenu. 

(3) Na območju OPPN je načrtovanih več cestnih uredi-
tev:

– obojestranski pločnik ob Ulici Anke Salmičeve (LC 
191151);

– cestna povezava med Ulico Staneta Žagarja (LK 
192871) in Grebenčevo cesto (LZ 193291). Cesta se izvede 
od vrtca v smeri zahoda in nato proti severu, kjer se priključi 
na Grebenčevo cesto. Dolžina načrtovane javne prometnice 
je ca. 125 m, širina vozišča pa 2x2,50 m. Zaradi načrtovane 
prometnice se preuredi dvorišče objektov Trg borcev 7, 6 in 5. 
Severno od igrišč, ob načrtovani prometnici, se uredi ca. 12 
javnih parkirnih mest. Cesta med objektoma Trg borcev 4 in 
Trg borcev 5 se uredi kot enosmerna;

– podaljšanje Ulice Staneta Žagarja (LK 192871) za 32 m 
in širine 3 m zaradi dostopa do načrtovanih stanovanjskih 
stavb;
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– ukinitev povezave Grajske poti (LK 192761) z Greben-
čevo cesto (LZ 193291) z navezavo Grajske poti na obvozno 
cesto. Območje med Grajsko potjo in Grebenčevo cesto se 
tlakuje in uredi za peš promet;

– izgradnja dovozne ceste v dolžini ca. 60 m ter obrača-
lišča iz Grajske poti v širini 3 m zaradi načrtovane pozidave;

– rekonstrukcija in podaljšanje Grebenčeve ulice (LK 
192772) v širini 2x2 m zaradi načrtovane pozidave;

– rekonstrukcija ceste Pot na Črnile (LK 192821) v dolžini 
110 m, širine 2x2,75 m in enostranskim pločnikom;

– rekonstrukcija in podaljšanje ceste Pot na Črnile (LK 
192822) v dolžini ca. 107 m in širine 2x2 m z obračališčem ob 
transformatorski postaji;

– izgradnja dovozne ceste iz Ulice Anke Salmičeve (LC 
191151) v smeri severa pri gostišču Arh z navezavo na LK 
192863 dolžine ca. 120 m in širine 3 m;

– ureditev peš povezave z možnostjo prevoznosti za 
interventna vozila med obstoječo cesto odcep Anke Salmič 
(JP 693892) in Ulico Anke Salmičeve (LK 192863) v širini 3 m;

– rekonstrukcija ceste Ulce (LK 192851) z ureditvijo do-
stopne ceste zaradi načrtovane pozidave. Cesto Ulce (LK 
192851) se rekonstruira kot »slepo« ulico v dolžini ca. 130 m in 
širine 2x2,5 m. V srednjem delu se cesta (LK 192851) nadviša 
tako, da se lahko uredi dostopna cesta v dolžini ca. 60 m in 
širine 3 m do načrtovane pozidave. Vzdolž Ulc (LK 192851) se 
omogoči izvedba pločnikov ter kolesarske steze;

– ureditev peš povezave z možnostjo prevoznosti za 
interventna vozila med Ulcami (LK 192851) in Wolfovo ulico 
(LZ 193571); 

– rekonstrukcija Wolfove ulice (LZ 193571) na širino 
2x2,5 m;

– izgradnja dovoza do stanovanjskih stavb na parcelah 
št. 688/1, 2392 in *61/3, vse k.o. Leskovec;

– izgradnja dovoza do stanovanjske stavbe na parceli 
št. 673/3, vse k.o. Leskovec;

– izgradnja dovoza do dveh stanovanjskih stavb na par-
celah št. 627/1 in 627/2, vse k.o. Leskovec;

– izgradnja dovoza do stavb na parcelah št. *69, *68/1 in 
*68/2, vse k.o. Leskovec;

– izgradnja dovoza do dveh stanovanjskih stavb na par-
celi št. *84, vse k.o. Leskovec;

– izgradnja dovoza do dveh stanovanjskih stavb na par-
celi št. 615/7, vse k.o. Leskovec.

(4) Vzdolž Ulice 11. novembra in Ulice Anke Salmičeve 
se načrtuje obojestranski pločniki, ob južnem robu Grebenče-
ve ceste in severnem delu ceste Pot na Črnile pa enostranski 
pločniki minimalne širine 1,50 m. Na delih strjene pozidave je 
lahko širina pločnika manjša.

(5) Na Ulici 11. novembra se v skladu z grafično prilogo 
uredijo avtobusna postajališča.

(6) V območju OPPN se hitrost vožnje po Ulici 11. novem-
bra omeji na hitrost 30 km/h.

30. člen
(del obvozne ceste)

(1) V severnem delu območja OPPN se načrtuje del obvo-
zne ceste. Na križišču med LC 191151 Leskovec - Senuše - Ve-
liki Trn - Arto in lokalno krajevno cesto LK 192053 Cesta krških 
žrtev, pri vhodu v šolski kompleks, se predvidi krožišče/križišče. 
Trasa obvozne ceste se načrtuje v smeri zahoda proti Grajski 
poti, kjer se načrtuje štirikrako križišče z navezavo Grajske poti 
na obvozno cesto v smeri severa in juga. Na območju obvozne 
ceste teče Leskovški potok, zato se previdi izvedba dveh pre-
mostitev potoka. Strugo potoka se obloži s kamnito oblogo ter 
uredi brežine. Na območju krožišča/križišča se potok kanalizira.

(2) Minimalni tipski prečni profil obvozne ceste je:
– 1 x 1,00 m bankina
– 2 x 3,00 m vozišče
– 1 x 1,70 m pločnik
– 1 x 0,50 m bankina.

31. člen
(javna parkirišča)

(1) Uredijo se javna parkirišča:
– javno parkirišče (ca. 12PM) ob cestni povezavi južno od 

župnišča oziroma severno od vrtca in
– javno zeleno parkirišče (največ 12PM) severovzhodno 

od cerkve Žalostne Matere božje.
(2) Javno parkirišče (14PM) na Trgu borcev vzdolž trga 

pred cerkvijo Žalostne Matere božje se ohrani in vzdržuje.

32. člen
(kolesarski promet)

Na območju OPPN se kolesarski promet odvija po vozišču 
obstoječih in načrtovanih javnih cest.

3.3. Elektroenergetsko omrežje

33. člen
(1) Na območju se nahajata dve transformatorski postaji 

(Leskovec Polc in Leskovec trg), ki z električno energijo napa-
jata območje naselja.

(2) Pri nadaljnjem projektiranju se upošteva elektroener-
getske koridorje transformatorskih postaj in 20 kV kablovodov 
kot omejitvene faktorje in sicer: Zdravstveni dom-TP Leskovec 
Polc, TP Leskovec Polc - TP Leskovec trg, TP Leskovec trg 
- TP Leskovec - križišče, TP Leskovec - križišče - TP Lesko-
vec Kerin, TP Leskovec Grič - TP Leskovec Polc in kablovod 
Bučka, ki pri naselju Leskovec pri Krškem preide v daljnovod.

(3) Del trase 20kV daljnovoda Bučka, v severnem delu 
OPPN, ob načrtovani obvozni cesti, se prestavi v kabelsko 
kanalizacijo.

(4) Prestavitve SN 20kV vodov in naprav se izvede v skla-
du s projektnimi pogoji in soglasjem upravljavca elektro vodov.

(5) Pred pričetkom zemeljskih del v bližini elektroener-
getskih vodov se obvesti upravljavca vodov zaradi nadzora 
nad deli, naroči zakoličbo vseh podzemnih elektroenergetskih 
vodov ter določi mehansko zaščiti istih.

(6) Na območjih povoznih površin se elektroenergetski 
kabli ustrezno mehansko zaščitijo. Izkopi v bližini elektroener-
getskih vodov se izvajajo ročno in pod nadzorom upravljavca 
vodov.

(7) Zakoličbo, strokovni nadzor, prestavitve in zaščita 
elektroenergetskih vodov in naprav ter sanacija morebitnih 
poškodb na elektroenergetskih vodih in napravah, ki bi nastale 
kot posledica posega v prostor, bremenijo investitorja posega. 

(8) Vse stavbe se priključijo na nizkonapetostno elektro 
omrežje. Elektro priključek na stavbi predvideni za rušitev, se 
prestavi na lokacijo nove stavbe.

(9) Pri gradnji stavb v varovalnem pasu elektroenerget-
skih vodov in naprav se upošteva zahteve glede elektromagne-
tnega sevanja in hrupa v skladu z veljavnimi predpisi.

34. člen
(javna razsvetljava)

Vse javne prometnice, javne pešpoti, park in vodnjak se 
opremi z javno razsvetljavo. Javna razsvetljava se izvede iz 
bližnje transformatorske postaje v kabelski izvedbi. Drogovi s 
svetilkami se poenotijo na celotnem območju naselja Leskovec 
pri Krškem v skladu s katalogom urbane opreme.

3.4. Vodovodno omrežje

35. člen
(1) Stavbe se priključijo na javno vodovodno omrežje. V 

primeru, da hidravlične in tlačne razmere na javnem vodovodu 
ne dopuščajo priključevanje novih uporabnikov, se najprej re-
konstruira vodovodno omrežje.

(2) V parku ob Leskovškem potoku se uredi vodovodni 
priključek za potrebe fontane s pitno vodo. Za zalivanje parka 
se uporablja voda iz Leskovškega potoka, možna pa je tudi po-
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stavitev rezervoarja za deževnico, ki se ga popolnoma vkoplje 
v teren (deževnica se zbira iz sosednjih streh stavb).

(3) Na območju med Grebenčevo ulico in obvozno cesto 
se varuje koridor za rekonstrukcijo vodovoda PE 110.

(4) Za zagotovitev požarne vode se na območju naselja 
načrtuje nadgradnja hidrantne mreže.

3.5. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

36. člen
(1) Na območju je delno zgrajena mešana kanalizacija, 

ki je povezana s centralno čistilno napravo Vipap Videm Kr-
ško. Gradnja kanalizacijskega omrežja se izvaja v ločenem 
sistemu. Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja se gradijo 
vodotesno, kar se obdela v projektni dokumentaciji in dokaže 
z atesti in preizkusi.

(2) Komunalne odpadne vode se odvedejo v javni me-
šani kolektor. V primeru, da priključek na javno kanalizacijo ni 
mogoč, se do izgradnje javne kanalizacije, dovoli postavitev 
male komunalne čistilne naprave. Na kanalizacijskem omrež-
ju, mimo stanovanjske hiše Lipovž, se predvidi razbremenil-
nik na kanalizacijskem kanalu in obnova mešanega kanala 
od mestnega vodnjaka do razbremenilnika. Za stanovanjske 
objekte Grebenčeva 2 in 4 se predvidi priklop na javno kana-
lizacijo, za objekte Vejer 3, Grajska 2, 2a in 4 se priključitev 
izvede preko črpališča. 

(3) Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih ob-
močij se predvidi tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan 
hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin. To pomeni, 
da se predvidi zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v 
površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni 
bazeni, suhi zadrževalniki …).

(4) Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz stre-
he, parkirišča, dostopne ceste in ostalih utrjenih poti) se prio-
ritetno ponika. Pri tem se ponikalnice locira izven vpliva povo-
znih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, kar se  
računsko dokaže, se padavinske vode spelje v bližnji vodotok. 
Padavinske vode se lahko zbira v rezervoarjih za deževnico 
ter se ponovno uporabi za sanitarno vodo, zalivanje vrta, trave, 
pranje avtomobila … Rezervoarji za deževnico se vkopljejo v 
teren ali pa postavijo na vizualno neizpostavljena mesta.

(5) Če se bodo očiščene padavinske vode speljale v vo-
dotok, se iztočni objekti detaljno projektno obdelajo. Pri čemer 
upoštevati, da ne smejo posegati v pretočni profil vodotoka, biti 
pa morajo oblikovani v naklonu brežine z vgrajeno povratno za-
kopko. Obvezno predvideti tudi protierozijsko zaščito struge vo-
dotoka v območju izpustov, tako po obsegu kot tudi po načinu.

(6) Potencialno onesnažene padavinske vode se pred 
izpustom v podtalje, vodotok ali padavinsko kanalizacijo očistijo 
v lovilcih olj.

3.6. Plinovodno omrežje

37. člen
(1) Na območju naselja je zgrajeno mestno plinovodno 

omrežje delovnega tlaka do 4 bar. Trase odsekov R 58 (PE 63), 
R 117 (PE 125), R 105 (PE 125), R38 (PE 90, R 159 (PE 125) 
in R 90 (P 63) potekajo ob trasah obstoječih cest.

(2) Načrtuje se nadgradnja plinovodnega omrežja z odse-
ki: Grebenčeva cesta R 61 (PE 63), Ulica Staneta Žagarja R 56 
(PE 125) in Wolfova ulica R 35 (PE 90). Posege se uskladi s 
koncesionarjem plinovoda.

(3) Za nove stavbe in obstoječe stavbe, ki se jih dograjuje 
in se bodo ogrevale na plin, nastane obveznost priključitve na 
javno plinovodno omrežje ob dograditvi oziroma ob začetku 
uporabe stavbe.

(4) Upošteva se varovalne pasove plinovoda, ki znaša 
5 m na vsako stran od osi plinovoda.

(5) V varovalnem pasu plinovoda se smejo načrtovati in 
graditi drugi objekti, naprave in napeljave ter izvajati dela, ki bi 
lahko vplivala na varnost obratovanja plinovodnega omrežja, le 

ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od omrežja in 
objektov tega omrežja glede na njihovo vrsto in namen.

(6) Pogoji za gradnjo in vzdrževanje plinovodov, varnostni 
odmiki plinovodov od gradbenih objektov, vodov komunalne in 
energetske infrastrukture pri vzporednem poteku in pri križa-
njih, so določeni v pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, 
obratovanje in vzdrževanje plinovodov. 

(7) Pri graditvi objektov ob plinovodu mora biti z ustre-
znimi varnostnim odmikom zagotovljena stabilnost plinovoda. 
Varnostni odmik ne sme biti manjši od 1 m pri graditvi objektov 
ob plinovodu z največjim delovnim tlakom do vključno 5 bar. V 
primeru predvidenih manjših varnostnih odmikov mora biti pred 
graditvijo objektov izvedena analiza vpliva graditve na plinovod 
in izvedeni posebni varnostni ukrepi za zaščito plinovoda. 

3.7. Elektronske komunikacije

38. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Na območju naselja poteka TK omrežje kot kabelska 
kanalizacija, prosto položeni kabli, zračno razvodno omrežje in 
hišni priključki. Pri gradnji in ureditvah se upošteva obstoječe 
TK omrežje, ki se ustrezno zaščiti ali prestavi. Načrtuje se 
nadgradnja TK kabelske kanalizacije ob Pionirski cesti (po-
vezava med obstoječo kanalizacijo na Ulici 11. novembra in 
Leskovški ulici).

(2) Stavbe se priključi na TK omrežje v soglasju z upra-
vljavcem.

39. člen
(kabelsko komunikacijski sistem)

(1) Na območju je zgrajeno kabelsko omrežje, ki se ga pri 
gradnji in ureditvah upošteva in po potrebi zaščititi. Za globine, 
križanja in odmike kabelskega omrežja od ostale infrastrukture, 
se upoštevajo določila iz veljavnih predpisov. Dopusti se izved-
ba optičnega telekomunikacijskega omrežja.

(2) Stavbe se priključi na kabelsko distribucijski sistem v 
soglasju z upravljavcem.

40. člen
(optično omrežje - ŠOEK)

(1) Na obravnavanem območju je delno zgrajeno široko-
pasovno omrežje elektronskih komunikacij, ki se ga pri gradnji 
in ureditvah upošteva in po potrebi zaščiti. Za globine križanja 
in odmike od ostale infrastrukture se upoštevajo določila iz 
veljavnih predpisov.

(2) Na celotnem območju OPPN se dopusti izvedba širitve 
optičnega telekomunikacijskega omrežja.

(3) Stavbe se priključi na optično omrežje skladno z upra-
vljavcem.

(4) Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v 
občini Krško, je omrežje, ki je v gradnji, zato se trase kabel-
ske kanalizacije spreminjajo. Pred pričetkom del je potrebna 
nujna preverba izvedene kabelske kanalizacije pri upravljavcu 
omrežja.

3.8. Odpadki

41. člen
(1) Komunalne odpadke na območju naselja Leskovec pri 

Krškem se odlaga v tipske posode, ki se locirajo znotraj parcele 
namenjene gradnji. Komunalne odpadke organizirano odvaža 
komunalno podjetje na zbirni center Spodnji Stari Grad. Tip 
in vrsto posode določi upravljavec odvoza odpadkov. Mesto 
postavitve posode za komunalne odpadke mora biti urejeno 
v skladu z načeli krajinsko-arhitekturnega urejanja, na vedno 
dostopnem mestu za komunalno vozilo ter max. 5 m oddaljeno 
od javne prometnice.

(2) Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov morajo 
upoštevati veljavno občinsko zakonodajo, ki ureja to področje.
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(3) Na območju naselja Leskovec pri Krškem so urejeni ter 
načrtovani ekološki otoki, kjer se zbirajo ločeno zbrani odpadki 
(papir, steklo, plastenke, pločevinke, sestavljena embalaža). 

4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

42. člen
(1) Na območju OPPN so registrirane naslednje enote 

kulturne dediščine, ki so razvidne v prilogi OPPN: Prikaz stanja 
prostora ter na shemi, ki je del grafičnega načrta »B4 Uredi-
tvena situacija«:

– EŠD 318 Leskovec pri Krškem – Cerkev Žalostne Ma-
tere božje (spomenik)

– EŠD 318 Leskovec pri Krškem – Cerkev žalostne ma-
tere božje (vplivno območje spomenika)

– EŠD 1957 Leskovec pri Krškem – Cerkev sv. Ane 
(spomenik)

– EŠD 1957 Leskovec pri Krškem – Cerkev sv. Ane (vpliv-
no območje spomenika)

– EŠD 16521 Leskovec pri Krškem – Arheološko najdišče 
Leskovec (območje arheološke dediščine)

– EŠD 17322 Leskovec pri Krškem – Mestno jedro (ob-
močje naselbinske dediščine)

– EŠD 16232 Leskovec pri Krškem – Kapelica sredi vasi 
(območje stavbne dediščine).

(2) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kul-
turnega spomenika ali varstveno območje dediščine se pridobi 
kulturnovarstveno soglasje za posege, ki ga izda organ pristo-
jen za varstvo kulturne dediščine. Do uveljavitve varstvenih 
območij dediščine se pridobi kulturnovarstveno soglasje za  
enote kulturne dediščine  vključene v Strokovne zasnove var-
stva kulturne dediščine za območje občine Krško (ZVKDS OE 
Ljubljana, februar 2008), ki se hranijo na sedežu občine Krško 
in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Ljublja-
na. Kulturnovarstveno soglasje izda pristojna območna enota 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(3) Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih 
o varstvu kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in 
ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja 
razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, raz-
grajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo.

(4) Na delu območja se nahaja registrirana arheološka de-
diščina Leskovec pri Krškem – Arheološko najdišče Leskovec 
EŠD 16521. Za vse posege (v fazi priprave projektne dokumen-
tacije, kot tudi za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov) 
na tem območju, se opravi predhodne arheološke raziskave 
za določitev vsebine in sestave najdišča. Obseg arheoloških 
raziskav opredeli pristojna strokovna javna služba. Za izvedbo 
predhodne arheološke raziskave se pridobi soglasje za raz-
iskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda minister 
pristojen za področje varstva kulturne dediščine. Na območjih 
registriranih arheoloških najdišč se varujejo arheološke ostaline 
in njihov vsebinski in prostorski kontekst. Na območjih registri-
rane arheoloških najdišč se ne dovoli posegati na način, ki bi 
lahko poškodoval arheološke ostaline.

(5) Na območju kulturnega spomenika cerkve Žalostne 
Matere božje in cerkve sv. Ane v Leskovcu pri Krškem in nju-
nem vplivnem območju velja pravni režim, kot ga opredeljuje 
akt o razglasitvi.

(6) Za registrirano kulturno dediščino velja, da posegi v 
prostor ali način izvajanja dejavnosti, ki bi prizadel varovane 
vrednote območja ter prepoznavne značilnosti in materialno 
substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. Na območju 
registrirane kulturne dediščine se ne dovoli odstraniti (rušiti) 
registrirane kulturne dediščine. Ruši se objekte za katere se 
ugotovi, da so v slabem gradbeno tehničnem stanju pod pogo-
jem, da se na njegovem mestu zgradi nov objekt.

(7) Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino se 
ohranjajo varovane vrednote kot so:

– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mre-
ža, razporeditev odprtih prostorov naselja), 

– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stav-
bami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje 
med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, 
značilne funkcionalne celote), 

– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja 
(drevesa, vodotoki itd.), 

– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na 
reliefne značilnosti, poti itd.), 

– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja, 
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, 

oblike strešin, kritina), 
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in 

pogledi iz njega), 
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, 

ulične fasade itd.)
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(8) Pri posegih na registrirano stavbno dediščino se ohra-

njajo varovane vrednote kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti), 
– gradivo (substanca) in konstrukcijska zasnova, 
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, 

oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, 
fasadni detajli), 

– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajo-
čega zunanjega prostora, 

– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico 
(pripadajoči odprti prostor z niveleto površin ter lego, namemb-
nostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin), 

– prostorski kontekst, pojavnost in vedute (predvsem pri 
prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, zna-
menjih itd.), 

– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v 
okolici značilnostim stavbne dediščine),

– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

5. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

5.1. Varstvo voda in tal

43. člen
(1) Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zu-

nanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, se pri vodotokih 
2. reda, odmaknejo 5 m od meje vodnega zemljišča. Pas prio-
balnega zemljišča v območju ureditve se v PGD označi in kotira.

(2) Na odsekih, kjer trasa infrastrukture poteka po priobal-
nem zemljišču vodotoka, se upošteva prometna obremenitev in 
predvidi ustrezno zaščito cevi za čas uporabe strojne mehani-
zacije za potrebe vodnogospodarske javne službe.

(3) Vse odpadne komunalne vode se priključijo na javno 
kanalizacijsko omrežje v skladu z veljavnimi predpisi in pod 
pogoji upravljavca.

(4) Padavinske vode iz parkirišč in utrjenih povoznih po-
vršin se predhodno očisti na lovilcu olj. 

(5) Ob izkopu gradbene jame se najprej odstrani plodno 
zemljo, jo deponira na primernem mestu in se jo kasneje upo-
rabi za ureditev zelenic.

(6) Možen vpliv na tla bo največji v času zemeljskih in 
gradbenih del. Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja pred-
vsem možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in 
transportnih vozil, zato mora le-ta biti brezhibna. V času gradnje 
se zagotovi vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo 
na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje 
nevarnih tekočin na prosto ali v zemljo. V primeru kontaminacije 
tal se zemljino takoj odstrani in jo odpelje na mestno deponijo.

(7) Zaradi zagotavljanja optimalnega varstva pred ško-
dljivim delovanjem voda na vodnem in priobalnem zemljišču 
vodotokov in hudourniških grap, ni dovoljeno postavljati objek-
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te, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, 
zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali 
normalen pretok vode, plavin in plavja ter onemogočali obstoj 
in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.

(8) Za ureditev vodotokov se pripravi tehnična rešitev, ki 
bo prikazala  ureditev struge vodotoka (prevodnost in pretoč-
nost profila) na n-letno visoko vodo. Zacevljanje in prekrivanje 
vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, 
ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka, v prime-
ru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (mostovi in 
prepusti na javnih cestah).

(9) Vsa križanja komunalnih vodov z vodotokom se izvede 
na način, da ne bo v nobenem primeru moten odtok voda. Vsa 
križanja z vodotokom se v projektni dokumentaciji detaljno 
obdelajo in jasno označijo. V projektni dokumentaciji se prika-
že detajl prečkanja, ki mora biti izveden na minimalni globini 
1,50 m pod strugo nereguliranega potoka v dolžini prečkanja 
struge in dodatno 3 do 5 m na vsako stran od brežine vodotoka. 

(10) Območje prekopa se utrdi s kamnitim tlakom v beto-
nu in zaključi s pragom 5 m dolvodno in gorvodno od prekopa.

(11) Vse parkirne in povozne površine se utrdijo, omejijo 
z dvignjenimi betonskimi robniki ter nagnejo proti lovilcu olj 
ustreznih dimenzij.

(12) V projektni dokumentaciji se prikaže oziroma opiše 
mesto deponije viška zemeljskega ali gradbenega materiala. 
Viške izkopanega materiala je prepovedano odlagati na teren 
in z njim zasipavati struge in poplavnega območja vodotokov. 
Začasne deponije se locirajo in uredijo tako, da ni oviran odtok 
vode, uredi se odtok padavinskih voda ter izvede zaščita pred 
erozijo in odplavljanjem materiala.

5.2. Varstvo vodnih virov

44. člen
(1) OPPN se nahaja na območju varstvenih pasov čr-

pališča vodovoda Krško v varstvenem območju črpališča Beli 
Breg in Brege.

(2) Posegi v vodovarstvena območja ne smejo poslabšati 
stanja vodnih virov. Pri gradnji se upošteva omejitve in pogoje 
iz veljavnih predpisov o varovanju vodnih virov.

(3) Na vodovarstvenih območjih se predvidi učinkovito 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki se odvajajo v čistilno 
napravo.

5.3. Varstvo zraka

45. člen
(1) Na obravnavanem območju se ne dovolijo dejavnosti, 

ki predstavljajo nevarnost glede varstva zraka.
(2) Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih kon-

centracij, v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki 
urejajo varstvo zraka.

(3) Dimnovodne naprave se gradijo tako, da zagotavljajo 
varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča in ne smejo prese-
gati dovoljenih vrednosti emisij določenih v veljavnem predpisu.

5.4. Varstvo pred hrupom

46. člen
(1) Območje se uvršča v območje s III. stopnjo varstva 

pred hrupom.
(2) Mejna vrednost kazalcev hrupa za noč (Lnoč) znaša 

50 dBA, za dan (Ldan) pa 60 dBA. Kritična vrednost kazalcev 
hrupa za noč (Lnoč) znaša 59 dBA, za dan (Ldan) 69 dBA.

(3) Raven hrupa v naselju ne sme presegati predpisanih 
vrednosti. V območje se umeščajo dejavnosti, ki ne presegajo 
predpisanih omejitev glede hrupa.

(4) Če se na podlagi meritev izkaže, da so mejne vredno-
sti kazalcev hrupa prekoračene, se postavi protihrupne ograje, 
ki morajo biti oblikovno izvedene v skladu s kulturnovarstvenimi 
pogoji.

5.5. Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem

47. člen
(1) V območju varovalnih pasov elektroenergetskih vodov 

se upošteva predpis, ki določa pogoje in omejitve gradenj, upo-
rabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega 
pasu elektroenergetskih omrežij.

(2) Novogradnje objektov ali rekonstrukcije obstoječih 
objektov ali naprav, ki so vir elektromagnetnega sevanja ne 
smejo povzročiti prekomernih obremenitev okolja, ki jih določa 
predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenj-
skem okolju. 

5.6. Varovanje pred svetlobnim onesnaževanjem

48. člen
(1) Pri načrtovanju in osvetljevanju objektov se upošteva 

uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. 
(2) Za razsvetljavo se uporabljajo svetilke, katerih delež 

svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 % ter upošteva do-
ločene mejne vrednosti na oknih najbližjih objektov z varovani-
mi prostori, skladno z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja.

5.7. Ohranjanje narave

49. člen
(1) Varstvo naravnih vrednot, zavarovanih območij ter 

ohranjanje biotske raznovrstnosti je razvidno v prilogi občin-
skega podrobnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.

(2) Za poseg v območja naravnih vrednot, zavarovanih 
območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti  se pridobi nara-
vovarstveno soglasje.

(3) Za varstvo ekološko pomembnega območja Ajdovska 
jama se pri gradnji obvozne ceste upošteva:

– dela povezana z izvedbo krožišča in traso obvozne 
ceste se izvedejo tako, da se zasadi sklenjen (zvezni) pas 
avtohtone vegetacije obrežja vrbovja in črnega jelševja na 
brežini. Ohranjajo se prehranjevalni habitati, mrestišča dvoživk 
in obstoječi komunikacijski (migracijski) koridorji (vegetacija 
na brežini) ogroženih in z uredbo zavarovanih živalskih vrst 
ekološko pomembnega območja;

– med urejanjem brežin se obstoječe debelejše drevje, če 
je le mogoče, ohrani. Tako bo predstavljalo sestavni del bodoče 
– nove urejene brežine. Na tak način bo vodotok z obrežjem 
ohranil svoj naravni videz;

– ureditev brežin Leskovškega potoka se izvede z zložbo 
lomljenca v suho v najmanjši možni meri. Brežina se razgiba 
z večjimi skalami. Fuge se izvedejo dovolj globoke, tako, da 
se humuzira in zasadi podtaknjence. Posamezne skale se 
položi v dno brežine tako, da bodo štrlele v vodni tok (zložba 
naj ne bo poravnana). S tem se zagotavlja naravna razgiba-
nost struge;

– območje obvozne ceste s križiščem se opremi s svetilni-
mi telesi v skladu s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja. Na tak način se zmanjšajo negativni 
učinki svetlobnega onesnaževanja na prehranjevalni habitat 
zavarovanih vrst netopirjev;

– v potok gorvodno, oziroma izven območja urejanja, ki 
ga obravnava OPPN, se ne posega.

(4) Za ohranjanje ugodnega stanja ogroženih zavarovanih 
vrst netopirjev se na mestih poletnih zatočišč in kotišč pri cerkvi 
Žalostne Matere božje in cerkvi sv. Ane upoštevajo naslednje 
usmeritve:

– v primeru del na teh objektih, se ta izvedejo izven 
sezone razmnoževanja netopirjev in na način, da bivanje in 
izletavanje živali ni moteno;

– omenjenih objektov se ne osvetljuje. Izjemoma je osve-
tljevanje objektov možno, vendar tako, da bo vpliv osvetljeva-
nja na netopirje čim manjši (ne osvetljuje se lin, skozi katere 
izletavajo netopirji).
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6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

6.1. Obramba in zaščita

50. člen
(1) Pri gradnji načrtovanih objektov se upošteva zakone 

s področja obrambe in zaščite.
(2) Glede na določbe, ki jih določa uredba o graditvi in 

vzdrževanju zaklonišč, se izvede ojačitev prve plošče tako, da 
zdrži rušenje objekta nanjo. 

(3) Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov 
za zaščito pred vojnimi udejstvovanji se ne predvideva.

6.2. Varstvo pred poplavami, erozijska ogroženost 
območja in plazljivost terena

51. člen
(1) Celotno območje urejanja se nahaja na območju obi-

čajnih protierozijskih ukrepov.  
(2) Območje ni poplavno ogroženo in po javno dostopnih 

podatkih ni evidentirano kot plazljivo. 
(3) Za temeljenje in izvedbo izkopov za objekte in drugo 

infrastrukturo se pridobi oceno in pogoje geomehanika. 

6.3. Seizmološke zahteve

52. člen
(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna. Pri 

načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s področja o me-
hanski odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z evropskim 
standardom za potresno odporno gradnjo.

(2) Območje se nahaja na območju osme stopnje potre-
sne intenzitete po lestvici MSK-64. V skladu s karto projektnega 
pospeška tal je na območju določen projektni pospešek tal 
0,2 g.

(3) Za projektiranje objektov se izdela geomehansko po-
ročilo, ki natančneje določa vrsto temeljenja ter način odvodnja-
vanja padavinskih voda.

(4) Vsi posegi v območju urejanja se dimenzionirajo, 
projektirajo in izvedejo skladno z geomehanskim poročilom.

6.4. Požarno varstvo

53. člen
(1) Pri graditvi objektov se izpolni vse zahteve za varnost 

pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov in dru-
gimi predpisi.

(2) Zagotavljajo se pogoji za varen odmik, ljudi, živali in 
premoženje; dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska 
vozila ter viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Med objekti 
se zagotavljajo ustrezni odmiki ali proti požarna zaščita s protipo-
žarnimi zidovi ali uporabo požarno - varnih materialov. Dostop za 
gasilska vozila se zagotovi po intervencijskih poteh, ki potekajo po 
cestah, peš površinah, dvoriščih in zelenicah. V ta namen se radije 
vseh krivin dimenzionira za nemoten promet intervencijskih vozil. 
Za zagotovitev požarne vode se dogradi hidrantno omrežje tako, 
da se vsak objekt gasi z najmanj dveh hidrantov hkrati.

(3) Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne 
varnosti se v sklopu projektne dokumentacije izdela študija po-
žarne varnosti. Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni 
zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti 
izhajati iz elaborata Zasnova požarne varnosti.

6.5. Varovanje zračnega prometa

54. člen
(omejena raba letališča)

Načrtovana prostorska ureditev posega v območje kon-
troliranega dela zračnega prostora nad letališčem in okrog 

njega, namenjena varovanju letališkega prometa letališča Cer-
klje ob Krki. Pri gradnji se upošteva vzletno priletne in druge 
omejitvene ravnine letališča v skladu s področnimi predpisi o 
zagotavljanju varnosti zračnega prometa. V območju se ne 
načrtuje graditev in postavljanje objektov, ki utegnejo s svojo 
višino vplivati na varnost zračnega prometa.

7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE  
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN

7.1. Etapnost gradnje

55. člen
Infrastrukturno urejanje območja in gradnja stavb se do-

voli v več etapah, tako da predstavljajo posamezne zaključe-
ne funkcionalne celote. Etapnost izgradnje novih objektov se 
pogojuje s sočasno izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne 
opreme, da se zagotavlja funkcioniranje objekta ter da je skla-
dna z načrtovano infrastrukturno rešitvijo celotnega območja in 
dimenzionirana na končno načrtovano kapaciteto. 

7.2. Obveznosti investitorjev in izvajalcev

56. člen
(1) Pri projektiranju in izvajanju upoštevati vsa določila, 

navedena v posameznih poglavjih ter projektne pogoje, nave-
dene v smernicah in mnenjih.

(2) Za vso škodo, ki nastane na vodnem režimu zaradi 
neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta, 
je odgovoren investitor.

8. VELIKOST DOPUSTNIH ODASTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

57. člen
(1) Pri novi gradnji stavb se dopusti odstopanje od do-

ločenih horizontalnih dimenzij ± 20  %, pod pogojem, da se 
upošteva predpisane odmike od javnih prometnic ter zagotavlja 
požarna varnost vseh stavb.

(2) Odstopanje od določene kote pritličja v grafičnem delu 
znaša ± 30 cm.

(3) V primeru rekonstrukcije in dozidave legalno zgraje-
nega objekta se višinski gabariti ter oblikovni pogoji uskladijo 
z obstoječim objektom upoštevajoč kulturnovarstvene pogoje.

(4) Dopustne so spremembe pri prometnem in komunal-
nem urejanju ter izvedba priključkov na omrežja GJI, v kolikor to 
zahteva prilagoditev obstoječim trasam vodov in naprav, gre za 
ustreznejšo tehnologijo izvedbe in tehnično rešitev ter če te spre-
membe ne spreminjajo funkcionalnega in vsebinskega koncepta 
OPPN. Takšna odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi 
interesi, z njimi morajo soglašati pristojni upravljavci vodov ter 
pristojni nosilci urejanja prostora, ki so tangirani s temi odstopanji. 

(5) Skladno z dopustnimi odstopanji prejšnjega odstavka 
se lahko spremeni tudi parcelacija javnega dobra. Meja par-
cele javne ceste se določi po zunanjem robu cestnega sveta, 
skladno s predpisom, ki ureja upravljanje, gradnjo, vzdrževanje 
in varstvo javnih cest ter prometa na njih.

(6) Dovoljena so odstopanja od zakoličbenih točk parcel 
namenjenih gradnji stavb kot posledica odstopanj iz prejšnjega 
odstavka in kot posledica prilagoditve obstoječi parcelaciji in 
stanju v prostoru pod pogojem, da so omogočene vse ureditve 
predpisane s tem aktom.

(7) Do izgradnje cevovoda za odvajanje komunalnih 
odpadnih vod je dopustna gradnja individualnih sistemov za 
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v skladu z 
veljavnimi predpisi.

(8) Vsa odstopanja se lahko izvedejo le v primeru, da se 
z njimi ne poslabšujejo prostorske in okoljske zahteve po tem 
odloku.
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III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

58. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka se v celoti razveljavi 

Odlok o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec (Uradni 
list RS, št. 9/98, 74/05, 39/07, 70/07 in 32/09) ter za dele ze-
mljišč s parc. št. 1244/15, 972/74, 972/21, 972/45, 972/202 in 
972/165, k.o. Leskovec, se razveljavita Odlok o zazidalnem 
načrtu Spodnji Grič II (Uradni list SRS, št. 9/87, Uradni list RS, 
št. 60/95, 69/95, 84/98, 62/05, 19/08, 8/09, 74/10 in 20/12) in 
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine 
Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05, 77/08, 
74/10 in 55/13 – obv. raz.).

59. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN Staro jedro Leskovec pri Krškem je na vpogled pri 
pristojni občinski službi za urejanje prostora v Občini Krško ter 
na sedežu Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem.

60. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpek-
cijske službe.

61. člen
(veljavnost)

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

Št. 3505-5/2009-O502
Krško, dne 11. septembra 2014

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

2946. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ureditvenem načrtu za naselje Videm 
v Krškem (območje zdravstvenega centra 
in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici)

Na podlagi 61. člena, v povezavi s 96. členom Zakona o 
prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/10 – ZKZ-C, 
106/10 – popr., 57/12, 109/12 in 35/13 – sklep US RS), 29. čle-
na 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) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni 
list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 
90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 35. seji, dne 
11. 9. 2014, sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem 
(območje zdravstvenega centra in poslovne 

stavbe ob Kolodvorski ulici)

1. člen
V 2. členu Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm 

v Krškem (Uradni list RS, št. 24/01, 71/01, 74/10 in 62/11) se za 
drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Območje zdravstvenega centra in poslovne stavbe 
ob Kolodvorski ulici (zraven avtobusne postaje na Vidmu - do-

mačija Jesenšek, Kolodvorska ul. 7 in 7a) vsebuje tekstualni 
del, grafični del in priloge z dne junij 2014:
A) TEKSTUALNI DEL
B) GRAFIČNI NAČRTI

1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega 
dela občinskega planskega akta

M 1:5 000

2. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 
območji

M 1:5 000

3. Območje podrobnega načrta z obstoječim 
parcelnim stanjem

M 1:1 000

4. Ureditvena situacija M 1:500
5. Potek omrežij in priključevanje objektov 
na gospodarsko infrastrukturo ter grajeno 
javno dobro

M 1:500

6. Načrt parcelacije M 1:500
C) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH 

ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV 
O PROSTORSKI UREDITVI

D) PRILOGE
1. Izvleček iz hierarhično višjega 
prostorskega akta 
2. Prikaz stanja prostora na obravnavanem 
območju 
3. Strokovne podlage
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja 
prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev akta
6. Povzetek za javnost.«

2. člen
V 3. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi od-

stavek, ki se glasi:
»Območje zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob 

Kolodvorski ulici na severni strani meji na večstanovanjsko 
stavbo Cesta 4. julija 50, na severozahodni strani na avtobu-
sno postajo Krško, na jugozahodni strani na stavbo železniške 
postaje Krško, na vzhodni strani na Kolodvorsko ulico. Obmo-
čje zajema zemljišča (v celoti ali del) s parc. št. 220/1, 216/2, 
269/2, 271/1, 271/3, 271/4, 271/5, 271/6, 271/7 in 815, vse 
k.o. Stara vas. Območje je velikosti ca. 0,4 ha in je razvidno v 
grafični prilogi.«.

3. člen
Na koncu drugega odstavka 4. člena se doda besedilo:
»Na območju zdravstvenega centra in poslovne stavbe 

ob Kolodvorski ulici so dopustne zgoraj navedene dejavnosti.«.

4. člen
Za 5.b členom se doda nov 5.c člen, ki se glasi:

»5.c člen
Na območju zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob 

Kolodvorski ulici je poleg objektov navedenih v prvem odstavku 
5.b člena dopustna gradnja še:

– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z 

veljavnim predpisom:
– Majhna stavba in majhna stavba kot dopolnitev obstoje-

če pozidave: samo nadstrešek nad parkirišči in vetrolov.
– Pomožni objekt v javni rabi: objekt za razsvetljavo, drog, 

grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno 
igralo na otroškem igrišču, grajeno spominsko obeležje, spo-
menik; pomožni cestni objekti:objekt za odvodnjavanje ceste, 
cestni snegolov, objekt javne razsvetljave.

– Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture 
in daljinskega ogrevanja: priključek na cesto, priključek na 
objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplo-
vod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priklju-
ček za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska 
omrežja (kabelska, telefonska omrežja).
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– Samostojno parkirišče: parkirišče kot samostojen objekt, 
vključno z dovozi.

– Objekt za oglaševanje.
– Pomožni komunalni objekt: pomožni vodovodni in ka-

nalizacijski objekt-revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, 
grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, prečrpovalna postaja ter 
merilna in regulacijska postaja, ekološki otok.

– Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje 
stanja okolja in naravnih pojavov: samo meteorološki objekt za 
monitoring kakovosti zraka in objekt za hidrološki monitoring 
površinskih voda.«.

5. člen
V prvem odstavku 7. člena se črtata 4. in 5. točka, dose-

danje 6. do 14. točka postanejo 4. do 12. točka. 
V drugem odstavku 7. člena se črta 5. točka, dosedanje 

6. do 10. točka postanejo 5. do 9. točka. 
Za tretjim odstavkom 7. člena se doda nov četrti odstavek, 

ki se glasi:
»(4) Na območju zdravstvenega centra in poslovne stav-

be ob Kolodvorski ulici so dopustne novogradnje, dozidave, 
nadzidave, odstranitve, rekonstrukcije, spremembe namemb-
nosti v okviru dopustnih vrst objektov in dejavnosti na območju 
ter vzdrževanje objektov.«.

6. člen
Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Območje zdravstvenega centra in poslovne stavbe 

ob Kolodvorski ulici
Načrtovana je rekonstrukcija in dozidava stavbe Kolodvor-

ska ulica 7a za namen ureditve zdravstvenega centra. Na mestu 
stavbe Kolodvorska ulica 7 je načrtovana gradnja poslovne 
stavbe z možnostjo razvoja programa zdravstvenega centra z 
lepotnimi, sprostitvenimi in drugimi programi ali za opravljanje 
centralnih dejavnosti, kje se prepletajo trgovske, oskrbne in sto-
ritvene dejavnosti ter bivanje. Parkirne površine za potrebe obeh 
stavb so načrtovane med stavbama in severovzhodno od stavbe 
Kolodvorska ulica 7a. Parkirne površine je možno nadkriti. Dopu-
stna je gradnja podzemne garaže v dveh etažah kot je razvidno 
iz grafične priloge. Število parkirišč  in etažnost podzemne gara-
že je odvisna od izvajanja dejavnosti na tem območju.«.

7. člen
Na koncu prvega odstavka 9. člena se doda besedilo, ki 

se glasi:
»Horizontalni in vertikalni gabarit ter regulacijske linije na 

območju zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolod-
vorski ulici so prikazani v grafični prilogi »Ureditvena situacija«.

Četrta alineja drugega odstavka 9. člena se spremeni 
tako, da se glasi:

»– Zdravstveni center in poslovna stavba ob Kolodvorski 
ulici

Stavba zdravstvenega centra je zasnovana v obliki kareja 
z notranjim pokritim atrijem. Poslovna stavba je zasnovana v 
obliki črke »L«. V primeru izkazane potrebe po nadgradnji pro-
gramov zdravstvenega centra je dopustna tudi združitev stavb v 
oblikovno zaključeno celoto v okviru določene gradbene meje, 
upoštevajoč gradbeno linijo. Izven gradbene meje je dopustna 
gradnja konzolnih previsov, balkonov, teras, požarnih stopnic, 
vhodov, vetrolovov in klančin. Etažnost stavb je načrtovana 
maksimalno P+3. V okviru poslovne stavbe je dopustna gradnja 
dvoetažne podzemne garaže. Višina stavb je do 13,5 m nad koto 
Kolodvorske ulice, pri stavbi železniške postaje (161,90 m n.v.). 

Streha je ravna, enokapna ali dvokapna z naklonom 
do 20°. Kritina se prilagaja konstrukciji strehe in je sive barve. 
Ravna streha je lahko tudi ozelenjena.

Oblikovanje fasade ob Kolodvorski ulici mora biti repre-
zentančno. Predlagana je uporaba fasadnih oblog v kombinaciji 
s steklom. Barve so umirjenih, neizrazitih tonov, vendar je mož-
na uporaba širokega spektra z možnostjo kombiniranja barv. 

Izrazitejše barve so dopustne le kot fasadni poudarki. Uporaba 
flourescentnih barv ni dopustna. Oblikovanje odprtin in členitev 
fasade je svobodna, slediti mora funkciji objekta in skladnemu 
oblikovanju fasade. Nadstreški nad parkirišči morajo biti sodob-
no oblikovani in poenoteni.

Enostavne in nezahtevne objekte je dopustno graditi tudi 
izven določene gradbene meje, na parceli namenjeni gradnji. 
Glede velikosti nezahtevnih in enostavnih objektov se uporab-
ljajo določila veljavne uredbe. Vhodi in dovozi v stavbe so iz 
Kolodvorske ulice. V poslovni stavbi je dopustna gradnja dvoe-
tažne podzemne garaže. Velikost garaže je določena v grafični 
prilogi »Ureditvena situacija«. Predvidi se peš povezava med 
kompleksom zdravstvenega centra in avtobusno postajo Krško, 
ki jo je dopustno nadkriti. Na zemljišču parc. št. 269/2, k.o. Sta-
ra vas se ohranjajo zelene površine. 

Velikost in oblika parcel namenjenih gradnji je prikazana 
v grafičnem načrtu »Načrt parcelacije«. Parcele je dopustno 
združevati. 

Na območju se ohranja divji kostanj. Ob parkirišču, ki 
meji na zemljišče večstanovanjske stavbe Cesta 4. julija 50 se 
izvede zasaditev s krajevnimi vrstami dreves.«.

8. člen
Za prvim odstavkom 12. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»(2) Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu 

železniške proge, 108 m levo in desno izven naselja in 106 m 
levo in desno v naselju, od osi skrajnega tira, je potrebno v 
skladu z veljavnimi predpisi pridobiti projektne pogoje in so-
glasje h projektni dokumentaciji s strani upravljavca javne 
železniške infrastrukture.«.

9. člen
Za enaindvajsetim odstavkom 13. člena se doda nov 

dvaindvajseti odstavek, ki se glasi:
»(22) Na območju zdravstvenega centra in poslovne stav-

be ob Kolodvorski ulici se priključki na Kolodvorsko ulico uredijo 
širine najmanj 5,5 m z ustreznimi radiji glede na vrsto prometa 
in ustrezno signalizacijo. Urediti odvodnjavanje priključka in 
parkirnih prostorov.«.

10. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dodatna parkirna mesta za osebna vozila so v pod-

zemni garaži št. 1 (vzhodno od tržnice). V garaži je v treh 
podzemnih etažah pod trgom 192 GM.«.

Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Garaža ima status javne garaže. Temu je potrebno 

prilagoditi vse elemente podzemnih garaž.«.
Za desetim odstavkom 14. člena se doda nov enajsti 

odstavek, ki se glasi:
»(11) Na območju zdravstvenega centra in poslovne stav-

be ob Kolodvorski ulici je v končni fazi načrtovana ureditev 
26 parkirnih mest. Možna je tudi uporaba javnih parkirnih 
površin, ki so urejena ob Kolodvorski ulici. Dodatne  parkirne 
površine je možno zagotoviti v načrtovani dvoetažni podzemni 
garaži v sklopu poslovne stavbe.  Pod koto nivoja podtalnice se 
predvidi zaščito pred vdorom podtalnice v garažo.«.

11. člen
V 16. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»(4) Na območju zdravstvenega centra in poslovne stav-

be ob Kolodvorski ulici se ob vozišču motornega prometa zgra-
di  ločena kolesarska steza s pločnikom, širine 2,95 m (fazno v 
skladu z načrtovano izvedbo projekta).«.

12. člen
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dimenzije novih cevovodov morajo biti v skladu pred-

pisom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje 
požarov. V skladu s predpisi je potrebno zagotoviti tudi požarno 
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varnost (hidrantno omrežje). Hidranti naj bodo podtalni, izven 
prometnih površin, tako da so stalno dostopni.«.

Za petim odstavkom 19. člena se doda nov šesti odsta-
vek, ki se glasi:

»(6) Za potrebe zdravstvenega centra in poslovne stavbe 
ob Kolodvorski ulici se obnovijo vodovodni priključki s priključi-
tvijo na obstoječ javni vodovod PE 110, ki poteka zahodno od 
območja, ob avtobusni postaji.«.

13. člen
V 20. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Na območju zdravstvenega centra in poslovne stav-

be ob Kolodvorski ulici se rekonstruirajo obstoječi priključki na 
kanalizacijsko omrežje, greznice se izpraznijo in zasujejo. Pri 
izgradnji priključkov na glavni kanal, ki poteka po Kolodvorski 
ulici je treba upoštevati končno umestitev stavb na območju. 
Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu iz vodotesnih mate-
rialov s priključitvijo na glavni kanal.«.

Za šestim odstavkom 20. člena se doda nov sedmi od-
stavek, ki se glasi:

»(7) Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije je potrebno 
upoštevati veljavne predpise o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode, predpis o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter od-
lok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode v občini Krško.«.

14. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:

»23.a člen
(Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij)
Na območju je dopustna gradnja optičnega telekomunika-

cijskega omrežja v skladu s pogoji upravljavca.«.

15. člen
V 24. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»(3) Na območju zdravstvenega centra in poslovne stav-

be ob Kolodvorski ulici  poteka distribucijsko plinovodno omrež-
je delovnega tlaka do 4 bar, odsek P100-PE 36 in priključna 
plinovoda do objektov, ki se ohranjata. Vsi posegi v obstoječe 
omrežje se izvajajo v skladu s pogoji upravljavca.«.

16. člen
V 25. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»(3) Odpadke iz dejavnosti zdravstvenega centra se zbira 

ločeno in oddaja pooblaščenemu odjemalcu.«.

17. člen
Prvi stavek prvega odstavka 28. člena se spremeni tako, 

da se glasi: »V okviru zaščite pred požarom se v skladu z ve-
ljavnimi predpisi izvedejo naslednji ukrepi:«.

18. člen
V 31. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»(3) Na območju zdravstvenega centra in poslovne 

stavbe ob Kolodvorski ulici je načrtovana fazna gradnja. V 
prvi fazi se zgradi zdravstveni center etažnosti P+1 in ure-
dijo parkirne površine v sklopu parcele namenjene gradnji 
parkirišča, jugozahodno od stavbe zdravstvenega centra 
(GP2- na grafiki »Načrt parcelacije)«. Dodatna parkirna me-
sta se v prvi fazi za potrebe zdravstvenega centra koristijo 
na javnih parkirnih površinah ob lokalni mestni cesti LK 
192181 Kolodvorska ulica.

V drugi fazi se uredijo parkirišča severno od stavbe 
zdravstvenega centra (GP3- na grafiki »Načrt parcelacije) 
in jugozahodno od stavbe zdravstvenega centra (GP4- na 
grafiki »Načrt parcelacije). Parkirne površine je v končni fazi, 

ob gradnji poslovne stavbe dopustno zgraditi v dvoetažni 
podzemni garaži.«.

Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek 31. člena 
postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-4/2014-O503
Krško, dne 11. septembra 2014

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

2947. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra 
št. 4/2014

Na podlagi 29. in 51. 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 16. člena Statuta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 
5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine 
Krško, na 35. seji, dne 11. 9. 2014, sprejel

S K L E P 
o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4/2014

I.
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na 

nepremičninah:
– parc. št. 2426/2 (ID 6204999) vpisana v k.o. 1320 – 

Drnovo,
– parc. št. 1811/4 (ID 6217680) vpisana v k.o. 1320 – 

Drnovo.

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

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri 
Okrajnem sodišču v Krškem.

Št. 478-31/2014-O507
Krško, dne 11. septembra 2014

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

2948. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 5/2014

Na podlagi 29. in 51. 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 16. člena Statuta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 
5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine 
Krško, na 35. seji, dne 11. 9. 2014, sprejel

S K L E P 
o ukinitvah javnega dobra št. 5/2014

I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 414/2 vpisana v k.o. 1348 – Brezje,
– parc. št. 3080/0 vpisana v k.o. 1322 – Krško.
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II.
Po ukinitvah javnega dobra se na nepremičninah vknjiži 

lastninska pravica v korist Občine Krško.

III.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri 
Okrajnem sodišču v Krškem.

Št. 478-31/2014-O507
Krško, dne 11. septembra 2014

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

LJUBLJANA

2949. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 
ulica 62, Ljubljana, v skladu z Energetskim zakonom (Uradni 
list RS, št. 17/14) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje 
in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega 
ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/14), 
objavlja

C E N I K 
za posamezne tarifne skupine toplote

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o., Ljubljana, 

Verovškova ulica 62, se določijo nove cene toplote:

Tarifna skupina Enota
Cena brez 

DDV na 
enoto

Dodatek za 
povečanje 
energetske 

učinkovitosti na 
enoto 

Prispevek za 
zagotavljanje 

podpor 
proizvodnji 
električne 
energije v 

soproizvodnji z 
visokim 

izkoristkom in iz 
OVE na enoto

22% DDV 
Končna cena 

z DDV na 
enoto

GOSPODINJSKI ODJEM

za dobavljene količine
 - za obračun po toplotnem števcu EUR/MWh 46,3354 0,5000 0,99627 10,5230 58,3547

za priključno moč
 - za obračun po toplotnem števcu EUR/MW/leto 9.553,2010 2.101,7042 11.654,9052
   in obračun po vodomeru

NEGOSPODINJSKI ODJEM

za dobavljene količine
 - za obračun po toplotnem števcu EUR/MWh 51,5878 0,5000 0,99627 11,6785 64,7626

za priključno moč
 - za obračun po toplotnem števcu EUR/MW/leto 11.058,2258 2.432,8097 13.491,0355
   in obračun po vodomeru
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V skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote in 
hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/12 in 92/12) se dobavlje-
ne količine toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri merjenju 
z vodomerom določajo posredno na osnovi odčitkov vodomera 
in obračunavajo po ceniku za obračun po toplotnem števcu.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za 

posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 64/14.

3. člen
Ta cenik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Re-

publike Slovenije.

Ljubljana, dne 29. septembra 2014

Samo Lozej l.r.
Direktor

LJUBNO

2950. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Ljubno za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 63/95, 73/95, 9/96, 
39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 
59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 
100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 
79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 
110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) in na podlagi 
17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 
– UPB) ter 71. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni 
list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 
27. redni seji dne 18. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu  

Občine Ljubno za leto 2014

1. člen
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno 

za leto 2014 (Uradni list RS, št. 109/13) ki se določi v naslednjih 
zneskih:
»

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV zneski v EUR

I skupaj prihodki 3.749.447,52

II skupaj odhodki 3.749.447,52

III proračunski primanjkljaj (I.–II.) 0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev 0

V dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev 0

VI prejeta minus dana posojila 
in spremembe kapitalskih deležev 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII zadolževanje 0

VIII odplačilo dolga 0

IX sprememba stanja na računu 
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)  0

X neto zadolževanje (VII.–VIII.) 0

XI neto financiranje (VI.+VII.–VIII.–IX.) 0

XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 
(9009 sklad) 21.258,46

«

2. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 

2014 ostanejo nespremenjeni.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2014.

Št. 007-08/2014
Ljubno, dne 18. septembra 2014

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.

2951. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih 
za prostorsko celoto Občine Ljubno

Na podlagi določb 57. in 61.a člena Zakona o pro-
storskem 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, 35/12 – Skl. 
US: U-I-43/13-8; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 
8. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – 
UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 27. redni seji dne 
18. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko 
celoto Občine Ljubno

1. člen
(1) S tem Odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto 
Občine Ljubno (v nadaljevanju: spremembe PUP).

(2) Spremeni in dopolni se tekstualni del Odloka o pro-
storsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno 
(Uradno glasilo ZSO št. 5-6/96 in Uradni list RS, št. 14/14).

(3) Skladno z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
je izdelano okoljsko poročilo (izdelal Erico d.o.o., št. proj. DP 
1/04/14, januar 2014) ter pridobljena je odločba o sprejemlji-
vosti izvedbe plana na okolje (št. 35409-420/2013/23, z dne 
30. 7. 2014).

2. člen
Spremembe PUP obsegajo spremembo odloka, in sicer 

pogoje gradnje javne športne infrastrukture na parc. št. 803/9, 
k.o. Savina.

3. člen
Za prvo alinejo, drugega odstavka 11.a člena Odloka se 

doda besedilo:
»– ter podaljšanje dolžine skakalnic na K95 (HS109),«
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4. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe za posamezna področja.

5. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 007-0002/2014-2
Ljubno, dne 18. septembra 2014

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA

2952. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica

Na podlagi 17. in 124. člena Statuta Občine Miren - Ko-
stanjevica (Uradni list RS, št. 112/07 in 69/14) je občinski svet 
na 33. seji dne 10. 9. 2014 sprejel

S P R E M E M B E    
I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A

Občinskega sveta  
Občine Miren - Kostanjevica

1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Miren - Kosta-

njevica (Uradni list RS, št. 43/08) se v 17. členu za sedmim 
odstavkom dodata osmi in deveti odstavek, ki se glasita:

»Odgovor na pobude, predloge in vprašanja podajo pravi-
loma župan ali tajnik občinske uprave neposredno na sami seji, 
če je bila pobuda, predlog ali vprašanje vloženo pisno najmanj 
tri delovne dni pred sejo, upoštevajoč vrstni red.

Kdor je zadolžen za pripravo odgovora, mora obvestiti 
občinski svet o razlogih za podaljšanje roka za odgovor, če 
odgovora iz utemeljenih razlogov ni mogel pripraviti za nasle-
dnjo sejo.«

Dosedanji osmi odstavek postane deseti odstavek.

2. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če svetnik ni zadovoljen s posredovanim odgovorom 

na svoje vprašanje ali pobudo, lahko od župana zahteva do-
datno pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga 
občinskemu svetu, da o zadevi razpravlja. Občinski svet o tem 
odloči brez razprave. V primeru ugoditve predlogu, mora župan 
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje. 
Gradivo pripravi občinska uprava.

Replik na pobude, predloge in vprašanja ni.«

3. člen
Za petim odstavkom 20. člena se doda nov šesti odsta-

vek, ki se glasi:
»Občinski svet se lahko sestane tudi na svečani in žal-

ni seji. Svečana seja je javna, ki jo skliče župan. Svečana 
seja se lahko skliče ob prazniku občine, spominskem dnevu 
občine in ob drugih svečanostih. Vabilo na svečano sejo se 
pošlje najmanj sedem delovnih dni pred sklicem seje v obliki 
za to priložnost pripravljenega vabila. Žalna seja se skliče ob 
smrti župana, podžupana, člana občinskega sveta in častnega 

občana in v drugih primerih. Žalna seja se lahko skliče tudi 
v drugih primerih, po presoji župana, lahko tudi na pobudo 
oziroma predlog državnega protokola. Obvestilo o žalni seji se 
posreduje takoj, ko je možno. Na žalno sejo se obvezno vabi 
tudi ožje družinske člane pokojnega.«

4. člen
21. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda 

se pošlje članom najkasneje 7 dni pred dnevom, določenim za 
sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga 
za uvrstitev zadev na dnevni red. Izjemoma se posamezno 
gradivo lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebina gradiva nujno 
potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.

Način pošiljanja vabila in gradiva je lahko fizičen in v 
papirni obliki ali preko e-pošte. Poslovanje v elektronski obliki 
z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije pri skli-
cevanju sej organov občine se ureja s posebnim pravilnikom.

Ob vsaki spremembi načina sklicevanja sej in informiranja 
se je potrebno predhodno dogovoriti na seji občinskega sveta.

Na začetku mandata občinskega sveta se vsakega člana 
organa vpraša, kako želi prejemati vabila in gradiva.

Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, podžupanu, pred-
sedniku nadzornega odbora občine, tajniku občine, predsedni-
kom svetov krajevnih skupnosti, vodjem političnih strank in list, 
zastopanih v svetu ter predstavnikom medijev.«

5. člen
V prvem odstavku 25. člena se za prvim stavkom doda 

nov drugi stavek, ki se glasi:
»Župan vsebino dnevnega reda doreče na kolegiju župa-

na, kjer pri pripravi poteka seje sodelujejo vsi člani kolegija.«

6. člen
Spremeni se četrti odstavek 31. člena, ki se glasi:
»Praviloma se poročilo o opravljenem delu župana in 

občinske uprave, poročilo o realizaciji sklepov in mandatne 
zadeve uvrstijo na začetek dnevnega reda.«

7. člen
Za četrtim odstavkom v 33. členu se dodajo nov peti, 

šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Svetniki, župan, tajnik občinske uprave, strokovni dela-

vec občinske uprave, predlagatelj zadeve ali druge osebe, ki 
skladno s poslovnikom sodelujejo v razpravi, imajo pravico do 
dveh replik pri posamezni točki dnevnega reda.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena se za 
repliko ne šteje razprava, ki je potrebna zaradi pojasnitve stališča 
oziroma mnenja, kolikor je bil njen pomen napačno interpretiran. 
Replika mora biti konkretna in se mora nanašati na vsebino 
razprave, sicer jo predsedujoči prepove. Replik na repliko ni.

Če je bilo osebi, ki sodeluje v razpravi na seji občinskega 
sveta postavljeno vprašanje ali je bila osebno imenovana, ima 
ta pravico, da na vprašanje odgovori. Odgovor na postavljeno 
vprašanje lahko poda pred razpravo naslednjega prijavljenega 
razpravljavca. Odgovor na postavljeno vprašanje se ne šteje 
za repliko.

Svetnik se prijavi k besedi tako, da dvigne roko in glasno 
reče »replika«. Predsedujoči mora dati svetnikom besedo po 
vrstnem redu prijav in takoj po zaključku razprave, na katero 
se replika nanaša.«

Dosedanji peti odstavek postane deveti odstavek.

8. člen
Drugi odstavek 52. člena se spremeni, tako, da se glasi:
»Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa 

podatke o navzočnosti članov sveta na seji in ob posameznem 
glasovanju, o odsotnosti članov sveta in razlogih zanjo, pobu-
de, predloge in vprašanja svetnikov, o udeležbi vabljenih, pred-
stavnikov javnosti in občanov na seji, o sprejetem dnevnem 
redu, imenih razpravljavcev, predlogih sklepov, izid glasovanja 
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s poimenskim glasovanjem in sprejete odločitve, ki so bile spre-
jete, o vseh postopkovnih odločitvah predsedujočega in sveta 
ter o stališčih Statutarno-pravne komisije o postopkovnih vpra-
šanjih. Zapisniku je treba predložiti original vabila in gradivo, ki 
je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.«

9. člen
Prvi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Seja se zvočno snema. Zvočni zapis predstavlja dobese-

dni zapisnik seje in se hrani kot arhivsko gradivo. Zvočni zapis 
se objavi na spletni strani občine, kjer je objavljen še leto dni po 
izteku mandata. Seje se lahko snema tudi z video snemanjem, 
s tem, da so vsi prisotni pred začetkom seje o tem obveščeni.«

10. člen
V prvem odstavku 54. člena se prvi stavek spremeni, 

tako, da se glasi:
»Za zapisnik seje sveta je zadolžen tajnik občine.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 

glasi:
»Predsedujoči je dolžan pregledati zapisnik preden gre 

v javnost.«
V četrti odstavek se na koncu doda:
»Zvočni posnetek in video zapis dela seje, ki je zaprta za 

javnost, se ne objavita na spletni strani občine.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 

odstavek.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 

glasi:
»Izvleček iz zapisnika zadnje seje občinskega sveta ob 

zaključku mandata, ki vsebuje sprejete sklepe potrdi občinski 
svet na sami seji. Zapisnik zadnje seje občinskega sveta ob 
zaključku zadnje seje ob koncu mandata potrdi občinski svet z 
dopisno sejo pred koncem mandata.«

11. člen
Prva alineja tretjega odstavka 58. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»– občinskemu svetu predlaga kandidate za člane, pred-

sednike in namestnike predsednikov delovnih teles sveta, 
občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov 
ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih 
skladov in javnih podjetij,«

12. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Stalna delovna telesa sveta so:
– komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– statutarno-pravna komisija,
– odbor za gospodarstvo in proračun,
– odbor za okolje, prostor in kmetijstvo,
– odbor za družbene dejavnosti,
– komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo ob-

činskega glasila.«

13. člen
V drugem odstavku 61. člena se pred besedama »statu-

tarno-pravne«, dodajo besede »Člane, predsednika in name-
stnika predsednika«.

14. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za gospodarstvo in proračun ima 7 članov.
Odbor za gospodarstvo in proračun opravlja zlasti na-

slednje naloge:
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristoj-

nosti občine s področja gospodarstva (malega gospodarstva 
in obrti, gostinstva in turizma), gospodarskih javnih služb in 
financiranja javnih zavodov v skladu s proračunom, ki so občin-
skemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje 
in občinskemu svetu posreduje stališče s predlogom odločitve,

– lahko občinskemu svetu predlaga v sprejem odloke in 
druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela,

– obravnava osnutek proračuna občine v sodelovanju 
z županom in predstavniki občinske uprave, predhodno pa 
obravnava osnutek Načrta razvojnih programov,

– obravnava investicijske projekte z vrednostjo nad 
50.000 EUR,

– obravnava druga vprašanja iz svojega področja dela, 
ki jih določi svet.«

15. člen
63. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za okolje in prostor ima 7 članov.
Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo opravlja zlasti na-

slednje naloge:
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristoj-

nosti občine na področju planiranja, urejanja in gospodarjenja s 
prostorom in nepremičnim premoženjem občine, varstva okolja 
in gospodarskih javnih služb,

– področju kmetijstva in razvoja podeželja, ki so občinske-
mu svetu predlagani v sprejem,

– oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda 
stališče s predlogom odločitve, lahko pa poda tudi pobude iz 
tega področja.«

16. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti ima 7 članov.
Odbor za družbene dejavnosti opravlja zlasti naslednje 

naloge:
– obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz 

pristojnosti občine na področju kulture, šolstva, športa, tehnične 
kulture in mladine ter javnih služb na teh področjih, socialne 
problematike,

– zagotavljanja in urejanja socialne varnosti in dejavnosti 
s področja zdravstva, ki so občinskemu svetu predlagani v 
sprejem,

– oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda 
stališče s predlogom odločitve, lahko pa poda tudi pobude iz 
tega področja.«

17. člen
65., 66., 67., 68., 69. členi, se črtajo.

18. člen
Tretji odstavek 70. člena se črta.

19. člen
V prvem odstavku 72. člena se za besedama »njihove 

predsednike« dodata besedi »in namestnike«.

20. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik delovnega telesa oziroma ob njegovi od-

sotnosti namestnik predstavlja delovno telo, organizira in vodi 
delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje in zastopa njegova 
mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu.

Delovno telo občinskega sveta dela na sejah. Predsednik 
skliče sejo delovnega telesa zaradi obravnave posameznih 
točk dnevnega reda za sejo občinskega sveta, zaradi obravna-
ve zadev iz njegove pristojnosti, po sklepu občinskega sveta, 
na zahtevo župana ali na zahtevo četrtine svetnikov.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano čla-
nom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega 
telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

Obravnavo je delovno telo dolžno opraviti najkasneje tri 
delovne dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta.

Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, 
če je na seji navzoča večina njegovih članov. Delovno telo 
sprejema svoje odločitve mnenja, stališča in predloge z večino 
glasov navzočih članov.
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Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila 

tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.
Na sejo delovnega telesa predsedujoči lahko povabi žu-

pana občine.«

21. člen
Za prvim odstavkom 74. člena se dodata nov drugi in tretji 

odstavek, ki se glasita:
»Predsedujoči lahko na sejo delovnega telesa k posa-

mezni točki povabi tajnika občinske uprave ali strokovnega 
delavca občinske uprave, ki so se seje dolžni udeležiti osebno. 
Predsedujoči lahko na sejo k posamezni točki povabi tudi stro-
kovnjake za posamezna področja, predstavnike civilne družbe 
in druge osebe, ki lahko pripomorejo h kvalitetnejšemu delu 
delovnega telesa.

Župan, tajnik občinske uprave in strokovni delavci ob-
činske uprave so na zahtevo predsednika delovnega telesa 
občinskega sveta, le-temu dolžni posredovati podatke oziroma 
dokumente, ki služijo kot podlaga za oblikovanje politike in 
sprejem odločitev iz pristojnosti delovnega telesa.«

22. člen
V tretjem odstavku 76. člena se za besedama »delovnih 

teles« dodajo besede »vodje povezanih svetniških skupin in 
strokovne uslužbence občinske uprave.«

23. člen
V drugi alineji 78. člena se za besedo »umik« doda be-

seda »predlagane«.
Šesta alineja se črta.
Dosedanja sedma alineja postane šesta alineja.

24. člen
Za drugim odstavkom 81. člena se doda nov tretji odsta-

vek, ki se glasi:
»Letni plan dela sveta je objavljen na spletni strani ob-

čine.«

25. člen
82. člen se črta.

26. člen
V prvem odstavku 118. člena se za besedami »predse-

dnika delovnega telesa« dodajo besede »in njegovega name-
stnike«.

27. člen
Za tretjim odstavkom v 124. členu se doda nov četrti 

odstavek, ki se glasi:
»Občinski svet izvaja nadzor nad delom župana na pod-

lagi poročila o opravljenem delu, poročila o realizaciji sklepov, 
zaključnega računa oziroma poslovnega poročila in polletnim 
poročilom o izvrševanju proračuna.«

28. člen
128. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»Seje sveta in njegovih delovnih teles so javne, če za-

kon, statut, ta poslovnik ali drug splošni akt izrecno ne določa 
drugače. Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov 
in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občin-
skega sveta in njegovih delovnih teles.

Predstavnike sredstev javnega obveščanja se povabi na 
sejo sveta z vabilom. Vabila se posreduje medijem, ki občinski 
upravi posredujejo pisno prošnjo za prejem vabil in naslov 
prejemnika. Gradivo se sredstvom javnega obveščanja pošlje 
v elektronski obliki, kolikor ni objavljeno na spletni strani. Na 
spletni strani se objavijo tudi vabila za seje delovnih teles 
občinskega sveta.

Občani imajo možnost vpogleda v gradiva za sejo sveta v 
prostorih občinske uprave in na spletni strani občine.

Zapisnike in potrjene sklepe sveta se objavi na spletni 
strani občine. Seje sveta se lahko prenaša preko medijev za 
prenos zvoka in slike.

Javnost dela se zagotavlja tudi z obveščanjem javnosti o 
delu sveta, njegovih delovnih teles, s posredovanjem posebnih 
pisnih sporočil sredstvom javnega obveščanja in zainteresirani 
javnosti o sprejetih odločitvah ter na druge načine, ki jih določa 
statut in ta poslovnik.

Župan občine obvešča sredstva javnega obveščanja in 
druge predstavnike javnosti o delu sveta in njegovih delovnih 
telesih.

Svet lahko sklene, da se po seji izda uradno obvestilo 
za javnost.

Občina v mesecu decembru izda letni informator, v ka-
terem se objavijo poročila o delu občinskega sveta in drugih 
organov občine. Občina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem 
se objavljajo sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in 
odločitev občinskega sveta in drugih organov občine.«

KONČNA DOLOČBA

29. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika se objavijo v Urad-

nem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po 
objavi, uporabljati pa se začnejo po izvedenih lokalnih volitvah 
v letu 2014.

Št. 007-12/2014-2
Miren, dne 10. septembra 2014

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

SODRAŽICA

2953. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini 
Sodražica

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 15. člena 
Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski 
svet Občine Sodražica na 22. redni seji dne 18. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o gospodarskih javnih službah  
v Občini Sodražica

1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Sodra-

žica (Uradni list RS, št. 49/13) se spremeni 5. člen, tako da se 
glasi:

»Izbirne gospodarske javne službe, katerih izvajanje za-
gotavlja Občina Sodražica so:

1. pokopališka dejavnost ter urejanje pokopališč,
2. pogrebna dejavnost,
3. urejanje javne razsvetljave,
4. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba nase-

lij s požarno vodo v javni rabi,
5. upravljanje in urejanje javnih parkirišč,
6. urejanje in čiščenje javnih tržnic,
7. dejavnost plakatiranja in oglaševanja,
8. dejavnost oskrbe s paro in vročo vodo,
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9. upravljanje z nepremičninami,
10. čiščenje in vzdrževanje objektov.
Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi 

druge dejavnosti, ki jih določi Občinski svet Občine Sodražica.«

2. člen
V 15. členu se spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
»I. Občina Sodražica zagotavlja v okviru javnega podjetja 

Komunala Ribnica d.o.o. izvajanje naslednjih gospodarskih 
javnih služb:

1. vzdrževanje občinskih cest,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa-

dne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komu-

nalnih odpadkov,
5. pogrebna dejavnost,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. upravljanje in urejanje javnih parkirišč,
8. urejanje in čiščenje javnih tržnic,
9. pokopališka dejavnost ter urejanje pokopališč,
10. upravljanje z nepremičninami, ki so v lasti Občine 

Sodražica,
11. čiščenje in vzdrževanje objektov.
Komunala Ribnica izvaja gospodarske javne službe, na-

vedene v prejšnjem odstavku, na celotnem območju Občine 
Sodražica.«

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. zadeve: 007-2/13
Sodražica, dne 19. septembra 2014

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

2954. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Sodražica

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08) in 15. člena Statuta 
Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) 
je Občinski svet Občine Sodražica na 22. redni seji dne 18. 9. 
2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Sodražica

I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Sodražica se imenuje 

za:
– predsednico: Maruša Pakiž Arko, Glinškova pl. 6, Ljubljana
– za namestnika predsednika: Jurij Košir, Zavrti 1, 1317 So-

dražica
– člana: Vinko Zajc, Žimarice 71 a, Sodražica
– namestnika člana: Lea Zajc, Žimarice 22, Sodražica
– člana: Gregor Pirc, Globel 16, Sodražica
– namestnika člana: Anita Krajnc, Strmca 9, Sodražica
– člana: Frančiška Ambrožič, Zamostec 55 A, Sodražica
– namestnika člana: Stanko Hočevar, Na pesek 15, Sodra-

žica.

II.
Sedež Občinske volilne komisije je v Sodražici, Trg 

25. maja 3.

III.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja 

štiri leta.

IV.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri 

leta in začne teči s prenehanjem mandata občinski volilni ko-
misiji, ki je bila imenovana s Sklepom o imenovanju Občinske 
volilne komisije Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 75/10, 
65/14).

V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 041-8/2014
Sodražica, dne 19. septembra 2014

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

ŠENTJUR

2955. Sklep o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del EUP ŠE103/3

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A in (109/12)) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur 
(Uradni list RS, št. 37/11 – UPB1) je župan Občine Šentjur 
sprejel

S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za del EUP ŠE103/3

1. člen
Ocena stanja in razlog za pripravo OPPN

Na podlagi pobude zainteresiranega investitorja, se 
pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju 
OPPN) za del območja EUP ŠE103/3, po postopku in na 
način, ki ga določajo Zakon o prostorskem načrtovanju in 
Pogodba za realizacijo prostorske ureditve in izvedbo ko-
munalne opreme zemljišča na delu območja enote urejanja 
prostora z oznako ŠE103/3 s predhodno izdelavo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta št. 350-02/2014 (261), z dne 
12. 9. 2014.

Z Občinskim prostorskim načrtom Občine Šentjur (v na-
daljevanju: OPN) je določeno, da je območje ŠE103/3 name-
njeno centralnim dejavnostim, bivanju in obrti (CDo) s predho-
dno izdelavo občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: 
OPPN).

Interes investitorja oziroma pobudnika izdelave OPPN 
je, da se s sprejetjem OPPN za del območja ŠE103/3 omo-
goči ureditev zemljišč in gradnja novih objektov, skladno z na-
membnostjo območja ter pripadajoče komunalne in prometne 
infrastrukture.

2. člen
Območje OPPN

OPPN se izdela za del območja mesta Šentjur, ki je v 
OPN opredeljeno kot območje ŠE103/3.

Območje zajema naslednja zemljišča s parc. št. 406/8, 
406/9, 406/4, 406/2 – del in 407/2 – del, vse k.o. Podgrad. 
Ocenjena velikost obdelave je 2.500 m2.
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3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

Za OPPN se izdelajo strokovne podlage s predhodno 
idejno rešitvijo ureditve območja. Na podlagi strokovnih podlag 
in idejnih rešitev ureditve se uskladijo interesi lastnikov zemljišč 
pobudnika izdelave OPPN in Občine Šentjur.

Investitor izdelave vseh strokovnih podlag in OPPN je 
pobudnik Štefan Kopinšek, Vrbno 5a, 3230 Šentjur.

4. člen
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Okvirni terminski plan priprave in sprejema OPPN je na-

slednji:

 meseci sept. okt. nov. dec. jan. feb. mar. april

opravila v postopku akterji

sklep o pripravi občina X

strok. podlage + idejne rešitve načrtovalec X X

izdelava osnutka OPPN načrtovalec X

pridob. smernic – 30 dni in uskl. nos. urej. prostora X X

dopolnitev osnutka OPPN načrtovalec X

javna razgrnitev OPPN – 30 dni občina/načrtovalec X

javna obravnava občina X

1. obravnava dop. osn. OPPN OS X

zapisnik o prip. in predlogih občina X

strokovna stališča načrtovalec X

stališča do prip. in predlogov župan X

dopolnitev predloga OPPN načrtovalec X

mnenja k predl. OPPN – 30 dni nosilci urej. prostora X X

2. obravnava OPPN – sprejem OS X

objava v uradnem glasilu občina X

končni elaborat (po objavi) načrtovalec X

5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje v 

roku 30 dni od prejema vloge, so:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za oko-

lje, Sektor za CPVO
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za 

upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje
3. RS, Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste
4. Občina Šentjur
5. JKP Šentjur d.o.o.
6. Elektro Celje d.d.
7. Telekom Slovenije, d.d., Enota Celje (za telekomunikacije)
8. Slovenske železnice d.o.o.
9. Drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku 

priprave OPPN izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno 
področje.

6. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v 

svetovnem spletu ter velja z dnem objave. Občina Šentjur ozi-
roma pooblaščenec pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.

Št. 350-02/2014
Šentjur, dne 15. septembra 2014

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci l.r.

ŠKOFJA LOKA

2956. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/ 91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 
36/00, 127/06), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list 
RS, št. 16/07, popr. – 36/08, 58/09, 20/11, 40/12, 57/12), Uredbe 
o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže 
osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mla-
dostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol 
(Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03), Pravilnika o pogojih za 
ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov 
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 
82/03, 61/05) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni 
list RS, št. 11/13 – UPB1) je Občinski svet Občine Škofja Loka 
na 32. redni seji dne 15. 5. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja

1. člen
V prvem odstavku 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja 
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(Uradni list RS, št. 73/08, 53/10) se besedilo: »Dejavnost zavoda 
po standardni klasifikaciji dejavnosti:« nadomesti z besedilom 
»Dejavnost zavoda, po standardni klasifikaciji dejavnosti, ki se 
šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu«.

2. člen
V 8. členu odloka se besedilo drugega odstavka, ki se 

glasi: »Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere iz-
vajanje je v javnem interesu.« nadomesti z besedilom: »Poleg 
dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko zavod opravlja tudi 
tržne dejavnosti, s katerimi pa dopolnjuje glavno dejavnost ali 
učinkoviteje izrablja sredstva, s katerimi upravlja, po standardni 
klasifikaciji dejavnosti:

I/56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi in
I/56.290  Druga oskrba z jedmi«.

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

listu Republiki Sloveniji.

Št. 014-4/2008
Škofja Loka, dne 15. maja 2014

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

2957. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Ivana Groharja

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 
36/00, 127/06), prvega odstavka 41. člena Zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, 
Uradni list RS, št. 16/07, popr. – 36/08, 58/09, 20/11, 40/12, 
57/12), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih 
šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobra-
ževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne 
mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03), 
Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, jav-
nih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih 
šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) in 16. člena Sta-
tuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13 – UPB1) je 
Občinski svet Občine Škofja Loka na 32. redni seji dne 15. 5. 
2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Ivana Groharja

1. člen
V prvem odstavku 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Grohar-
ja (Uradni list RS, št. 73/08, 53/10) se besedilo: »Dejavnost 
zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:« nadomesti z 
besedilom »Dejavnost zavoda, po standardni klasifikaciji dejav-
nosti, ki se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem 
interesu«.

2. člen
V 8. členu odloka se besedilo drugega odstavka, ki se 

glasi: »Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere iz-
vajanje je v javnem interesu.« nadomesti z besedilom: »Poleg 
dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko zavod opravlja tudi 
tržne dejavnosti, s katerimi pa dopolnjuje glavno dejavnost ali 

učinkoviteje izrablja sredstva, s katerimi upravlja, po standardni 
klasifikaciji dejavnosti:

I/56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi in
I/56.290  Druga oskrba z jedmi«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 014-6/2008
Škofja Loka, dne 15. maja 2014

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

2958. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Škofja Loka – Mesto

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 
36/00, 127/06), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list 
RS, št. 16/07, popr. – 36/08, 58/09, 20/11, 40/12, 57/12), Uredbe 
o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže 
osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mla-
dostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol 
(Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03), Pravilnika o pogojih za 
ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov 
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 
82/03, 61/05) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni 
list RS, št. 11/13 – UPB1) je Občinski svet Občine Škofja Loka 
na 32. redni seji dne 15. 5. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Škofja Loka – Mesto

1. člen
V prvem odstavku 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofja Loka – 
Mesto (Uradni list RS, št. 73/08, 53/10) se besedilo: »Dejavnost 
zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:« nadomesti z bese-
dilom »Dejavnost zavoda, po standardni klasifikaciji dejavnosti, ki 
se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu«.

2. člen
V 8. členu odloka se besedilo drugega odstavka, ki se 

glasi: »Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere iz-
vajanje je v javnem interesu.« nadomesti z besedilom: »Poleg 
dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko zavod opravlja tudi 
tržne dejavnosti, s katerimi pa dopolnjuje glavno dejavnost ali 
učinkoviteje izrablja sredstva, s katerimi upravlja, po standardni 
klasifikaciji dejavnosti:

I/56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi in
I/56.290  Druga oskrba z jedmi«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 014-5/2008
Škofja Loka, dne 15. maja 2014

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.
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BISTRICA OB SOTLI

2959. Odlok o prenehanju veljavnosti tretje alineje 
prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 
14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in do-
polnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 57/12) in 16. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni 
list RS, št. 25/13) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 
28. redni seji dne 9. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega 

odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena 
in prvega odstavka 19. člena Odloka  

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Šmarje pri Jelšah

1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93), ki se upo-
rablja na območju Občine Bistrica ob Sotli z uveljavitvijo tega 
odloka prenehajo veljati določbe tretje alineje prvega odstavka 
13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 
19. člena.

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

začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 032-0009/2010-02-28
Bistrica ob Sotli, dne 9. septembra 2014

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak l.r.

CERKNICA

2960. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi Tabora 
(EŠD 7830) ter cerkve Marijinega rojstva 
(EŠD 66) v Cerknici za kulturni spomenik 
lokalnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dedišči-
ne (ZVKD-1), (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11 
odl. US) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, 
št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 26. redni seji 
dne 11. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi Tabora (EŠD 
7830) ter cerkve Marijinega rojstva (EŠD 66)  

v Cerknici za kulturni spomenik  
lokalnega pomena

1. člen
S tem Odlokom se sprejmejo dopolnitve Odloka o raz-

glasitvi Tabora (EŠD 7830) ter cerkve Marijinega rojstva (EŠD 
66) v Cerknici za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni 
list RS, št. 1/14). Spremembe se nanašajo na tekstualni del 
odloka.

2. člen
V 3. členu se prvi odstavek dopolni tako, da se glasi:
»Spomenik obsega zemljišča s parcelnimi številkami *1, 

2/1, 2/2, *6, *650, 2895, 2896, *2, vse k.o. Cerknica in stavbe 
št. 1514, 1336, 1337, 383 in 386, vse k.o. Cerknica.«

3. člen
Vsebina ostalih členov ostaja nespremenjena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 62230-1/2013
Cerknica, dne 23. septembra 2014

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

DOBJE

2961. Pravilnik o sofinanciranju programov 
upokojenskih društev iz proračuna Občine 
Dobje

Na podlagi 21. 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) in 
12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06) je 
Občinski svet Občine Dobje na 16. redni seji dne 15. 5. 2014 
sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov upokojenskih 

društev iz proračuna Občine Dobje

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Predmet tega pravilnika je dodelitev sredstev za sofi-

nanciranje društev upokojencev in njihovih programov, ki so 
javnega pomena in vključujejo občane Občine Dobje.

2. člen
Pravico do sofinanciranja iz proračunskih sredstev Obči-

ne Dobje imajo društva upokojencev, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– da imajo sedež v Občini Dobje,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– da društvo deluje najmanj eno leto,
– da je društvo aktivno oziroma delujoče in lahko to 

izkazuje s predložitvijo letnega poročila in potrdilom o oddaji 
le-tega Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve (AJPES),

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani čla-
narini,

– da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organiza-
cijske pogoje za delovanje društva.

3. člen
(1) Skupni obseg sredstev za sofinanciranje društev 

upokojencev določi občinski svet z vsakoletnim proračunom 
občine.

(2) Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo v vsakole-
tnem proračunu Občine Dobje.
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II. JAVNI RAZPIS

4. člen
Društva upokojencev lahko pridobijo sofinancerska sred-

stva iz občinskega proračuna le na osnovi kandidature na 
javnem razpisu.

5. člen
(1) Postopek javnega razpisa se začne s sklepom župa-

na, s katerim župan imenuje tričlansko komisijo, ki je poobla-
ščena za vodenje postopka odpiranja vlog in za pregled in vre-
dnotenje prispelih ponudb v skladu s pogoji in merili, določenimi 
s tem pravilnikom in razpisno dokumentacijo.

(2) Dva člana komisije naj bi bila iz pristojnega odbora, 
lahko pa tudi izmed občanov, eden pa je izmed zaposlenih na 
občinski upravi. Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika, 
ki vodi delo komisije.

6. člen
(1) Javni razpis pripravi in objavi občinska uprava, na 

uradni spletni strani Občine Dobje, povzetek pa na oglasni 
deski Občine Dobje.

(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev upravičencev, ki se prijavijo na razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– višino namenskih sredstev, ki jih zagotavlja proračun,
– določitev obdobja za sofinanciranje,
– merila za razdelitev sredstev,
– določitev vsebine in načina prijave,
– rok za prijavo,
– rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa,
– drugo.

7. člen
(1) Vse pravočasno prispele vloge na razpis pregleda 

komisija in v skladu z 2. členom tega pravilnika preveri izpolnje-
vanje pogojev za kandidaturo na razpisu. Po ugotovitvi komisije 
o izpolnjevanju pogojev, komisija pristopi k ocenjevanju prijave, 
v skladu z merili, ki jih določa ta pravilnik.

(2) Komisija lahko posamezno društvo pozove k dopolni-
tvi vloge, in sicer v roku 8 dni od odpiranja ponudb. Kandidati 
morajo svoje vloge dopolniti najkasneje v 8 dneh od prejema 
poziva.

(3) Komisija najkasneje v roku 30 dni od roka za oddajo 
vlog, občinski upravi posreduje predlog razdelitve namenskih 
sredstev. Občinska uprava v roku 8 dni od prejema predloga 
izda upravičencem odločbo o odobrenih sredstvih. Na omenje-
no odločbo je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe.

(4) Po preteku pritožbenega roka župan z upravičencem 
sklene pogodbo. V primeru, da upravičenec ne podpiše pogod-
be v za to določenem roku, se šteje, da odstopa od pogodbe.

III. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

8. člen
Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo po merilih, 

ki jih določa ta pravilnik. Merila obravnavajo naslednje sklope:
1. delovanje društva,
2. programi društva.

III/1. Delovanje društev

9. člen
Društvo pridobi točke glede na število članov v preteklem 

letu s prebivališčem na območju Občine Dobje.
Kot član društva se šteje oseba, ki je v skladu z določili 

Zakona o društvih podpisala pristopno izjavo za članstvo v 
društvu in je v preteklem koledarskem letu izpolnila članske 
obveznosti v društvu.

Merila za točkovanje:
Razred Število članov Število točk

1. 03 do 40 30
2. 41 do 90 40
3. 91 do 140 50
4. nad 140 70

III./2. Programi društev

10. člen
(1) Društvo lahko pridobi točke za:
1. Organizacijo prireditev
Kot prireditve se upoštevajo dobrodelne, športne, kulturne 

in druge neprofitne prireditve ali prireditve za predstavitev de-
javnosti širši javnosti. Točkuje se izvedba posamezne prireditve 
v tekočem letu.

2. Organizacijo predavanj in drugih izobraževalnih pro-
gramov

Kot predavanja in drugi izobraževalni programi se upo-
števajo strokovno vodeni programi, namenjeni izobraževanju 
članov ter širše javnosti. Točkuje se organizacija posameznega 
predavanja v tekočem letu.

3. Organizacijo strokovnih ekskurzij
Upošteva se organizacija ekskurzij za člane društva v 

tekočem letu. Točkuje se udeležba članov.
4. Informiranje
Upošteva se izdaja tiskanih in e-publikacij društva o infor-

miranju članov in širšega okolja.
Točkujejo se publikacije izdane v tekočem letu.
5. Delovanje članov v sekcijah
Upošteva se število aktivnih članov v posameznih sekci-

jah društva v tekočem letu.
6. Medgeneracijsko sodelovanje
Upoštevajo se s strani društva (prijavitelja na razpis) or-

ganizirana medgeneracijska srečanja.
(2) Merila za točkovanje:

Kriterij Število točk
Organizacija prireditev 5 točk x št. prireditev 

(max. 25 točk)
Organizacija predavanj 
in drugih izobraževalnih 
programov

2,5 točke x št. organizacij 
(max. 12,5 točk)

Organizacija strokovnih 
ekskurzij

0,5 točke x št. udeležencev 
(max. 75 točk)

Informiranje 0,5 točke x št. udeležencev 
(max. 75 točk)

Delovanje članov v sekcijah 0,5 točk x št. članov v 
sekcijah (max. 15 točk)

Medgeneracijsko sodelovanje Vsako srečanje šteje 3 točke 
(max. 12 točk)

11. člen
(1) Skupni obseg proračunskih sredstev za sofinanciranje 

društev upokojencev se deli v naslednjem razmerju:
– 60 odstotkov sredstev za sofinanciranje delovanja dru-

štev,
– 40 odstotkov sredstev za sofinanciranje programov 

društev, določenih s tem pravilnikom.
(2) Komisija lahko deleže navedene v prejšnjem odstavku 

spremeni glede na prispele prijave, po predhodnem soglasju 
župana.

12. člen
Vloge se vrednotijo s točkovanjem. Vrednost točke se do-

loči v sorazmernem deležu glede na skupno točkovno vrednost 
ponujenih programov in glede na višino namenjenih sredstev 
posebej za delovanje upokojenskih društev in programov dru-
štev, in sicer za vsako proračunsko obdobje.
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IV. NADZOR NAMENSKE PORABE  
PRORAČUNSKIH SREDSTEV

13. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev za 

Občino Dobje lahko izvajajo:
– komisija,
– občinski svet,
– nadzorni odbor občine,
– župan.
(2) V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev 

s strani upravičenca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, pa mora 
izvajalec v roku 30 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti, vrniti 
v proračun občine.

(3) Upravičenec, ki krši določila tega člena, ni upravičen 
do sredstev naslednjega javnega razpisa za sofinanciranje 
društev upokojencev.

V. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 610-0006/2014
Dobje, dne 15. maja 2014

Župan
Občine Dobje

Franc Leskovšek l.r.

KOMEN

2962. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen 
za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 100/08, 79/09 – 
ZLS-P, in 51/10 – ZLS-R), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 110/11 – ZDIU12 in 101/13) 
in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 
in 39/14) je Občinski svet Občine Komen na 28. redni seji dne 
17. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Komen  

za leto 2014

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2014 

(Uradni list RS, št. 110/13) se spremeni 2. člen, tako da se 
glasi:

»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 EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

 Proračun 2014 Rebalans 2014

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.836.818 5.105.437

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.554.654 3.472.930

70 DAVČNI PRIHODKI 2.564.559 2.569.809

700 Davki na dohodek in dobiček 2.294.469 2.294.469

703 Davki na premoženje 182.190 184.190

704 Domači davki na blago in storitve 87.900 91.150

706 Drugi davki 0 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 990.095 903.121

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 676.870 686.665

711 Takse in pristojbine 3.550 3.550

712 Globe in druge denarne kazni 6.500 8.450

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 96.840 97.744

714 Drugi nedavčni prihodki 206.335 106.712

72 KAPITALSKI PRIHODKI 300.600 100.600

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 600 600

721 Prihodki od prodaje zalog 0 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 300.000 100.000

73 PREJETE DONACIJE 405.078 269.819
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730 Prejete donacije iz domačih virov 401.878 266.619

731 Prejete donacije iz tujine 3.200 3.200

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.576.486 1.262.088

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 295.739 179.406

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evrop-
ske unije 1.280.747 1.082.682

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 5.885.294 5.257.887

40 TEKOČI ODHODKI 1.626.662 1.590.905

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 311.376 312.102

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 43.795 43.795

402 Izdatki za blago in storitve 1.189.291 1.152.808

403 Plačila domačih obresti 69.000 69.000

409 Rezerve 13.200 13.200

41 TEKOČI TRANSFERI 1.527.839 1.554.509

410 Subvencije 36.407 36.407

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 839.272 844.442

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 178.497 191.497

413 Drugi tekoči domači transferi 473.663 482.163

414 Tekoči transferi v tujino 0 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.647.748 2.027.663

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.647.748 2.027.663

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 83.045 84.810

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 70.745 72.345

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 12.300 12.465

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –48.476 –152.450

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0

440 Dana posojila 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0 0
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C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)  0 400.106

50 ZADOLŽEVANJE 0 400.106

500 Domače zadolževanje 0 400.106

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 130.000 430.000

55 ODPLAČILA DOLGA 130.000 430.000

550 Odplačilo domačega dolga 130.000 430.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-
-II.-V.-VIII.) –178.476 –182.344

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –130.000 –29.894

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 48.476 152.450

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA 
LETA 182.344 182.344

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, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-9/2014-3
Komen, dne 17. septembra 2014

Župan
Občine Komen

Danijel Božič l.r.

2963. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. in 92. člena Statuta Občine Komen (Uradni 
list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 28. redni 
seji dne 17. 9. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ugotavlja se, da nepremičnina s parc. št. 2803/5, 

k.o. 2425 Gorjansko, v izmeri 47 m2, v zemljiški knjigi vpisana 
z zaznambo javnega dobra, ne služi več vpisanemu namenu, 
zato se status javnega dobra ukine.

2.
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra z 

ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska 

uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojne-
mu sodišču, da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše 
zaznambo o javnem dobru. Z izbrisom zaznambe javnega 
dobra postane parc. št. 2803/5, k.o. Gorjansko, last Občine 
Komen.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-12/2014-5
Komen, dne 17. septembra 2014

Župan
Občine Komen

Danijel Božič l.r.

KRANJ

2964. Obvezna razlaga Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – 
Centralne dejavnosti v Čirčah 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 33/07) in Odloka o občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah 
(Uradni list RS, št. 59/12) je Svet Mestne občine Kranj na 
36. seji dne 17. 9. 2014 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
Odloka o občinskem  

podrobnem prostorskem načrtu 
 območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah  

(Uradni list RS, št. 59/12)

v naslednjem besedilu:
“Posegi in druge zahteve, ki se nanašajo na zemljišča 

zunaj območja, ki se načrtuje z občinskim podrobnim prostor-
skim načrtom, določenega v točki (1) in prvem odstavku točke 
(2) 4. člena odloka se lahko izvajajo v obsegu, določenem 
z drugim odstavkom točke (2) 4. člena in 6. členom odloka 
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ter z grafičnim delom občinskega podrobnega prostorskega 
načrta.”

Št. 351-345/2010-48/14-48/01
Kranj, dne 30. septembra 2014

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

2965. Obvezna razlaga prve alineje (2.1.) 
in (2.4) točke 11. člena Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za morfološke celote 
Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in 
urbanistične zasnove Golnika

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 36. seji dne 
17. 9. 2014 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
prve alineje (2.1.) in (2.4) točke 11. člena Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke 

celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško 
hribovje in urbanistične zasnove Golnika 

 (Uradni list RS, št. 72/04, 68/05, 22/06, 16/07 – 
avtentična razlaga, 64/08 – obvezna razlaga, 33/10)

1. člen
Predmet obvezne razlage so določbe prve alineje (2.1) in 

(2.4) točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hri-
bovje in urbanistične zasnove Golnika in se nanašajo na opre-
delitev pojma storitvene dejavnosti v stanovanjskih območjih 
(SE) in v stanovanjskih območjih s kmetijskimi gospodarstvi 
(SK).

2. člen
V odloku se v prvi alineji (2.1) in (2.4) točke 11. člena 

storitvene dejavnosti tolmačijo tako, da se, glede na enotno 
klasifikacijo vrste objektov, med storitvene dejavnosti šteje-
jo tudi delavnice pod omejitvami in pogoji iz točke a.) in c.) 
29. člena odloka.

3. člen
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3505-1/2013-19-48/01
Kranj, dne 30. septembra 2014

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

2966. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje Mestne občine Kranj

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-
-A in (109/12)), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini progra-
ma opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 
7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka 

(Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Mestne občine 
Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 
36. seji dne 17. 9. 2014 sprejel

O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za območje Mestne občine Kranj

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj (v nadalj-
njem besedilu: Program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje 
Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, 
pod številko projekta 7660, v maju 2014.

(2) Ta odlok določa:
– obstoječo komunalno opremo,
– obračunska območja obstoječe komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške obstoječe komunalne 

opreme,
– preračun obračunskih stroškov obstoječe komunalne 

opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,
– izračun komunalnega prispevka,
– odmero komunalnega prispevka,
– oprostitve plačila komunalnega prispevka,
– pogodbo o opremljanju,
– podrobnejši program opremljanja.

2. člen
(območje Programa opremljanja)

Program opremljanja velja na celotnem območju Mestne 
občine Kranj.

3. člen
(sestavni deli Programa opremljanja)

(1) Program opremljanja vsebuje besedilo odloka, tekstu-
alni del in grafični del.

(2) Grafični del Programa opremljanja vsebuje:
– grafični izris obstoječe komunalne opreme,
– grafični izris obračunskih območij obstoječe komunalne 

opreme.

4. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo nasle-
dnji pomen:

1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja,

– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih 
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo 
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,

– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

2. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključeva-
nje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene 
uporabe.

3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s 
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme 
na obračunskem območju.
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4. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skup-
nih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili ko-
munalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.

5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega 
prispevka plača Mestni občini Kranj.

6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je in-
vestitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta 
ali spreminja njegovo namembnost.

7. Objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

8. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na 
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen.

9. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin 
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

II. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA

5. člen
(obstoječa komunalna oprema)

(1) Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo 
komunalno opremo:

– ceste s pripadajočimi objekti,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno in pada-

vinsko vodo (v nadaljnjem besedilu: kanalizacijsko omrežje),
– objekte za ravnanje z odpadki,
– druge javne površine.
(2) Ceste s pripadajočimi objekti po tem odloku so:
– javne ceste,
– javna razsvetljava in semaforizacija,
– javna parkirišča.
(3) Druge javne površine po tem odloku so:
– parki in zelenice,
– športna igrišča,
– otroška igrišča.

(4) Grafični izris obstoječe komunalne opreme je v grafič-
nem delu Programa opremljanja.

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA OBSTOJEČE  
KOMUNALNE OPREME

6. člen
(obračunska območja obstoječe komunalne opreme)
(1) Obračunska območja obstoječe komunalne opreme 

so:
– obračunsko območje za obstoječe ceste s pripadajočimi 

objekte z oznako CE,
– obračunsko območje za obstoječe vodovodno omrežje 

z oznako VO,
– obračunsko območje za obstoječe kanalizacijsko 

omrežje z oznako KA,
– obračunsko območje za obstoječe objekte za ravnanje 

z odpadki z oznako OD,
– obračunsko območje za obstoječe druge javne površine 

z oznako JP.
(2) Obračunska območja za vse vrste obstoječe komunal-

ne opreme, razen za druge javne površine, so enaka območju 
Mestne občine Kranj. Obračunsko območje za druge javne po-
vršine je enako območju morfološke celote urbanistične zasno-
ve mesta Kranja. Grafični izris obračunskih območij obstoječe 
komunalne opreme je v grafičnem delu Programa opremljanja.

IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OBSTOJEČE 
KOMUNALNE OPREME

7. člen
(skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme)

(1) Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne 
opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po obra-
čunskih območjih so:

Komunalna oprema Obračunsko območje Skupni stroški (EUR) Obračunski stroški (EUR)

Ceste s pripadajočimi objekti CE 180.489.865,15 180.489.865,15

Vodovodno omrežje VO 43.750.166,91 37.939.438,13

Kanalizacijsko omrežje KA 88.206.741,52 58.919.473,81

Objekti za ravnanje z odpadki OD 1.519.233,60 1.519.233,60

Druge javne površine JP 3.278.738,72 3.278.738,72

Skupaj 317.244.745,90 282.146.749,41

(2) Skupni in obračunski stroški za ceste s pripadajočimi 
objekti in druge javne površine vključujejo DDV. Skupni in obra-
čunski stroški za vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje in 
za objekte za ravnanje z odpadki ne vključujejo DDV.

V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OBSTOJEČE 
KOMUNALNEOPREME NA ENOTO MERE

8. člen
(preračun na enoto mere)

Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, prera-
čunani na m2 parcele (v nadaljevanju: Cp) in na m2 neto tlorisne 
površine objekta (v nadaljevanju: Ct), po posameznih vrstah 
komunalne opreme in po obračunskih območjih so:
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Komunalna oprema Obračunsko 
območje

Cp 
(EUR/m2)

Ct 
(EUR/m2)

Ceste s pripadajočimi 
objekti CE 11,44 32,20

Vodovodno omrežje VO 3,19 8,53

Kanalizacijsko 
omrežje KA 8,11 18,89

Objekti za ravnanje  
z odpadki OD 0,10 0,27

Druge javne površine JP 0,30 0,75

Skupaj 23,14 60,64

VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA  
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO

9. člen
(parcela)

(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v 
fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za površino parcele pri 
odmeri komunalnega prispevka upošteva površino parcele iz 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, 
ki se na novo priključuje na komunalno opremo, se za površino 
parcele upošteva površino minimalne gradbene parcele oziro-
ma zemljišča za gradnjo stavb iz veljavnega prostorskega akta. 
Kolikor je dejanska površina gradbene parcele oziroma zemlji-
šča za gradnjo stavb, ki pripada oziroma služi obstoječemu 
objektu, manjša od minimalne površine iz veljavnega prostor-
skega akta, se upošteva dejansko površino gradbene parcele 
oziroma zemljišča za gradnjo stavb, ki je razvidna iz projektne 
dokumentacije za obstoječi objekt ali uradnih evidenc.

10. člen
(neto tlorisna površina)

(1) Za neto tlorisno površino objekta se upošteva:
– neto tlorisno površino iz projektne dokumentacije za ta 

objekt ali
– neto tlorisno površino po podatkih iz uradnih evidenc.
(2) Za objekte, za katere ni možno izračunati oziroma 

določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek 
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost komu-
nalnega prispevka se pomnoži s faktorjem 2.

11. člen
(namembnost)

(1) Za določitev faktorja dejavnosti pri odmeri komunal-
nega prispevka se objekte razvrsti po namembnosti glede na 
pretežni namen v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst 
objektov.

(2) Pri vseh stavbah, z izjemo enostanovanjskih stavb 
(CC-SI 11100) in dvostanovanjskih stavb (CC-SI 11210), se ne 
glede na pretežni namen stavbe ločeno upošteva dele stavb v 
kleti, ki so namenjeni parkiranju.

12. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo)

(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opre-
mo se upošteva tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne 
opreme bo zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu bo omo-
gočena uporaba določene vrste komunalne opreme.

(2) Opremljenost stavbnega zemljišča se ugotovi iz:
– projektne dokumentacije za ta objekt ali
– na podlagi podatkov lastnika in upravljavca te vrste 

komunalne opreme.

(3) Za vse objekte se upošteva, da uporabljajo ceste s 
pripadajočimi objekti, objekte za ravnanje z odpadki in druge 
javne površine.

VII. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

13. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)

(1) Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto 
tlorisne površine (Dt) na vseh obračunskih območjih in za vse 
vrste komunalne opreme je 0,5:0,5.

(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnost) je 1, razen za naslednje 
vrste objektov:

Šifra  
(CC-SI) Vrsta objekta

Faktor 
dejavnosti
(Kdejavnost)

1122 Tri- in večstanovanjske stavbe 1,3
12112 Gostilne, restavracije in točilnice 1,3
122 Poslovne in upravne stavbe 1,2
123 Trgovske stavbe in stavbe  

za storitvene dejavnosti 1,3

124 Stavbe za promet in stavbe  
za izvajanje komunikacij 0,9

125 Industrijske stavbe in skladišča 0,7
126 Stavbe splošnega družbenega 

pomena razen stavb za kulturo  
in razvedrilo

0,9

1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo 1,1
127 Druge nestanovanjske stavbe 0,7

(3) Ne glede na določila drugega odstavka tega člena 
je faktor dejavnosti 0,7 za dele stavb iz drugega odstavka 
11. člena tega odloka, ki so namenjeni parkiranju.

(4) Možno je obročno odplačevanje komunalnega pri-
spevka za kanalizacijsko omrežje, in sicer največ v 24 meseč-
nih obrokih brez obresti.

VIII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

14. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se izračuna kot vsota komunal-
nih prispevkov za vsako posamezno vrsto komunalne opreme, 
na katero zavezanec priključuje svoj objekt ali mu je omogoče-
na uporaba določene vrste komunalne opreme.

(2) Komunalni prispevek za vsako posamezno komunalno 
opremo se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov po po-
sameznih obračunskih območjih te vrste komunalne opreme, 
v katerih se nahaja objekt.

(3) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne 
opreme na določenem obračunskem območju se izračuna na 
naslednji način:

KPij = (A(parcela) * Cpij * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ctij * Dt)

Zgornje oznake pomenijo:
KPij……….. znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada 

določeni vrsti komunalne opreme na določenem 
obračunskem območju,

A(parcela)…… površina parcele,
Cpij………... obračunski stroški opremljanja kvadratnega 

metra parcele z določeno komunalno opremo  
v določenem obračunskem območju,

Dp……….. delež parcele pri izračunu komunalnega 
prispevka,
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K(dejavnost)… faktor dejavnosti,
A(tlorisna)…… neto tlorisna površina objekta,
Ctij………… obračunski stroški opremljanja kvadratnega 

metra neto tlorisne površine objekta z določeno 
komunalno opremo v določenem obračunskem 
območju,

Dt………... delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 
komunalnega prispevka,

i………...... določena vrsta komunalne opreme,
j………...... določeno obračunsko območje.

15. člen
(izračun komunalnega prispevka v primeru povečanja neto 

tlorisne površine ali spremembe namembnosti objekta)
Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali 

spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek od-
meri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po 
spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta 
in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne 
površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki 
se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunal-
nim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred 
spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. 
Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.

IX. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

16. člen
(način odmere komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek odmeri organ občinske uprave Me-
stne občine Kranj, pristojen za odmero komunalnega prispev-
ka, z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. 
Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

17. člen
(upoštevanje že plačanih sredstev za opremljanje  

stavbnih zemljišč)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri 

odmeri komunalnega prispevka uveljavlja v preteklosti plačani 
komunalni prispevek za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo 
znotraj stavbnega zemljišča, na katerem se gradi objekt, za 
katerega se odmerja komunalni prispevek.

(2) Vsem obstoječim stavbam, ki prenehajo z uporabo 
lastnih individualnih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne 
vode in se priključijo na javno kanalizacijsko omrežje, se prizna 
minula vlaganja v lastne individualne sisteme v višini 60 % ko-
munalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje.

18. člen
(indeksiranje stroškov)

(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra par-
cele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območ-
ju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja 
kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta v določenem 
obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Ctij) se 
pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo enkrat letno ob 
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, 
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja da-
tum uveljavitve programa opremljanja, indeksacija pa se opravi 
zadnji dan v koledarskem letu.

X. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

19. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek na območju Mestne občine Kranj 
se ne plača za:

– gradnjo objektov, katerih 100 % lastnih in investitor je 
Mestna občina Kranj ali krajevna skupnost na območju Mestne 
občine Kranj. Če so Mestna občina Kranj ali krajevna skupnost 
na območju Mestne občine Kranj lastnik in investitor samo dela 
objekta, se lahko oprostitev upošteva le za ta del objekta,

– gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture.

XI. POGODBA O OPREMLJANJU

20. člen
(pogodba o opremljanju)

(1) Če je za priključevanje objekta na komunalno opremo 
potrebna gradnja nove komunalne opreme, lahko zavezanec 
za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo te komunalne 
opreme sklene z Mestno občino Kranj pogodbo o opremljanju.

(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka in Mestna občina Kranj dogovorita, da 
bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradil 
del ali celotno komunalno opremo za opremljanje parcele, na 
kateri namerava graditi objekt, oziroma za izboljšanje opre-
mljenosti parcele, na kateri ima obstoječi objekt. V tem primeru 
se v pogodbi o opremljanju natančno opredelijo pogodbene 
obveznosti obeh strank.

XII. PODROBNEJŠI PROGRAM OPREMLJANJA

21. člen
(podrobnejši program opremljanja)

Podrobnejši program opremljanja je program opremljanja, 
ki obravnava načrtovano komunalno opremo za opremljanje 
stavbnih zemljišč, kjer je za priključitev objektov na komunalno 
opremo potrebna gradnja nove komunalne opreme.

22. člen
(zmanjšanje obračunskih stroškov obstoječe komunalne 

opremo na enoto mere na območjih podrobnejših  
programov opremljanja)

(1) Če se objekti na območju podrobnejšega programa 
opremljanja neposredno ali preko nove komunalne opreme pri-
ključujejo na obstoječo komunalno opremo, obravnavano v tem 
programu opremljanja, se jim odmeri komunalni prispevek za 
obstoječo komunalno opremo v skladu z določili tega odloka.

(2) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme na 
enoto mere iz 8. člena odloka, razdeljeni na stroške primarne 
in sekundarne komunalne opreme, so:

Komunalna oprema Obračunsko 
območje

Cp (EUR/m2) Ct (EUR/m2)

primarna 
komunalna oprema

sekundarna 
komunalna 

oprema

primarna 
komunalna 

oprema

sekundarna 
komunalna 

oprema
Ceste s pripadajočimi objekti CE 6,86 4,58 19,32 12,88
Vodovodno omrežje VO 1,88 1,31 5,03 3,50
Kanalizacijsko omrežje KA 3,97 4,14 9,26 9,63
Objekti za ravnanje z odpadki OD 0,10 0,00 0,27 0,00
Druge javne površine JP 0,30 0,00 0,75 0,00
Skupaj 13,11 10,03 34,63 26,01
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(3) Če je za priključitev objektov na območju podrobnejše-
ga programa opremljanja na določeno vrsto obstoječe komunal-
ne opreme, obravnavane v tem programu opremljanja, potreb-
na gradnja nove komunalne opreme, se obračunski stroški za 
obstoječo sekundarno komunalno opremo iz drugega odstavka 
zmanjšajo in so enaki razliki obračunskih stroškov obstoječe se-
kundarne komunalne opreme na enoto mere iz drugega odstav-
ka tega člena in obračunskih stroškov načrtovane komunalne 
opreme na enoto mere iz podrobnejšega programa opremljanja. 
Če je razlika negativna, se upošteva, da so stroški za to vrsto 
obstoječe sekundarne komunalne opreme enaki 0,00 EUR/m2.

(4) Če je za priključitev objektov na območju podrobnejše-
ga programa opremljanja na določeno vrsto obstoječe komunal-
ne opreme, obravnavane v tem programu opremljanja, potrebna 
gradnja nove primarne komunalne opreme, ki poleg opremljanju 
obravnavanega območja služi tudi ostalim območjem v občini, 
se smiselno enako kot je to navedeno v tretjem odstavku tega 
člena zmanjšajo tudi obračunski stroški za obstoječo primarno 
komunalno opremo iz drugega odstavka tega člena.

(5) Zmanjšani obračunski stroški se določijo v podrobnej-
šem programu opremljanja.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
(dokončanje postopkov za odmero komunalnega prispevka)

Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred 
uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah programov 
opremljanja, veljavnih v času vložitve vloge za odmero komu-
nalnega prispevka.

24. člen
(uporaba odloka na območjih že sprejetih programov 

opremljanja)
Določila tega odloka se na območjih programov opremlja-

nja, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo tega odloka in ostanejo v 
veljavi tudi po sprejemu tega odloka, v času njihove veljavnosti 
ne uporabljajo.

25. člen
(vpogled v Program opremljanja)

Program opremljanja je na vpogled na Uradu za okolje in 
prostor mestne uprave Mestne občine Kranj.

26. člen
(prenehanje veljavnosti programov opremljanja)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
1. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj (Uradni list 
RS, št. 106/08, 53/11 in 27/14)

2. Odlok o programu opremljanja parcel s kanalizacijo za 
območja Drulovka, Čirče, Savska cesta, Skalica, Tomšičeva 
ulica, Tavčarjeva ulica, Hafnarjeva in Križnarjeva pot, Huje, 
Zlato polje, Gosposvetska ulica, Partizanska cesta, Rupa, Ko-
krški log, Veliki hrib, Kokrica in Mlaka (Uradni list RS, št. 90/09)

3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
komunalno opremljanje naselja Primskovo sever (Uradni list 
RS, št. 24/08)

4. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za ko-
munalno opremljanje naselja Struževo (Uradni list RS, št. 24/08).

27. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 351-175/2014-5-48/05
Kranj, dne 30. septembra 2014

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

SLOVENSKE KONJICE

2967. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja 
v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10 in 48/12), 6. člena Zakona o pravilih cestnega pro-
meta (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12) ter 16. člena Statuta 
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Sloven-
ske Konjice na 32. redni seji dne 25. 9. 2014 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 

območij kratkotrajnega parkiranja  
v Občini Slovenske Konjice

1. člen
V Sklepu o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v 

Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 15/13) se spreme-
ni drugi odstavek 1. člena, ki se po novem glasi:

»(2) Za območje kratkotrajnega parkiranja se določijo 
javna parkirišča na območju Starega trga, na zemljiščih s 
parc. št. 1312/1, 1315/21 – del, 1315/3 – del, delu parkirišč 
za objektom Stari trg 29a, na zemljišču parc. št. 168/1 – del, 
delno na parkirišču pri Zdravstvenemu domu Slovenske 
Konjice, na zemljiščih s parc. št. 413/12 – del, 423/2 – del, 
431/1 – del, 1371/9 – del in 1371/29 – del, na Mestnem trgu, 
na zemljišču s parc. št. 1315/6 – del, vse k.o. Slovenske 
Konjice in parkirišče pri enoti vrtca Tepanje, cerkvi, športnem 
igrišču, zemljišča parc. št. 65/10, 552/99, 552/100 in 71, vse 
k.o. Tepanje. Sestavni del tega sklepa je grafična priloga 
prometne ureditve.«

2. člen
Ta sklep začne veljati v 15. dneh po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. Uporabljati se prične po izvedbi potrebnih 
tehničnih ukrepov.

Št. 00700-0014/2014
Slovenske Konjice, dne 25. septembra 2014

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.
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Priloga: grafični prikaz območji kratkotrajnega parkiranja z označitvijo 

Mesto Slovenske Konjice 

 

Slika 1: Območje Starega trga in parkirišča za Upravno enoto 
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Slika 2: Območje Mestnega trga in parkirišča pri Zdravstvenem domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naselje Tepanje 
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Slika 2: Območje Mestnega trga in parkirišča pri Zdravstvenem domu 
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Slika 3: Območje con kratkotrajnega parkiranja v naselju Tepanje 
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2968. Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Slovenske Konjice za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
110/11 – ZDIU12), ter 94. člena Statuta Občine Slovenske Ko-
njice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 32. redni 
seji dne 25. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna  

Občine Slovenske Konjice za leto 2014

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 

2014 (Uradni list RS, št. 112/13) se drugi odstavek 2. člena 
spremeni in glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v EUR
Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 12.440.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.330.929

70 DAVČNI PRIHODKI 9.400.537
700 Davki na dohodek in dobiček 8.074.037
703 Davki na premoženje 746.800
704 Domači davki na blago in storitve 579.700

71 NEDAVČNI PRIHODKI 930.392
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 738.900
711 Takse in pristojbine 6.000
712 Globe in druge denarne kazni 29.800
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 38.500
714 Drugi nedavčni prihodki 117.192

72 KAPITALSKI PRIHODKI 113.300
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 3.300
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in nematerialnega premoženja 110.000

73 PREJETE DONACIJE 24.207
730 Prejete donacije iz domačih virov 24.207

74 TRANSFERNI PRIHODKI  1.971.564
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  432.323
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije  1.539.241

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.296.478
40 TEKOČI ODHODKI 2.769.556

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 572.788
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 94.530
402 Izdatki za blago in storitve 1.835.751
403 Plačila domačih obresti 76.000
409 Rezerve 190.487

41 TEKOČI TRANSFERI 4.926.118
410 Subvencije  126.302

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 3.016.521
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 291.013
413 Drugi tekoči domači transferi 1.492.282

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.178.046
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.178.046

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 422.758
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 48.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 374.758

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ) 143.522

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(75) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 448.500
55 ODPLAČILA DOLGA 448.500

550 Odplačila domačega dolga 448.500
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –304.978
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –448.500
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX=-III) –143.522
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

31. 12. PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo 304.978

«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0180/2014-1(110)
Slovenske Konjice, dne 25. septembra 2014

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.
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POPRAVKI

2969. Popravek Uredbe o rudarski pravici za 
izkoriščanje proda v pridobivalnem prostoru 
Stari Grad 4 v občini Krško

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Urad-
nem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) 
dajem

P O P R A V E K
Uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje proda 

v pridobivalnem prostoru Stari Grad 4  
v občini Krško

V Uredbi o rudarski pravici za izkoriščanje proda v prido-
bivalnem prostoru Stari Grad 4 v občini Krško (Uradni list RS, 
št. 36/14) se v preglednici v točki d) tretjega odstavka 9. člena 
koordinati točke 2 namesto

»

2 542317,02 87222,14
«

pravilno glasita
»

2 542668,61 87148,40
«.

Št. 00729-19/2014
Ljubljana, dne 2. oktobra 2014

Vlada Republike Slovenije

mag. Darko Krašovec l.r.
Generalni sekretar

2970. Popravek Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – 
izvedbeni del

P O P R A V E K
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Ljubljana – izvedbeni del

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občin-
skem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbe-
ni del, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 9/13, je bila ugo-
tovljena tehnična napaka, ki se popravi tako, da se v Prilogi 1, 
pri EUP TR-390, v vrstici »PROMETNA INFRASTRUKTURA« 
parcela »879/19« pravilno glasi »897/19«.

Št. 3504-140/2011-220
Ljubljana, dne 29. septembra 2014

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.
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2971. Tehnični popravek Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vrhnika

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrh-
nika, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 27/14, z dne 18. 4. 
2014, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi 
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 112/05 – UPB, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) 
dajem

T E H N I Č N I   P O P R A V E K
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 

Občine Vrhnika

V drugem odstavku 53. člena Odloka o Občinskem pro-
storskem načrtu Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 27/14) se 
črta tretja alineja: »lokalne ceste 8 m«.

Št. 3500-22/2006(5-08)
Vrhnika, dne 26. septembra 2014

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.
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VSEBINA

BISTRICA OB SOTLI
2959. Odlok o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega 

odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in 
prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri 
Jelšah 7887

BOVEC
2940. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in 

na reki Koritnici 7852
2941. Pravilnik o načinu in pogojih vzdrževanja plovbne-

ga območja in upravljanja vstopno izstopnih mest 
na reki Soči in na reki Koritnici 7857

CERKNICA
2960. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi Tabora 

(EŠD 7830) ter cerkve Marijinega rojstva (EŠD 66) 
v Cerknici za kulturni spomenik lokalnega pomena 7887

CERKNO
2942. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Cerkno za leto 2014 7860
2943. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za po-
dročje malega gospodarstva 7860

DOBJE
2961. Pravilnik o sofinanciranju programov upokojenskih 

društev iz proračuna Občine Dobje 7887

GRAD
2944. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-var-

stvene enote vrtca Grad 7861

KOMEN
2962. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za 

leto 2014 7889
2963. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 7891

KRANJ
2964. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne de-
javnosti v Čirčah 7891

2965. Obvezna razlaga prve alineje (2.1.) in (2.4) točke 
11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogo-
jih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, 
Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove 
Golnika 7892

2966. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje Mestne občine Kranj 7892

KRŠKO
2945. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu staro jedro Leskovec pri Krškem 7862
2946. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ure-

ditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem (ob-
močje zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob 
Kolodvorski ulici) 7876

2947. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra 
št. 4/2014 7878

2948. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 5/2014 7878

LJUBLJANA
2949. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote 7879

LJUBNO
2950. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Ljubno za leto 2014 7880
2951. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

storsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto 
Občine Ljubno 7880

MIREN - KOSTANJEVICA
2952. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Miren - Kostanjevica 7881

DRŽAVNI ZBOR
2922. Sklep o imenovanju namestnika varuhinje človeko-

vih pravic 7811
2923. Sklep o imenovanju namestnika varuhinje človeko-

vih pravic 7811
2924. Sklep o določitvi kandidatov, ki opravljajo funkcijo 

poslancev v skladu z drugim odstavkom 14. člena 
Zakona o poslancih 7811

2925. Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora 7812
2926. Sklep o imenovanju članice Državne revizijske ko-

misije 7812
2927. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta 

RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega 
odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slove-
nija 7812

2928. Sklep o imenovanju članice Programskega sveta 
RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega 
odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 7812

2929. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta RTV 
Slovenija 7813

VLADA
2930. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov 7813

MINISTRSTVA
2931. Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sred-

stev 7814
2932. Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi 

vozila 7816
2933. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu 

osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in 
volka (Canis lupus) iz narave 7837

USTAVNO SODIŠČE
2934. Odločba o razveljavitvi 14. člena Odloka o prostor-

skih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log, 
kolikor določa dovoljenost novogradenj, dozidav 
oziroma nadzidav, če tak poseg utemelji strokov-
na urbanistična služba, 15. in 19. člena Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 
L3–Dragomer, kolikor določata dovoljenost novo-
gradenj na podlagi strokovne urbanistične presoje, 
in 7., 9. in 12. člena Odloka o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za plansko celoto L2–Log ter 6. in 
11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za plansko celoto L3–Dragomer kolikor določajo 
izdelavo lokacijskih smernic 7844

BANKA SLOVENIJE
2935. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pravicah, 

obveznostih in odgovornostih članov Sveta Ban-
ke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili 
Banke Slovenije 7846

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2936. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 
2014 7846

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2937. Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije 7847
2938. Kodeks etike za babice Slovenije 7849

OBČINE
BELTINCI

2939. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del 
območja naselja Dokležovje 7851
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SLOVENSKE KONJICE
2967. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o do-

ločitvi območij kratkotrajnega parkiranja v Občini 
Slovenske Konjice 7896

2968. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske 
Konjice za leto 2014 7900

SODRAŽICA
2953. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o go-

spodarskih javnih službah v Občini Sodražica 7883
2954. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob-

čine Sodražica 7884

ŠENTJUR
2955. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostor-

skega načrta za del EUP ŠE103/3 7884

ŠKOFJA LOKA
2956. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja 7885

2957. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Ivana Groharja 7886

2958. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Škofja Loka – Mesto 7886

POPRAVKI
2969. Popravek Uredbe o rudarski pravici za izkorišča-

nje proda v pridobivalnem prostoru Stari Grad 4 v 
občini Krško 7901

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 
1. 1. do 31. 12. 2014 je 386 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je 
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava 
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,  
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 42,  telefaks (01) 425 01 99, uredništvo  
(01) 425 73 08,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

2970. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne 
občine Ljubljana – izvedbeni del 7901

2971. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostor-
skem načrtu Občine Vrhnika 7902

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 71/14 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 2189
Javne dražbe 2200
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Druge objave 2211
Evidence sindikatov 2226
Objave gospodarskih družb 2227
Zavarovanja terjatev 2228
Objave sodišč 2229
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2229
Oklici dedičem 2230
Oklici pogrešanih 2231
Preklici 2233
Zavarovalne police preklicujejo 2233
Spričevala preklicujejo 2233
Drugo preklicujejo 2233
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