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VLADA
2364. Uredba o vodovarstvenem območju za vodna 

telesa vodonosnikov za območje občin 
Črnomelj, Metlika in Semič

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim od-
stavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS,  
št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 
40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o vodovarstvenem območju za vodna telesa 
vodonosnikov za območje občin Črnomelj, 

Metlika in Semič

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta uredba določa vodovarstveno območje za vodna 

telesa vodonosnikov za območja občin Črnomelj, Metlika in 
Semič (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveno območje), ki se 
uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in se nahaja na 
območju občin Črnomelj, Kočevje, Metlika ter Semič, in vodo-
varstveni režim.

(2) Ta uredba določa tudi notranja območja znotraj vodo-
varstvenega območja.

2. člen
(1) Vodovarstveno območje sestavljajo notranja območja 

z območji zajetij.
(2) Območja zajetij so določena okoli zajetih izvirov in 

črpalnih vrtin ter so navedena na seznamu iz priloge 3, ki je 
sestavni del te uredbe.

(3) Notranja območja se delijo na najožja vodovarstvena 
območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, ožja vodovar-
stvena območja s strožjim vodovarstvenim režimom in širša 
vodovarstvena območja z milejšim vodovarstvenim režimom 
in so poimenovana na naslednji način:

– območja zajetij z oznako »VVO 0«,
– najožja območja z oznako »VVO I«,
– ožja območja z oznako »VVO II« in
– širša območja z oznako »VVO III«.

3. člen
(1) Seznam zemljiških parcel (v nadaljnjem besedilu: 

parcele), ki predstavljajo mejo vodovarstvenih območjih, je 
naveden v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Seznam par-
cel, ki so znotraj vodovarstvenih območij na območjih zajetij 

in notranjih območjih, je objavljen na spletni strani ministrstva, 
pristojnega za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) Seznam parcel iz prejšnjega odstavka je povzet po 
digitalnem zemljiškem katastru iz januarja 2016, ki ga vodi 
Geodetska uprava Republike Slovenije.

(3) Meje vodovarstvenega območja, območja zajetij in no-
tranjih območij so poligoni, določeni v digitalni obliki kot posebni 
sloj geografskega informacijskega sistema, dostopni na spletni 
strani Agencije Republike Slovenije za okolje in prikazani na 
karti, ki jo v izvirniku hrani ministrstvo.

(4) Če se parcele na vodovarstvenem območju združu-
jejo s parcelami, ki imajo drugačen vodovarstveni režim, ali s 
parcelami zunaj vodovarstvenega območja, se na novonastalih 
parcelah za gradnje določi vodovarstveni režim, ki je strožji.

(5) Vodovarstveno območje se evidentira v vodnem kata-
stru kot atributni del digitalne zbirke podatkov.

(6) Meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ni 
dokončno določena in je predmet arbitražnega postopka, zato 
vsebine in prikazi te uredbe v ničemer ne prejudicirajo določitve 
ali označitve meje med državama.

II. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA RABO VODE

4. člen
(1) Na najožjem vodovarstvenem območju je prepove-

dana raba podzemne vode iz vodnih virov, ki se varujejo s to 
uredbo, razen za javno oskrbo s pitno vodo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na najožjem vodo-
varstvenem območju dovoljena raba podzemne vode iz vodnih 
virov, ki se varujejo s to uredbo, tudi za lastno oskrbo s pitno 
vodo, če gre za oskrbo s pitno vodo stanovanjskih ali nestano-
vanjskih stavb, ki nimajo možnosti priključitve na sistem javne 
oskrbe s pitno vodo, in se lahko podeli vodna pravica za rabo 
vode, če to ne vpliva na količino in kakovost vode, ki se rabi ali 
je namenjena za javno oskrbo s pitno vodo.

(3) Na ožjem in širšem vodovarstvenem območju se lahko 
podeli vodna pravica za rabo vode iz vodnega telesa, ki se va-
ruje s to uredbo, če to ne vpliva na količino in kakovost vode, ki 
se rabi ali je namenjena za javno oskrbo s pitno vodo.

III. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA GRADNJO

1. Splošno

5. člen
(1) Na območju zajetja je prepovedana gradnja, določena 

v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov (v nadaljnjem 
besedilu: gradnja), razen gradnje, ki je namenjena za javno 
oskrbo prebivalcev s pitno vodo in je zanjo pridobljeno vodno 
soglasje.
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(2) Na območju zajetja je prepovedano opravljanje dejav-
nosti in ravnanj, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali 
skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode ali na delovanje 
sistema oskrbe s pitno vodo, ki so naslednje:

– odlaganje odpadkov,
– skladiščenje nevarnih snovi,
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem be-

sedilu: FFS),
– uporaba gnojil,
– soljenje utrjenih površin zunaj urejenega območja odva-

janja padavinske odpadne vode,
– vzdrževanje vozil in
– parkiranje gradbenih strojev, razen če gre za dejavnosti 

za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

6. člen
(1) Na notranjih območjih je prepovedana gradnja, ki je 

v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 2, ki je sestavni del te 
uredbe, označena z oznako »–«.

(2) Na notranjih območjih je prepovedana gradnja, ki je 
v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 2 te uredbe označena z 
oznakama »pp« ali »pip«, če v postopku pridobivanja vodnega 
soglasja ali mnenja o državnem prostorskem načrtu ali občin-
skem podrobnem prostorskem načrtu analiza tveganja za one-
snaženje ni bila izvedena ali če je iz izsledkov analize tveganja 
za onesnaženje razvidno, da tveganje za onesnaženje zaradi 
te gradnje ali izvajanja gradbenih del na notranjih območjih ni 
sprejemljivo.

7. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena je na no-

tranjih območjih dovoljena gradnja vojaških objektov, objektov 
za zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah ter 
objektov za varnost in se vodno soglasje izda, če se zaradi 
rekonstrukcije ne spremenita velikost in namembnost objek-
ta oziroma sprememba rabe objekta ne pomeni povečanja 
tveganja za onesnaženje vodnega telesa in če so za gradnjo 
zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni 
vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

(2) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena so na 
notranjih območjih dovoljena vzdrževalna dela v javno korist 
na javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, in 
predpisi, ki urejajo graditev objektov, investicijska vzdrževalna 
dela na letališki infrastrukturi in objektih, sistemih in napravah 
navigacijskih služb zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: 
letalski navigacijski objekti) v skladu s predpisi, ki urejajo letal-
stvo, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za izvajanje 
teh del izda vodno soglasje, če je iz izsledkov analize tveganja 
za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi 
vzdrževalnih del v javno korist sprejemljivo.

(3) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena so na no-
tranjih območjih dovoljena tudi redna vzdrževalna dela letalskih 
navigacijskih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo, 
in predpisi, ki urejajo graditev objektov, ter vzdrževalna dela 
v javno korist na elektroenergetski infrastrukturi in objektih v 
skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na 
področju energetike, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in 
se za izvajanje teh del izda vodno soglasje, če so zagotovljeni 
zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na sta-
nje površinskih in podzemnih voda.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek vodno soglasje na 
notranjih območjih ni potrebno za redna vzdrževalna dela na 
javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste.

(5) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena je na no-
tranjih območjih dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje 
za lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane ceste, mostove, 
distribucijske elektroenergetske vode in plinovode za zemeljski 
plin, cevovode za pitno in odpadno vodo ter telekomunikacijske 
vode, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo 
negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda, če gre 
za komunalno opremljanje zemljišč za stavbe na teh območjih 
oziroma za stavbe, katerih gradnja je dovoljena s to uredbo, če 

je gradnja dovoljena s prostorskimi akti občin in če so zagoto-
vljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na 
stanje površinskih in podzemnih voda.

(6) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena je na no-
tranjih območjih dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje za 
gradnjo gozdnih cest in grajenih gozdnih vlak, če je za izvedbo 
te gradnje pridobljeno pozitivno mnenje izvajalca obvezne ob-
činske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo.

(7) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena sta na 
notranjih območjih dovoljeni rekonstrukcija stanovanjskih in 
nestanovanjskih stavb, določena v skladu s predpisom, ki ureja 
graditev objektov, ter odstranitev objektov, in se izda vodno so-
glasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepre-
čijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

8. člen
(1) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v 

preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 2 te uredbe označena z 
oznako »+«.

(2) Za gradnjo na notranjih območjih, ki je v preglednicah 
1.1, 1.2 in 1.3 priloge 2 te uredbe označena z oznako »pd«, je 
treba pridobiti vodno soglasje.

(3) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v 
preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 2 te uredbe označena z 
oznako »pp«, če so načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je 
iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je 
tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo, k pro-
jektnim rešitvam za gradnjo in izvedbo zaščitnih ukrepov pa je 
izdano vodno soglasje.

(4) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v 
preglednicah 1.1 in 1.2 priloge 2 te uredbe označena z oznako 
»pip«, če je to gradnja infrastrukture v skladu z državnim pro-
storskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načr-
tom, za katerega je narejena celovita presoja vplivov na okolje 
in pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo okolja.

(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena za gradnjo, ki je 
v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 2 te uredbe označena z 
oznako »pp« in je na območju, ki se ureja z državnim prostor-
skim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, 
ministrstvo na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaže-
nje preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni režim in sta-
nje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje 
tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja o državnem 
prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.

(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena za gradnjo, ki je 
v preglednicah 1.1 in 1.2 priloge 2 te uredbe označena z oznako 
»pip« in je na območju, ki se ureja z državnim prostorskim na-
črtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ministrstvo 
na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje preveri 
sprejemljivost vplivov objekta na vodni režim in stanje vodnega 
telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za 
onesnaženje v postopku izdaje mnenja o državnem prostorskem 
načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem načrtu.

9. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 

notranjih območjih dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje, 
če gre za prenosni plinovod izključno za zemeljski plin v skladu 
s predpisi, ki urejajo tehnične pogoje za graditev, obratovanje 
in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter 
pogoje za posege na območjih njihovih varovalnih pasov, in če 
so načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize 
tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesna-
ženje zaradi te gradnje sprejemljivo.

(2) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na no-
tranjih območjih dovoljena gradnja letališč za javne potrebe za 
helikopterje s premerom do 40 m v skladu s predpisi, ki urejajo 
letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za gra-
dnjo izda vodno soglasje, če so v projektnih rešitvah projekta 



Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / 5. 8. 2016 / Stran 7887 

za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukre-
pi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje 
razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje in 
izvajanja gradbenih del sprejemljivo.

(3) Pretakanje goriva na območjih iz prejšnjega odstavka 
je prepovedano izven urejenih površin, ki morajo biti vodotesne 
in morajo imeti zagotovljeno zbiranje in odvajanje odpadnih 
voda izven vodovarstvenega območja.

2. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na najožjih 
vodovarstvenih območjih za zajetja Dobličica, Vumole, 

Damelj in Guče

10. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 

najožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Dobličica, Vumole, 
Damelj in Guče dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb in se 
izda vodno soglasje, če gre za izvajanje kmetijske ali dopolnilne 
dejavnosti v kmetijstvu v okviru obstoječih kmetijskih gospodar-
stev ali njihovih pravnih naslednikov, in če:

1. gre za gradnje stavb, kadar rekonstrukcije nestanovanj-
skih stavb in njihova prilagoditev na zahteve vodovarstvenega 
režima tehnično niso izvedljive ali stroški rekonstrukcije prese-
gajo stroške nove gradnje,

2. so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo 
negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda,

3. se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz 
predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, 
zagotovi, da se komunalna, industrijska odpadna voda ali me-
šanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemne vode,

4. se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s 
prostorskimi akti občin Črnomelj in Semič,

5. gre za dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu v skladu s 
predpisom, ki ureja vrste, obseg in pogoje za opravljanje do-
polnilnih dejavnosti na kmetiji,

6. se zmogljivosti nestanovanjskih stavb, zgrajenih do 
uveljavitve te uredbe, ne povečajo,

7. gre za nestanovanjske stavbe, ki so stavbe za:
– rastlinsko pridelavo (vključno z rastlinjaki, ki niso uvršče-

ni med nezahtevne in enostavne objekte),
– rejo živali,
– spravilo pridelka,
– shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije 

ter
– izvajanje dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu, če so iz-

polnjene zahteve in pogoji iz predpisa, ki ureja vrste, obseg in 
pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

(2) Za gradnjo stavbe za rejo živali na najožjih vodovar-
stvenih območjih je treba poleg zahtev iz prejšnjega odstavka 
upoštevati še naslednje zahteve:

1. gradnja nove stavbe za rejo živali je dopustna, če 
se prejšnja stavba za rejo živali odstrani ali spremeni nje-
na namembnost, in če je iz izsledkov analize tveganja za 
onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi 
gradnje sprejemljivo. Sprememba namembnosti je dovoljena 
le za dejavnosti, ki so se na kmetijskem gospodarstvu izvajale 
pred uveljavitvijo te uredbe, pri čemer se njihov obseg s tem 
ne poveča,

2. na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospo-
darstva skupna obremenitev z rejnimi živalmi ne sme presegati 
obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

3. skladiščenje živinskih gnojil mora biti urejeno v skladu 
z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaže-
vanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

4. izcedne vode iz stavbe za rejo živali morajo biti spe-
ljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti 
zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, in

5. pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil morajo biti upo-
števane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste 

živinskih gnojil v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, na razpoložljivih 
kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva.

11. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe so na 

najožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Dobličica, Vumole, 
Damelj in Guče dovoljene gradnje stanovanjskih in nestano-
vanjskih stavb, ki niso stavbe iz prejšnjega člena, in se izda 
vodno soglasje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– gre za gradnje stavb, kadar rekonstrukcije stanovanjskih 
in nestanovanjskih stavb in njihova prilagoditev na zahteve 
vodovarstvenega režima tehnično niso izvedljive ali stroški 
rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje,

– gre za stanovanjske stavbe za prebivalce ali njihove 
pravne naslednike, ki so na teh območjih bivali pred uveljavi-
tvijo te uredbe,

– gre za nestanovanjske stavbe za opravljanje dejavnosti, 
ki so se na teh območjih opravljale pred uveljavitvijo te uredbe, 
pri čemer se zmogljivosti nestanovanjskih stavb, zgrajenih do 
uveljavitve te uredbe, ne povečajo,

– se po gradnji nove nestanovanjske stavbe prejšnja 
stavba, ki je imela enak namen, odstrani,

– se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s 
prostorskimi akti občin Črnomelj in Semič, uveljavljenimi pred 
uveljavitvijo te uredbe, in

– se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz 
predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, 
zagotovi, da se komunalna odpadna voda ne odvaja posredno 
v podzemne vode.

(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti na 
najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Dobličica, Vu-
mole, Damelj in Guče izpolnjeni tudi naslednji posebni pogoji:

1. dovoljena je gradnja stanovanjskih stavb iz preglednice 
1.1 priloge 2 te uredbe, navedenih pod zaporednima številka-
ma 1 in 2, če gre za dvostanovanjske stavbe,

2. dovoljena je gradnja nestanovanjskih stavb iz pre-
glednice 1.1 priloge 2 te uredbe, navedenih pod zaporednimi 
številkami:

– 1: z največ 200 m2 bruto površine, če gre za samostojne 
gostinske stavbe, kot so okrepčevalnice, slaščičarne, kavarne, 
bari, bifeji;

– 2 in 3: do največ 300 m2 bruto površine, če gre za stav-
be javne uprave ali stavbe, namenjene poslovanju s strankami 
v bankah ali poštah, za stavbe s poslovnimi prostori, namenje-
nimi lastnemu poslovanju podjetij z največ tremi zaposlenimi, 
za samostojne prodajalne z živili oziroma tekstilom, prodajne 
galerije ali knjižnice, in

– 13: če ne gre za znanstvenoraziskovalno delo;
3. dovoljena je gradnja športnih igrišč za športe na pro-

stem, razen za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konj-
ske dirke;

4. dovoljena je gradnja drugih gradbenih inženirskih 
objektov za šport, rekreacijo in prosti čas, če gre za otroška in 
druga javna igrišča, javne vrtove, parke, trge, ki niso sestavni 
deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine;

5. gradnja posameznih vrst stavb iz 1., 2., 3. in 4. točke 
tega odstavka je dovoljena pod pogoji, določenimi za posame-
zno vrsto stavbe iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe, kakor 
so navedeni za ožje vodovarstveno območje;

6. za parkirišča je treba zagotoviti, da se padavinska od-
padna voda odvaja v javno kanalizacijo oziroma da se odvaja 
prek lovilnika olj v skladu z zahtevami iz točke 10 c poglavja IV 
iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe.

3. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na najožjem 
vodovarstvenem območju za zajetje Obrh

12. člen
Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najož-

jem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh za gradnjo avto-
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ceste, hitre ceste, glavne, regionalne in lokalne ceste dovoljeno 
izvajanje gradbenih del, navedenih v preglednici 1.2 priloge 2 
te uredbe pod zaporednima številkama 1 in 14, in se lahko izda 
vodno soglasje, če so v projektnih rešitvah projekta za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere 
je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je 
tveganje za onesnaženje zaradi gradnje sprejemljivo.

13. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 

najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh dovoljena 
gradnja športnih igrišč, drugih gradbenih inženirskih objektov 
za šport ter z njimi povezanih ureditev in nove povezovalne 
ceste pri osnovni šoli Metlika, in se izda vodno soglasje, če je 
iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je 
to tveganje zaradi gradnje sprejemljivo, in so zagotovljeni za-
ščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje 
površinskih in podzemnih voda.

(2) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 
najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh dovoljena 
gradnja državne ceste ter z njima povezanih ureditev, in se izda 
vodno soglasje, če je iz izsledkov analize tveganja za onesna-
ženje razvidno, da je to tveganje zaradi gradnje in izvajanja 
gradbenih del sprejemljivo, in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s 
katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in 
podzemnih voda, in če so v času gradnje in obratovanja izpol-
njeni naslednji posebni pogoji:

1. zagotovljena mora biti čim večja ohranitev obstoječega 
naravnega režima toka podzemne vode;

2. zagotovljeno mora biti nadzorovano odvajanje odpa-
dnih voda izven vodovarstvenega območja in preprečeno vsa-
kršno izpiranje ali izcejanje odpadnih voda v podzemno vodo;

3. posegi v tla, odstranjevanje krovnih plasti in peščeno- 
prodnega zasipa se morajo izvajati tako, da so prizadete čim 
manjše površine;

4. na gradbiščih, večjih od 1 ha, se izvaja etapna gradnja, 
pri čemer se največja dovoljena površina gradbišča brez izve-
denih tesnilnih sistemov za zaščito podzemne vode z doka-
zanim 100-odstotnim tesnjenjem določi za vsak odsek etapne 
gradnje posebej, velikost in zaščitni ukrepi pa se preverijo v 
analizi tveganja za onesnaženje;

5. za izvedbo tesnilnih sistemov za zaščito podzemne 
vode (tesnilne zavese, injektiranje, uporaba brizganega beto-
na) se uporabljajo betoni z nealkalnim pospeševalcem vezanja, 
ki nimajo negativnih vplivov na kakovost podzemne vode in so 
le v funkciji gradnje objekta. Vse morebitne izcedne vode je tre-
ba zbrati in odvesti na čistilno napravo. Gradnja tesnilnih zaves, 
ki niso v funkciji objektov, ni dovoljena. Dodatno zmanjšanje 
transmisivnosti vodonosnika zaradi izvedbe tesnilne zavese ali 
injektiranja ne sme presegati 10 odstotkov. Tesnilne zavese ne 
smejo segati do dna vodonosnika;

6. zagotoviti je treba čim manjšo prepustnost utrjenih po-
vršin cestnega telesa in pri tem uporabiti materiale, ki nimajo 
negativnih vplivov na kakovost podzemne vode;

7. z analizo tveganja in zaščitnimi ukrepi mora biti sezna-
njen izvajalec občinske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki 
upravlja z zajetjem Obrh;

8. zaradi ugotavljanja vpliva izgradnje in obratovanja dr-
žavne ceste na stanje podzemne vode v zajetju Obrh je treba 
za vsako cesto zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa 
stanja podzemne vode.

14. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 

najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh dovoljena 
gradnja nestanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje, če 
gre za izvajanje kmetijske ali dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu 
v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih 
naslednikov, in če:

1. gre za gradnjo stavb, kadar rekonstrukcija nestanovanj-
skih stavb in njihova prilagoditev na zahteve vodovarstvenega 

režima tehnično ni izvedljiva ali stroški rekonstrukcije presegajo 
stroške nove gradnje,

2. so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo 
negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda,

3. se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz 
predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih 
voda, zagotovi, da se komunalna, industrijska odpadna voda 
ali mešanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemno 
vodo,

4. se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s 
prostorskimi akti občine Metlika,

5. gre za dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu v skladu s 
predpisom, ki ureja vrste, obseg in pogoje za opravljanje do-
polnilnih dejavnosti na kmetiji,

6. se zmogljivosti nestanovanjskih stavb, zgrajenih do 
uveljavitve te uredbe, ne povečajo,

7. gre za nestanovanjske stavbe, ki so stavbe za:
– rastlinsko pridelavo (vključno z rastlinjaki, ki niso uvršče-

ni med nezahtevne in enostavne objekte),
– rejo živali,
– spravilo pridelka,
– shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije in
– izvajanje dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu, če so iz-

polnjene zahteve in pogoji iz predpisa, ki ureja vrste, obseg in 
pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

(2) Za gradnjo stavbe za rejo živali na najožjih vodovar-
stvenih območjih je treba poleg zahtev iz prejšnjega odstavka 
upoštevati še naslednje zahteve:

– gradnja nove stavbe za rejo živali je dopustna, če 
se prejšnja stavba za rejo živali odstrani ali spremeni njena 
namembnost in če je iz izsledkov analize tveganja za onesna-
ženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje 
sprejemljivo. Sprememba namembnosti je dovoljena le za de-
javnosti, ki so se na kmetijskem gospodarstvu izvajale pred 
uveljavitvijo te uredbe, pri čemer se njihov obseg s tem ne 
poveča,

– na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospo-
darstva skupna obremenitev z rejnimi živalmi ne sme presegati 
obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

– skladiščenje živinskih gnojil mora biti urejeno v skladu 
z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaže-
vanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

–  izcedne vode iz stavbe za rejo živali morajo biti speljane 
v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno 
v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževa-
njem z nitrati iz kmetijskih virov, in

– pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil morajo biti upo-
števane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste 
živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetij-
skega gospodarstva.

15. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 

najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh dovoljena 
gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, ki niso stavbe 
iz prejšnjega člena, in se izda vodno soglasje, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

– gre za gradnjo stavb, kadar rekonstrukcija stanovanjskih 
in nestanovanjskih stavb ter njihova prilagoditev na zahteve 
vodovarstvenega režima tehnično nista izvedljivi ali stroški 
rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje,

– gre za stanovanjske stavbe za prebivalce ali njihove 
pravne naslednike, ki so na teh območjih bivali pred uveljavi-
tvijo te uredbe,

– gre za nestanovanjske stavbe za opravljanje dejavnosti, 
ki so se na teh območjih opravljale pred uveljavitvijo te uredbe, 
pri čemer se zmogljivosti nestanovanjskih stavb, zgrajenih do 
uveljavitve te uredbe, ne povečajo,

– se po gradnji nove stavbe prejšnja stavba, ki je imela 
enak namen, odstrani,



Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / 5. 8. 2016 / Stran 7889 

– se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s 
prostorskimi akti občine Metlika, sprejetimi pred uveljavitvijo 
te uredbe, in

– se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz 
predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, 
zagotovi, da se komunalna, industrijska odpadna voda ali me-
šanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemne vode.

(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti na 
najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh izpolnjeni 
tudi naslednji posebni pogoji:

1. dovoljena je gradnja stanovanjskih stavb iz preglednice 
1.1 priloge 2 te uredbe, navedenih pod zaporednima številka-
ma 1 in 2, če gre za dvostanovanjske stavbe,

2. dovoljena je gradnja nestanovanjskih stavb iz pre-
glednice 1.1 priloge 2 te uredbe, navedenih pod zaporednimi 
številkami:

– 1: z največ 200 m2 bruto površine, če gre za samostojne 
gostinske stavbe, kot so okrepčevalnice, slaščičarne, kavarne, 
bari, bifeji;

– 2, 3 in 6: do največ 300 m2 bruto površine, če gre 
za stavbe javne uprave ali stavbe, namenjene poslovanju s 
strankami v bankah ali poštah, za stavbe s poslovnimi prostori, 
namenjenimi lastnemu poslovanju podjetij z največ tremi za-
poslenimi, za samostojne prodajalne z živili oziroma tekstilom, 
prodajne galerije ali knjižnice, in

– 9, če gre delavnico za servis vozil in so na podlagi 
izsledkov analize tveganja za onesnaženje zagotovljeni za-
ščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje 
površinskih in podzemnih voda. Gradnja je prepovedana, če 
v postopku pridobivanja vodnega soglasja analiza tveganja 
za onesnaženje ni bila izvedena ali če je iz izsledkov analize 
tveganja za onesnaženje razvidno, da tveganje za onesnaženje 
zaradi te gradnje ali izvajanja gradbenih del ni sprejemljivo,

– 11: do največ 1000 m2 bruto površine, če gre za kulturni 
dom z dvorano za družabne prireditve;

– 13, če ne gre za znanstveno raziskovalno delo, in
– 15: do največ 200 m2 bruto površine, če gre za spremlja-

joči objekt ob športnih igriščih, namenjen garderobi, shrambi 
rekvizitov, sanitarijam in klubskim prostorom;

3. dovoljena je gradnja športnih igrišč za športe na pro-
stem, razen za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konj-
ske dirke;

4. dovoljena je gradnja drugih gradbenih inženirskih 
objektov za šport, rekreacijo in prosti čas, če gre za otroška in 
druga javna igrišča, javne vrtove, parke, trge, ki niso sestavni 
deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine;

5. gradnja posameznih vrst stavb iz 1., 2., 3. in 4. točke 
tega odstavka je dovoljena pod pogoji, določenimi za posame-
zno vrsto stavbe iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe, kakor 
so navedeni za ožje vodovarstveno območje;

6. za parkirišča je treba zagotoviti, da se padavinska od-
padna voda odvaja v javno kanalizacijo oziroma prek lovilnika 
olj v skladu z zahtevami iz točke 10 c poglavja IV iz preglednice 
1.1 priloge 2 te uredbe, če gre za začasno rešitev v prehodnem 
obdobju do zgraditve javnega kanalizacijskega omrežja za 
padavinsko odpadno vodo, ali do zagotovitve potrebnih zmoglji-
vosti na javnem kanalizacijskem omrežju mešanega sistema.

4. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na najožjem 
vodovarstvenem območju za zajetje Gornji Suhor

16. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 

najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Gornji Suhor 
dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje za največ dve 
stanovanjski stavbi, če so izpolnjeni naslednji posebni pogoji:

– gradnja stavbe je dovoljena, kadar rekonstrukcija stano-
vanjske stavbe in njena prilagoditev na zahteve vodovarstve-
nega režima tehnično nista izvedljivi ali stroški rekonstrukcije 
presegajo stroške nove gradnje,

– gradnja stavbe je dovoljena, če gre za pravne nasle-
dnike, ki so na teh območjih bivali pred uveljavitvijo te uredbe,

– se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s 
prostorskimi akti občine Metlika, in

– se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz 
predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, 
zagotovi, da se komunalna odpadna voda ne odvaja posredno 
v podzemne vode.

(2) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 
najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Gornji Suhor 
dovoljena gradnja stavbe, kadar rekonstrukcija stavbe in njena 
prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima tehnično nista 
izvedljivi ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške nove gra-
dnje, in se izda vodno soglasje, če se ne povečuje obseg za-
zidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občine Metlika, 
in se komunalna odpadna voda ne odvaja v podzemne vode.

5. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na najožjem 
vodovarstvenem območju za zajetje Bajer

17. člen
Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na naj-

ožjem vodovarstvenem območju za zajetje Bajer dovoljena 
gradnja objekta za izvajanje gostinsko-turistične dejavnosti do 
največ 150 m2 bruto tlorisne površine, rekonstrukcija stavbe 
ob ribniku, vodne črpalke in jezu, ureditve pešpoti, otroških in 
drugih javnih igrišč ter postavitve orodja za rekreacijo, in se 
izda vodno soglasje, če so izpolnjeni naslednji posebni pogoji:

– se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s 
prostorskimi akti občine Semič, uveljavljenimi pred uveljavitvijo 
te uredbe, in

– se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz 
predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, 
zagotovi, da se komunalna odpadna voda ne odvaja posredno 
v podzemne vode.

6. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na ožjih 
vodovarstvenih območjih za zajetja Obrh, Gornji Suhor, 

Dobličica, Vumole, Damelj, Brezovica, Blatnik,  
Bajer in Guče

18. člen
Na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Obrh, Gornji 

Suhor, Dobličica, Vumole, Damelj, Brezovica, Blatnik, Bajer in 
Guče je treba izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

– gre za gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, 
kadar rekonstrukcija stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 
in njihova prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima 
tehnično nista izvedljivi ali stroški rekonstrukcije presegajo 
stroške nove gradnje,

– so upoštevane zahteve glede odvajanja odpadnih voda 
v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju od-
padnih voda,

– gre za bivanje in opravljanje dejavnosti prebivalcev ali 
njihovih pravnih naslednikov, ki so na teh območjih bivali ali 
opravljali dejavnosti pred uveljavitvijo te uredbe, in

– se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s 
prostorskimi akti občin Črnomelj, Metlika in Semič.

7. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na širših 
vodovarstvenih območjih za zajetja Obrh, Gornji Suhor, 

Dobličica, Vumole, Damelj, Brezovica, Blatnik,  
Bajer in Guče

19. člen
Na širših vodovarstvenih območjih za zajetja Obrh, Gornji 

Suhor, Bajer, Dobličica, Vumole, Damelj, Brezovica, Blatnik in 
Guče je treba izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

– so upoštevane zahteve glede odvajanja odpadnih voda 
v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju od-
padnih voda,

– gre za bivanje ali opravljanje dejavnosti prebivalcev ali 
njihovih pravnih naslednikov, ki so na teh območjih bivali ali 
opravljali dejavnosti pred uveljavitvijo te uredbe, in
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– se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s 
prostorskimi akti občin Črnomelj, Metlika in Semič.

IV. PREPOVEDI V ZVEZI Z RAVNANJEM Z ZEMLJIŠČI  
IN GOZDOM

20. člen
(1) Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih pre-

povedano:
1. gnojiti brez gnojilnega načrta;
2. shranjevati organska gnojila, razen odlaganja uležane-

ga hlevskega gnoja v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda 
pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, pri čemer se 
uležani hlevski gnoj ne sme odložiti na razdalji, ki je krajša od 
100 m od območja zajetja;

3. shranjevati blato iz čistilnih naprav, določeno v skladu s 
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav 
v kmetijstvu;

4. uporabljati blato iz čistilnih naprav, določeno v skladu s 
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav 
v kmetijstvu;

5. shranjevati kompost in pregnito blato 1. in 2. kakovo-
stnega razreda, določena v skladu s predpisom, ki ureja pre-
delavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta 
ali digestata;

6. uporabljati kompost in pregnito blato 1. in 2. kakovo-
stnega razreda, določena v skladu s predpisom, ki ureja pre-
delavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta 
ali digestata;

7. gnojiti z vsebino greznic, blatom komunalnih ali skupnih 
čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav;

8. vnašati zemeljski izkop, umetno pripravljeno zemljino 
ali polnilo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja obremenje-
vanje tal z vnašanjem odpadkov.

(2) Gnojilni načrt iz 1. točke prejšnjega odstavka mora 
biti izdelan v pisni obliki in biti ob inšpekcijskem nadzoru na 
vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati mora 
vsaj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega ozi-
roma organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino 
ter okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdela v skladu s 
Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene 
na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za 
analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni 
vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake 
talne lastnosti na teh parcelah.

21. člen
(1) Poleg prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena 

je na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih 
prepovedano tudi:

– gnojiti z gnojnico in gnojevko ter
– preoravati trajno travinje, razen travinja (trave, detelje, 

deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki je 
vključeno v kolobar.

(2) Pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem na najožjih 
vodovarstvenih območjih letni vnos dušika iz uležanega hle-
vskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč 
znotraj najožjih vodovarstvenih območij ne sme presegati 
140 kg N/ha.

(3) Mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, se na najožjih 
vodovarstvenih območjih lahko uporabljajo, če so pri izdelavi 
gnojilnega načrta in gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane 
naslednje zahteve:

1. za okopavine največja dovoljena količina dušika pri 
začetnem gnojenju pred setvijo ne sme presegati 30 kg N/ha;

2. največji enkratni odmerek dušika za dognojevanje oko-
pavin ne sme presegati 80 kg N/ha. Prvo dognojevanje okopa-
vin se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se 
opravi enkrat za eno vrsto okopavine. Preskus in vrednotenje 
rezultatov preskusa se izvedeta v skladu s Smernicami za 

strokovno utemeljeno gnojenje iz drugega odstavka prejšnjega 
člena;

3. za žita enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne sme 
presegati 60 kg N/ha. Jeseni je pred setvijo ozimnih vrst žita 
vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan;

4. za trajno travinje največja dovoljena količina dušika 
ne sme presegati 50 kg N/ha za vsako košnjo; za trajne na-
sade enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne sme presegati 
60 kg N/ha;

5. za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri 
začetnem gnojenju ne sme presegati 40 kg N/ha. Enkratni 
vnos dušika za dognojevanje zelenjadnic ne sme presegati 
60 kg N/ha.

(4) Na najožjih vodovarstvenih območjih morajo biti kme-
tijska zemljišča vse leto pokrita z zeleno odejo, določeno v skla-
du s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z 
nitrati iz kmetijskih virov.

(5) Če se na kmetijskih gospodarstvih izvaja paša živine 
in so ograde s pašnimi površinami tudi na najožjih vodovarstve-
nih območjih, se živali v teh ogradah lahko pasejo na naslednji 
način:

– dokrmljevanje živali ni dovoljeno;
– napajanje živali in namestitev korita za rudnine (solni-

ka) mora biti urejeno tako, da se ga lahko premešča po pašni 
površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih 
izločkov po zemljišču;

– pašo je treba prekiniti, če pride na pašni površini do 
uničenja travne ruše zaradi gaženja.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek je paša živine na naj-
ožjem vodovarstvenem območju za zajetji ČBL- 3/92 Blatnik in 
ČBL- 4/92 Blatnik ter za zajetji BR-2/12 Brezovica in BR-1/94 
Brezovica prepovedana.

22. člen
Kmetijska zemljišča se lahko z mineralnimi gnojili, ki vse-

bujejo dušik, na ožjih in širših vodovarstvenih območjih gnojijo 
tako, da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri začetnem 
gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju pa 80 kg N/ha.

23. člen
(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je za zatiranje 

škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih prepovedana 
raba FFS, ki vsebujejo aktivne snovi s seznama prepovedanih 
aktivnih snovi (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(2) Seznam pripravi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, 
v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za okolje, in ministr-
stvom, pristojnim za zdravje, vsako leto najpozneje do konca 
novembra za naslednje leto na podlagi preveritve vseh FFS, 
registriranih v Republiki Sloveniji, in ob upoštevanju podatkov o 
možnem spiranju aktivnih snovi v podzemno vodo, pridobljenih 
ob registraciji FFS, podatkov pri ocenjevanju aktivnih snovi 
na ravni Evropske unije ter na podlagi upoštevanja rezultatov 
monitoringa pitne vode za obravnavano območje iz predho-
dnega leta, ki ga zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje, in 
rezultatov monitoringa stanja voda za obravnavano območje 
iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja Agencija Republike Slo-
venije za okolje.

(3) Seznam je objavljen na spletni strani ministrstva, pri-
stojnega za okolje.

(4) Če seznam ni izdelan v roku iz drugega odstavka 
tega člena, se do njegove objave uporablja zadnji objavljeni 
seznam.

24. člen
(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih se škodljivi or-

ganizmi lahko zatirajo s FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s 
seznama in katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki 
urejajo FFS, pod naslednjimi pogoji:

– uporaba FFS mora biti dopolnilni ukrep drugim nekemij-
skim ukrepom varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični 
ukrepi),
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– prednost ima uporaba tistih kemijskih ukrepov in FFS, 
ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo 
ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov,

– med sezonami oziroma v sezoni je treba menjavati FFS 
(aktivne snovi), ko je za posamezne škodljive organizme na 
voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS, in

– uporaba FFS se mora izvajati na kmetijskih zemljiščih 
po setvi in vzniku kmetijskih rastlin in plevela oziroma po pre-
sajanju kmetijskih rastlin in vzniku plevela.

(2) Ne glede na četrto alinejo prejšnjega odstavka je upo-
raba FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama in katerih 
uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, na 
najožjih vodovarstvenih območjih na kmetijskih zemljiščih brez 
zelene odeje po setvi pred vznikom kmetijskih rastlin in plevela 
oziroma pred presajanjem kmetijskih rastlin in vznikov plevela 
dovoljena, če gre za gojenje vrtnin, za katere ni na voljo FFS 
za uporabo po vzniku kmetijskih rastlin oziroma presajanju in 
hkrati iz ocene tveganja glede onesnaževanja podzemne vode 
v postopku registracije FFS izhaja, da je tveganje za onesna-
ženje vode s tem FFS sprejemljivo.

25. člen
Na kmetijskih zemljiščih na ožjih in širših vodovarstvenih 

območjih se lahko škodljivi organizmi zatirajo z uporabo FFS v 
skladu s predpisi, ki urejajo FFS.

26. člen
Na notranjih območjih je v gozdu in na stavbnih zemlji-

ščih, vključno z objekti prometne infrastrukture, prepovedano:
1. gnojiti s hlevskim gnojem in mineralnimi gnojili, ki vse-

bujejo dušik, razen če gre za gnojenje vrtov ob stanovanjskih 
stavbah;

2. uporabljati ali shranjevati vsebino greznic in blato ko-
munalnih ali skupnih čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav;

3. gnojiti z gnojnico in gnojevko ter uporabljati ali shranje-
vati blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je meša-
nica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede 
na čas njegovega shranjevanja;

4. shranjevati organska gnojila, določena v skladu s pred-
pisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 
kmetijskih virov;

5. shranjevati kompost ali pregnito blato 1. in 2. kakovo-
stnega razreda, določena v skladu s predpisom, ki ureja pre-
delavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta 
ali digestata;

6. uporabljati kompost ali pregnito blato 1. in 2. kakovo-
stnega razreda, določena v skladu s predpisom, ki ureja pre-
delavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta 
ali digestata;

7. vnašati zemeljski izkop, umetno pripravljeno zemljino 
ali polnilo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja obremenje-
vanje tal z vnašanjem odpadkov, če gre za vnos v gozdu in na 
najožjih vodovarstvenih območjih.

27. člen
(1) Na notranjih območjih sta dovoljena pogozdovanje in 

obnova gozda s saditvijo oziroma setvijo. Pred začetkom del 
na najožjih vodovarstvenih območjih je treba o tem obvestiti iz-
vajalca obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo 
s pitno vodo.

(2) Na notranjih območjih se lahko izvajajo dela v gozdo-
vih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo gozdov.

(3) Pred sečnjo in spravilom lesa z mehanizacijo iz gozda 
na najožjih vodovarstvenih območjih je treba o tem obvestiti iz-
vajalca obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo 
s pitno vodo.

28. člen
Zatiranje škodljivih organizmov s kemičnimi ukrepi in upo-

raba FFS sta na notranjih območjih prepovedana v gozdu in na 
stavbnih zemljiščih, vključno z objekti prometne infrastrukture.

V. DRUGE ZAHTEVE IN OMEJITVE

29. člen
(1) Na notranjih območjih sta poseganje v vodotoke ali pri-

obalna zemljišča ter odvzem naplavin iz vodotokov in priobalnih 
zemljišč prepovedana, razen če gre za izvajanje obvezne go-
spodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih ze-
mljišč ali izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem 
voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode, ali za posebno rabo 
vode, če je za to rabo podeljena vodna pravica.

(2) Na notranjih območjih je poseganje na območjih ze-
meljskih, hribinskih in snežnih plazov prepovedano, razen če 
gre za izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem 
voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

30. člen
(1) Skladiščenje goriva in drugih nevarnih snovi v objektih 

na notranjih območjih je prepovedano, razen če gre za oskrbo 
objektov, katerih gradnja je dovoljena v skladu s to uredbo, in 
so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja skladiščenje nevarnih 
tekočin v nepremičnih skladiščnih prostorih.

(2) Na notranjih območjih je parkiranje vozil zunaj ureje-
nih parkirnih površin prepovedano, razen če gre za parkiranje 
lastnikov kmetijskih ali gozdnih zemljišč na ali ob njihovih par-
celah zaradi opravljanja kmetijskih ali gozdarskih del.

31. člen
(1) Lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih vo-

dovarstvenih območjih morajo izvajalcu obvezne občinske go-
spodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo ali izvajalcu 
državnega monitoringa stanja voda dopustiti dostop in redno 
vzdrževanje objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti 
vode, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih 
objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode.

(2) Odstranitev objektov ali prenehanje rabe objektov za 
izvajanje meritev iz prejšnjega odstavka lahko odobri samo iz-
vajalec obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo 
s pitno vodo ali nosilec državnega monitoringa stanja voda, 
izvede pa ga od njega pooblaščeni izvajalec.

VI. NADZOR

32. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektor-

ji, pristojni za vode.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek nadzor nad izvajanjem 

te uredbe v zvezi:
– z ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu opra-

vljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo in gozdarstvo,
– s prepovedmi in omejitvami uporabe FFS in sredstev 

za zaščito lesa opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo,
– s prepovedmi in omejitvami za gradnjo objektov ter s 

prepovedmi in omejitvami za gradnjo nezahtevnih in enostavnih 
objektov opravljajo gradbeni inšpektorji,

– s prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju 
opravljajo zdravstveni inšpektorji.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

33. člen
(1) Z globo od 4.000 do 41.700 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba, če:
1. uporablja vodo v nasprotju z določbami prvega odstav-

ka 4. člena te uredbe;
2. gradi objekt, katerega gradnja je v nasprotju s prepo-

vedmi ali zahtevami iz 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 
15., 16., 17., 18. in 19. člena te uredbe;

3. gradi brez vodnega soglasja ali v nasprotju z vodnim 
soglasjem iz 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 
18. in 19. člena te uredbe;
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4. gnoji brez gnojilnega načrta iz 1. točke prvega odstavka 
20. člena te uredbe;

5. uporablja ali shranjuje kompost in pregnito blato 1. ali 
2. kakovostnega razreda v nasprotju z 20. členom te uredbe;

6. uporablja ali shranjuje blato iz čistilnih naprav v naspro-
tju z 20. členom te uredbe;

7. vnaša zemeljski izkop, umetno pripravljene zemljine ali 
polnila v nasprotju z 20. členom te uredbe;

8. gnoji z gnojnico in gnojevko ali preorava trajno travinje 
v nasprotju s prvim odstavkom 21. člena te uredbe;

9. gnoji z uležanim hlevskim gnojem v nasprotju z drugim 
odstavkom 21. člena te uredbe;

10. uporablja mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, v na-
sprotju s tretjim odstavkom 21. člena te uredbe;

11. ravna v nasprotju s četrtim in petim odstavkom 21. čle-
na te uredbe;

12. gnoji z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, v na-
sprotju z 22. členom te uredbe;

13. uporablja FFS v nasprotju s prvim odstavkom 23. čle-
na te uredbe;

14. izvaja zatiranje škodljivih organizmov s FFS v naspro-
tju s 24. in 25. členom te uredbe;

15. gnoji, shranjuje oziroma uporablja blato ali vnaša 
zemeljski izkop, umetno pripravljene zemljine ali polnila v na-
sprotju s 26. členom te uredbe;

16. ravna z gozdom v nasprotju s 27. členom te uredbe;
17. ravna v nasprotju z 28. členom te uredbe;
18. posega v vodotoke ali priobalna zemljišča v nasprotju 

z 29. členom te uredbe;
19. ravna v nasprotju s 30. členom te uredbe;
20. ne dopusti dostopa in vzdrževanja objektov za izva-

janje meritev količin in kakovosti vode, izvajanje meritev ter 
odvzem vzorcev, gradnje novih objektov oziroma prenehanje 
uporabe in odstranitve objektov za izvajanje meritev iz 31. čle-
na te uredbe.

(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe 
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika 
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja de-
javnost.

(4) Z globo od 200 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena posameznik.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
Gnojilni načrti, pripravljeni pred uveljavitvijo te uredbe, se 

lahko uporabljajo kot gnojilni načrti iz drugega odstavka 20. čle-
na te uredbe do konca obdobja, za katero so bili pripravljeni.

35. člen
(1) Izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe 

za oskrbo s pitno vodo na vodovarstvenem območju, določe-
nem s to uredbo, morajo pripraviti načrt postavitve tabel za 
označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpisom, 
ki ureja označevanje vodovarstvenega območja, najpozneje v 
enem letu po uveljavitvi te uredbe.

(2) Na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka morajo biti 
območja zajetij in notranja območja označena najpozneje v 
dveh letih po uveljavitvi te uredbe.

36. člen
Občine Črnomelj, Metlika in Semič ter izvajalci obvezne 

občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo mo-
rajo zagotoviti namestitev ograj okoli zajetij v skladu s predpi-
som, ki določa kriterije za določitev vodovarstvenega območja, 
v enem letu od uveljavitve te uredbe.

37. člen
Lastniki in drugi posestniki kmetijskih zemljišč morajo 

na kmetijskih zemljiščih zagotoviti izvajanje določb 20., 21. 
in 23. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2018.

38. člen
Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in vodnega 

soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po 
dosedanjih predpisih.

39. člen
Določbe te uredbe se ne uporabljajo za gradnje, za katere 

je bilo pred uveljavitvijo te uredbe:
– izdano pravnomočno oziroma dokončno gradbeno do-

voljenje,
– izdana informacija o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na 

vodni režim ali stanje voda v postopku za pridobitev vodnega 
soglasja, ali

– izdano pravnomočno oziroma dokončno vodno soglas-
je.

40. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-34/2016
Ljubljana, dne 28. julija 2016
EVA 2015-2550-0071

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1: Seznam zemljiških parcel, ki tvorijo obodno mejo vodovarstvenih območij 
 
IME: Bajer 
Šifra katastrske občine: 1521_ČRMOŠNJICE 
Del parcele: 3451/1, 3451/2, 3454, 3455, 3494, 3510, 3511, 3514, 3515, 3520, 3523, 3525/1, 3525/2, 
3528, 3530, 3534, 3539, 3540, 3547/2, 3549/2, 3549/3, 3550/2, 3575/1, 3575/2, 3576/1, 3578/1, 
3581/1, 3581/2, 3581/3, 3582/2, 3583/2, 3584/2, 3631, 3632, 3636, 3638/1, 3639, 3640/1, 3641/1, 
3642/1, 3642/2, 3647, 4035/1, 4035/2, 4037, 4038, 4044/1, 4044/2 
Šifra katastrske občine: 1522_PRIBIŠJE 
Na parceli: 2188/1 
Del parcele: 846/1, 2089/1, 2089/2, 2090, 2152/1, 2154/1, 2156/1, 2156/2, 2156/3, 2157, 2158, 
2185/1, 2187, 2221/1, 2221/2, 2222/1, 2223/2, 2225/1, 2225/2, 2226, 2274/1, 2283, 2284, 2285, 
2286/1, 2287/1, 2287/2, 2298/2, 2313/1, 2313/2, 2317/1, 2317/2, 2318, 2456/1, 2456/2, 2456/6, 2475, 
3487/3, 3487/4, 3487/6, 3495/1, 3554/12 
 
IME: BR-1/94 Brezovica, BR-2/12 Brezovica, ČBL-3/91 Blatnik in ČBL-4/92 Blatnik 
Šifra katastrske občine: 1522_PRIBIŠJE 
Del parcele: 1957/2, 1962, 3526/1 
Šifra katastrske občine: 1530_BLATNIK 
Del parcele: 8, 11, 12, 96/1, 96/3, 97, 98, 601, 607, 624, 627, 628, 633, 642/1, 644, 654, 657, 664/1, 
664/2, 665/2, 669, 674, 680, 681, 685, 686, 687, 690, 693/1, 743, 744, 751, 752/1, 753/1, 754/1, 
755/1, 755/2, 902, 905, 906, 909, 910, 913, 917, 926/1, 926/2, 927, 928, 929, 1162/1, 1162/2, 1163, 
1168, 1169, 1173, 1174, 1179, 1182, 1184/1, 1187, 1190, 1194, 1196, 2473/2, 2473/3, 2478, 2479, 
3175, 3176/1, 3181, 3182, 3183, 3191/2, 3195/1, 3197/2, 3200/1, 3202/3, 3205/1, 3208/2, 3211/1, 
3214/2, 3217/1, 3220/2, 3225/1, 3227/3, 3230, 3231, 3572, 3578, 3580/2, 3598/3, 3598/4, 3611 
Šifra katastrske občine: 1532_PLANINA 
Del parcele: 1174, 1178, 1179, 1183, 1184, 1185, 1187, 1189, 1192, 1195, 1196, 1199, 1200, 1201, 
1205, 1211, 1212, 1216, 1217, 1220, 1225, 1226, 1230, 1233, 1241, 1242, 1269, 1272, 1279, 1282, 
1289, 1292, 1299, 1302, 1303, 1307, 1312, 1319, 1320, 1323, 1345, 1348, 1349, 1357, 1358, 1361, 
1372, 1373, 1376, 1380/1, 1389, 1390, 1397, 1400, 1408, 1411, 1426, 1429, 1522, 1525, 1542, 1545, 
1582, 1585, 1593, 1596, 1611, 1614, 1630, 1632, 1635, 1647, 1650, 1657, 1659, 1662, 1670, 1680, 
1681, 1682, 1706, 1707, 1805, 1809, 1811, 1838, 1839, 1841, 1843, 1844, 1919, 1921, 1922, 1933, 
1934, 1936, 1937, 1940, 1941/1, 1941/2, 1942/2, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1970, 1972, 1974, 
2010/3, 2019, 2021, 2040, 2041, 2052, 2053, 2054, 2063, 2067, 2240, 2272, 2273, 2332, 2334, 2336, 
3345/2, 3348, 3349 
Šifra katastrske občine: 1533_KLEČ 
Del parcele: 2016, 2059, 2110, 2113, 2116, 2132, 2154/1, 2154/2, 2185, 2280, 2413, 2414, 2415, 
2416, 2430, 2436, 2447, 2453, 2456, 2647, 2649, 2652, 2653 
 
IME: D-1/95 Damelj 
Šifra katastrske občine: 1560_SINJI VRH 
Del parcele: 602, 603, 605/3, 605/4, 605/18, 605/19, 605/20, 605/21, 605/35, 605/36, 605/37, 605/41, 
605/42, 605/43, 605/51, 609/63, 801/2, 813/1, 813/5, 813/7, 814/1, 815/1, 816/3, 829/1, 829/2, 830/1, 
830/2, 831, 846/4, 847/1, 847/2, 847/3, 974, 975, 977/1, 977/2, 978/1, 978/2, 981/1, 981/2, 981/3, 
981/4, 981/7, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1017/6, 1017/7, 1017/8, 1024/4, 1150/7, 1150/8, 1150/10, 
1150/15, 1150/16, 1150/25, 1179/3, 1179/4, 1179/8, 1179/10, 1179/11, 1179/19, 1183/16, 1183/36, 
1183/66, 1243/2, 1243/4, 1244, 1246/1, 1246/5, 2045/3, 2045/4, 2045/5, 2051, 2052, 2053, 2054, 
2172, 2235/2, 2236/1, 2236/2, 2237/1, 2246/1, 2246/2, 2247, 2248/2, 2250/3, 2251, 2252, 2260/1, 
2260/2, 2275, 2276, 2277, 2278, 2280, 2281, 2307, 2333, 2334, 2335/1, 2335/2, 2365, 2366, 2392, 
2393, 2397, 2399, 2400, 2416/2, 2417, 2418/1, 2418/2, 2419, 2420, 2428, 2474, 2476, 2481, 2484, 
2485, 2486, 2488, 2489/2, 2489/3, 2489/4, 2491, 2536, 2537, 2538/1, 2538/2, 2547/21, 2547/24, 
2547/27, 2547/28, 2547/29, 2547/34, 2547/35, 2547/36, 2547/48, 2547/49, 2547/50, 2547/51, 
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2547/59, 2547/60, 2547/62, 2547/63, 2547/72, 2547/73, 2547/78, 2547/81, 2547/82, 2547/83, 
2547/84, 2547/85, 2547/86, 2547/87, 2547/88, 2547/89, 2547/90, 2547/91, 2547/92, 2547/102, 
2547/107, 2547/108, 2547/118, 2547/119, 2547/120, 2547/129, 2547/130, 2547/131, 2547/132, 
2547/141, 2547/142, 2547/144, 2547/149, 2547/150, 2547/154, 2547/156, 2547/157, 2547/260, 
4705/73, 4705/74, 4705/75, 4705/76, 4705/77, 4705/78, 4705/80, 4705/81, 4705/84, 4705/85, 
4705/86, 4705/90, 4705/91, 4705/92, 4705/93, 4705/95, 4705/97, 4705/98, 4705/99, 4705/107, 
4705/108, 4705/110, 4705/111, 4705/112, 4705/113, 4705/114, 4705/119, 4705/120, 4705/121, 
4705/123, 4705/124, 4705/125, 4705/128, 4705/129, 4705/132, 4705/133, 4705/144, 4705/146, 
4705/147, 4705/148, 4705/149, 4705/154, 4705/155, 4705/156, 4705/158, 4705/159, 4705/160, 
4705/188, 4705/191, 4705/192, 4712/48, 4713, 4716/1, 4717/5, 4717/10, 4730/2, 4730/3, 4730/4, 
4730/9, 4730/10, 4730/13, 4730/14, 4737/3 
Šifra katastrske občine: 1561_DAMELJ 
Del parcele: 29/30, 29/31, 29/32, 29/34, 29/35, 29/38, 29/39, 29/40, 29/104, 29/105, 29/107, 29/108, 
29/113, 29/118, 29/121, 29/126, 29/127, 29/128, 29/134, 29/135, 29/136, 29/150, 29/151, 29/159, 
29/160, 29/240, 29/243, 29/246, 29/247, 29/251, 54, 55/1, 55/2, 55/4, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 70, 71, 
72, 73, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 76, 77, 78/7, 78/8, 81, *98, *99, *148, 155/2, 155/3, 155/4, 156, 159, 
160, 161, 167, 168, 193, 567/1, 567/4, 567/5, 572, 576/1, 577/1, 577/2, 583, 616, 619, 620, 621, 622, 
635/26, 635/27, 635/28, 635/32, 635/33, 635/35, 635/36, 635/37, 635/64, 635/66, 635/67, 635/80, 
635/81, 635/82, 635/89, 635/90, 635/101, 635/102, 635/113, 635/114, 635/116, 635/125, 635/127, 
635/129, 635/130, 635/326, 635/327, 635/330, 635/334, 635/335, 977/33, 978/1, 978/2, 983/1, 983/2, 
988, 989/1, 989/10, 989/11, 989/12, 993, 994/1, 994/2, 994/3, 994/4, 994/5, 995, 996, 997/2, 1053/1, 
1057/3, 1058/2, 1074, 1075/1, 1082/1, 1082/2, 1083/1, 1084, 1102/1, 1102/2, 1103, 1113, 1114, 1116, 
1123, 1124, 1135/44, 1136/1, 1137/1, 1137/9, 1138/1, 1139, 1141/1, 1141/2, 1143/3, 1143/17, 
1143/21, 1143/22, 1143/23, 1143/26, 1143/27, 1143/41, 1143/43, 1143/45, 1143/50, 1143/51, 
1143/52, 1143/54 
 
IME: Dobličica 
Šifra katastrske občine: 1531_GOLOBINJEK 
Del parcele: 753 
Šifra katastrske občine: 1532_PLANINA 
Del parcele: 3044, 3045, 3048, 3051, 3055, 3058, 3061, 3064, 3067, 3070, 3075, 3078, 3084, 3085, 
3088, 3092, 3095, 3099, 3100, 3101, 3109, 3110, 3121, 3122, 3130, 3131, 3139/1, 3140, 3150, 3151, 
3164, 3165, 3178, 3179, 3193, 3194, 3203, 3204, 3215, 3216, 3231, 3232, 3240, 3241, 3255, 3334 
Šifra katastrske občine: 1537_BUKOVA GORA 
Del parcele: 718, 725/1, 726/2, 726/3, 726/6, 1176, 1178, 1179, 1185, 1186/1, 1186/2, 1187, 1188, 
1189, 1250, 1251, 1253, 1475, 1477, 1495, 1496, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 
1507, 1511, 1512, 1514, 1515, 1516, 1517, 1519, 1521, 1522, 1523/3, 1523/4, 1608, 1610, 1614/1, 
1615, 2550/1, 2550/21, 2550/22, 2551/1, 3889/4, 3910/1, 3910/2, 3911/1, 3920, 3921, 3923/1, 3926, 
3927, 3929, 3961, 3962 
Šifra katastrske občine: 1538_DOLENJA PODGORA 
Del parcele: 2183/1, 2183/2, 2183/3, 2206/19, 2206/20, 2206/21, 2206/23, 2206/30, 2215/5, 2215/6, 
2215/7, 2215/8, 2215/14, 2215/15, 2215/16, 2218, 2221/1, 2221/2, 2222/2, 2322, 2335, 2340/1, 
2340/4, 2340/5, 2340/6, 2340/7, 2340/8, 2340/9, 2340/10, 2340/11, 2340/12, 2340/13, 2340/14, 
2340/15, 2340/16, 2340/17, 2340/18, 2340/19, 2340/20, 2340/21, 2340/22, 2340/23, 2340/24, 
2340/25, 2340/27, 2340/29, 2342/1, 2342/2, 2342/4, 2342/5, 2342/10, 2342/11, 2342/12, 2342/13, 
2342/39, 2342/40, 2342/41, 2342/42, 2342/43, 2342/44, 2342/75, 2342/76, 2342/77, 2342/78, 
2342/98, 2342/99, 2342/100, 2342/101, 2342/102, 2342/103, 2342/104, 2342/105, 2342/106, 
2342/107, 2342/108, 2342/109, 2342/110, 2342/111, 2342/112, 2342/113, 2342/114, 2342/115, 
2342/116, 2342/117, 2342/118, 2342/119, 2342/120, 2342/121, 2366/1, 2366/5, 2372, 2373/1 
Šifra katastrske občine: 1539_MAVRLEN 
Del parcele: *150/1, 1071, 1072/1, 1075/1, 1076/1, 1076/3, 1076/4, 1077/1, 1077/2, 1101/1, 1102, 
1103, 1111, 1113, 1116, 1119, 1129, 1131, 1132, 1133, 1136, 1145/1, 1145/2, 1146, 1147/2, 1149, 
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1150, 1257, 1264, 1265, 1384/1, 1384/3, 1388/4, 1389/1, 1394/1, 1394/4, 1394/5, 1395/1, 1414/2, 
1417/1, 1417/3, 1431/1, 1433/1, 1433/3, 1433/4, 1435, 1436/1, 1436/2, 1437, 1487, 1488, 1491, 1594, 
1595/1, 1596/1, 1598/1, 1598/2, 1606/3, 1610/2, 1610/3, 1614/2, 1614/3, 1615/1, 1616/2, 1655, 1656, 
1665/1, 1665/2, 1668, 1674, 1676, 1847, 1848, 1852, 1854, 1855, 1859, 1861, 1862, 2372/1, 2372/2, 
2374, 2439, 2441, 2445, 2446, 2447, 2452, 4789/71, 4789/72, 4789/73, 4789/173, 4801, 4813, 
4816/7, 4819, 4820/1, 4821, 4822, 4824, 4842/2, 4899 
Šifra katastrske občine: 1540_DOBLIČE 
Del parcele: 14/2, 15, 16, *18/1, 18/1, 19/1, *40, *41/1, 100, 105, 106, 109, 157, 162, 163, 168/2, 323, 
328, 329, 334, 335, 339, 343/2, 345/1, 345/2, 348, 351/1, 351/2, 352, 355, 356, 357, 414, 415/1, 
415/2, 418, 419/1, 419/2, 419/3, 422, 424, 425/1, 425/2, 428/1, 428/2, 465, 466, 478, 480, 481, 1630, 
1631, 1632, 1641, 1642, 1643/1, 1643/2, 1645, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671/1, 1672/1, 
1672/2, 3038, 3039, 3040, 3043, 3044/1, 3045, 3046/1, 3046/2, 3048, 3050, 3052, 3053/1, 3053/2, 
3054/1, 3054/2, 3055/2, 3056/1, 3064, 3070, 3088, 3091, 3094, 3097, 3098, 3108, 3109, 3110/1, 
3111, 3112/4, 3113, 3114, 3164/1, 3164/2, 3165, 3166, 3172/1, 3172/2, 3172/3, 3298, 3299, 3302, 
3312, 3315/1, 3315/2, 3316/1, 3316/2, 3319, 3321, 3322, 3325, 3326, 3329, 3330, 3336/2, 3338, 
3345, 3354/1, 3357, 3358, 3381/1, 3381/2, 3382, 3395, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3421, 
3422, 3424, 3427/1, 3458/1, 3458/2, 3459, 3460, 3461/2, 3462, 3463, 3465, 3466, 3469, 3480/1, 
3556, 3557, 3558, 3566, 3568, 3571/5, 3584, 3593, 3594/2, 3595/1, 3595/2, 3605/3 
Šifra katastrske občine: 1549_TANČA GORA 
Del parcele: *39, *41, *56, 436, 437, 440/1, 440/2, 452, 455, 458, 461, 462/1, 464/1, 466, 467, 470/1, 
470/2, 472, 473, 474, 488, 489, 555, 706, 707, 708, 709, 710, 731/2, 779/1, 779/2, 780/1, 780/2, 784, 
788, 789, 791, 792, 796/1, 799, 800/2, 2555/51, 2555/52, 2555/53, 2555/54, 2555/55, 2555/56, 
2555/94, 2555/95, 2555/96, 2555/97, 2555/98, 2555/99, 2555/100, 2555/101, 2555/102, 2555/103, 
2555/104, 2555/138, 2555/139, 2555/140, 2555/141, 2555/151, 2630/1, 2630/2, 2632, 2634, 2638, 
2641/2, 2642/1, 2642/2, 2644, 2645/1, 2646/2, 2666, 2667, 2668, 2674, 2678, 2679, 2735/4, 2736/14, 
2736/15, 2736/16, 2736/18, 2736/23, 2736/24, 2736/25, 2736/26, 2736/27, 2736/28, 2736/35, 2828, 
2830/1, 2830/5, 2831, 2836, 2837, 2838/1, 2858, 2859, 2869/1, 2870, 2875, 3068, 3094/1, 3095, 
3096/1, 3096/2, 3099/1, 3143, 3147, 3149/1, 3149/2, 3151, 3152, 3162/1, 3172, 3173/2, 3180, 3186, 
3187, 3191, 3193/1, 3198, 3237, 3238, 3239, 3240/1, 3243/1, 3243/2, 3243/3, 3244, 3252/1, 3253/3, 
3258/7, 3260, 3261/1, 3261/2, 3261/3, 3263/2, 3264, 4927/4, 4927/5, 4932/1, 4933, 4953/1, 4953/2, 
4955/4, 4963/1, 4967, 4969, 4975 
Šifra katastrske občine: 1557_STARI TRG OB KOLPI 
Del parcele: 3083, 3084, 3085, 3100/1, 3100/2, 3106/1, 3107, 3109, 3110, 3111, 3112, 3118/1, 
3118/2, 3146, 3152, 3153, 3158/1, 3159/1, 3159/2, 3161/21, 3161/24, 3162, 3204/1, 3204/5, 3204/6, 
3204/7, 3204/13, 3204/14, 3204/15, 3204/16, 3204/17, 3204/73, 3204/198, 3204/199, 3204/200, 
3204/202, 3204/203, 3535/3, 3538/1, 3539/6, 3539/14, 3539/38 
Šifra katastrske občine: 1597_KOPRIVNIK 
Del parcele: 81/1, 81/4, 81/5, 81/8, 82/1, 82/3 
Šifra katastrske občine: 1598_HRIB 
Del parcele: 582, 595, 596, 597, 598/2, 600, 601, 603 
Šifra katastrske občine: 1599_NEMŠKA LOKA 
Del parcele: 82/20, 2721, 2725, 2736, 2737, 2738, 2745, 2752, 2754, 2759, 2761, 2772, 2773/1, 
2774, 2789, 2811/2, 2812, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2830, 2831, 2841, 2842, 2848, 2881, 2882, 
2886, 2889, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2903, 2904, 2905, 2907, 2908, 2909, 2911, 2913, 2914, 
2918, 2920 
Šifra katastrske občine: 1601_ČEPLJE 
Del parcele: 2700/1, 2700/2, 2700/3, 2700/4, 2700/5, 2700/6, 2700/7, 2700/8, 2700/9, 2700/10, 
2700/11, 2700/12, 2700/14, 2700/15, 2700/16, 2700/17, 2702/16, 2702/17, 2703, 2704/3, 2705, 
2709/1 
Šifra katastrske občine: 1602_PREDGRAD 
Del parcele: 3204, 3205/1, 3205/2, 3213, 3214, 3254, 3256, 3257/2, 3257/64, 3257/65, 3257/66, 
3257/67, 3257/69 



Stran 7896 / Št. 53 / 5. 8. 2016 Uradni list Republike Slovenije
 

 

 
IME: Guče 
Šifra katastrske občine: 1520_ŠTALE 
Del parcele: 4921, 5016, 5017, 5018, 5020, 5022, 5029, 5032, 5035, 5050, 5058, 5059, 5064, 5076, 
5077, 5084, 5088/1, 5088/2, 5090, 5091, 5092, 5110, 5111, 5112, 5121, 5129, 5133, 5136, 5141, 
5153, 5161, 5165, 5166, 5170, 5175, 5181, 5185, 5188, 5193, 5194, 5195, 5202, 5203, 5211, 5212, 
5215, 5219, 5220, 5228, 5229, 5230 
Šifra katastrske občine: 1521_ČRMOŠNJICE 
Del parcele: *153, *159, *161, 2353/1, 2353/2, 2355/4, 2359/1, 2359/2, 2411, 2412, 2415, 2416, 2419, 
2420, 2421, 2422, 2428, 2429, 2434, 2435, 2439, 2440, 2445, 2446, 2447/1, 2448/1, 2451/1, 2451/2, 
2453, 2454, 2459, 2460, 2465/1, 2465/2, 2471/1, 2471/2, 2472, 2477, 2478, 2483, 2484/1, 2488, 
2489, 2494, 2495, 2500, 2501, 2767/2, 2768/2, 2774, 2780/2, 2781/2, 2782/1, 2782/2, 2783/1, 2783/4, 
2784/1, 2785/1, 2786, 2958, 2959, 2962, 2963, 2966, 2967, 2970, 2971, 2974, 2976, 2977/1, 2981, 
2982/5, 3113/1, 3118/1, 3120/1, 3123/1, 3125/2, 3125/3, 3125/6, 3127/2, 3128/4, 3142/2, 3143, 
3144/3, 3165/1, 3167, 3169, 3170, 3178, 4001/5, 4025, 4026/1, 4026/3, 4027, 4053/10, 4405 
Šifra katastrske občine: 1530_BLATNIK 
Del parcele: 2515/3, 2516/3, 2523/3, 2524/3, 2531/3, 2532/3, 2536/3, 2537/3, 2540/3, 2541/2, 2544/3, 
2546/4, 2553/2, 2553/4, 2554/2, 2558/3, 2559/3, 2560/2, 2561/2, 2562/2, 2563/2, 2564/2, 3513, 3514, 
3515 
Šifra katastrske občine: 1532_PLANINA 
Del parcele: 1091, 1096, 1097, 1102, 1103, 1110, 1111, 1118, 1119, 1126, 1127, 1136, 1137, 1146, 
1147, 1156, 1157, 1166, 1167, 1176, 1186 
 
IME: Obrh 
Šifra katastrske občine: 1505_BUŠINJA VAS 
Na parceli: 6252 
Del parcele: 194, 195, 196, 197 
Šifra katastrske občine: 1506_LOKVICA 
Del parcele: 166/1, 166/2, 176, 185/2, 185/4, 185/5, 185/6, 186, 204, 258, 260, 426, 428, 432/2, 460, 
461, 462, 736, 868, 869/1, 869/2, 871/1, 872, 875, 876, 879, 881, 884, 885, 888, 889/1, 889/2, 892, 
893, 895, 901, 902, 903, 911, 933, 934, 937, 938, 941/1, 982, 983, 984, 986, 987, 990/2, 1069, 
1070/1, 1071/1, 1071/3, 1071/4, 1071/5, 1071/6, 1071/7, 1071/8, 1072/1, 1072/3, 1072/4, 4904, 4909, 
4910, 4911/1, 4911/2, 4911/3, 4923, 4925, 4926, 4927, 4929, 4932, 4933, 4934, 4935, 5046 
Šifra katastrske občine: 1507_GABROVEC 
Na parceli: 607/3, 608, 691, 692, 694, 698, 700, 730, 731, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 757, 758, 
760, 761, 764, 934, 935/1, 994, 995, 2406 
Del parcele: 1582, 2158, 2161, 2162, 2171, 2172, 2176, 2177, 2179, 2180, 2181, 2182, 2340, 2386, 
2419, 2422 
Šifra katastrske občine: 1508_BOJANJA VAS 
Na parceli: 110, 134/1, 134/2, 134/3, 135, 136/1, 136/2, 137, 138/1, 138/2, 145/1, 146, 157, 158, 160, 
173, 174, 176, 177, 178, 418/2, 418/3, 418/4, 419/1, 419/4, 419/5, 419/6, 419/7, 419/8, 419/9, 1108, 
1109, 1113/2, 1114/1, 1114/2, 1115/1, 1115/3, 1124/2, 1158/3, 1158/5, 1174/2, 1174/4, 1175/1, 
1175/2, 1176, 1177, 1178, 1180/1, 1180/2, 1181, 2026, 2027/1, 2028/1, 2028/2, 2034, 2037, 2039/1, 
2039/2, 2039/3, 2039/6, 2091, 2093, 2094, 2095, 2096, 2114, 2115, 2116, 2117, 2300/1, 2300/2, 
2300/3, 2301, 2302, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512/1, 2512/2, 2513, 
2514, 2515, 2516, 2517/1, 2523/1, 2523/2, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2581, 2582, 
2584/1, 2585/1, 2585/2, 2586, 2587, 2588/1, 2588/2, 2589/1, 2599, 2600, 2601, 2622/1, 2625/1, 
2625/2, 2626, 2643/1, 2643/4, 2655, 2671, 2692, HRV 
Del parcele: 145/2, 419/3, 1158/1, 1158/2, 1158/4, 2669 
Šifra katastrske občine: 1509_RADOVICA 
Na parceli: 64, *174, *202, 215, 216, *217, 217, 221/2, 221/4, 222/1, 223/3, 236/1, 236/2, *262, *263, 
*360, 662/1, 665, 667, 670, 671, 672, 673/2, 675, 676, 691/1, 691/2, 691/3, 698, 699/1, 699/2, 699/3, 
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762, 765, 766, 768, 769/1, 769/2, 770/1, 771/2, 772/1, 782, 789/2, 789/3, 792, 795/1, 795/2, 799, 800, 
803, 809, 814/1, 814/2, 814/3, 816, 831, 832, 833, 991/2, 1018/3, 1019, 1020, 2927, 2930, 2936, 
2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2950, 2951, 2953, 2954, 2955, 
2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 
2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2989, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3085/7, 
3086/1, 3086/2, 3086/4, 3099/2, 3099/3, 3099/4, 3100, 3101, 3102, 3106, 3108, 3111/2, 3111/4, 
3248/1, 3253/5, 3256/3, 3269/5, 3270/3, 3275 
Del parcele: 234, 3035/1, 3035/2, 3269/2, 3269/4, 3270/1, 3270/2, 3273/2 
Šifra katastrske občine: 1510_SLAMNA VAS 
Na parceli: 451, 600, 723, 724/1, 761, 762, 763/1, 766, 769/1, 772, 774, 1986, 1989, 1990/1, 1990/2, 
1991, 1993, 2037, 2040, 2046, 3070, 3071, 3072/1, 3072/2, 3074, 3077, 3078, 3080, 3081, 3095, 
3098, 3099, 3102, 3104, 3107/2, 3110, 3111, 3115, 3118, 3120, 3125/2, 3126, 3131/2, 3134, 3137/2, 
3139, 3141/2, 3156, 3158, 3159, 3206, 3207, 3213, 3219, 3225, 3226, 3230, 3231/1, 3233, 3234/1, 
3235/1, 3235/2, 3236, 3272, 3302/2 
Del parcele: 437, 775, 776, 1868, 1869/2, 1871, 1872, 1915, 1916, 1917/1, 1919, 1920, 1921, 1922, 
1923, 1924, 1926, 1927, 1931, 1932/1, 1932/2, 1933, 1934, 1935/1, 1935/2, 1936, 1937, 1980, 1983, 
1984, 1988, 3301/1, 3302/1 
Šifra katastrske občine: 1511_DRAŠIČI 
Del parcele: 3790, 3791, 3792, 3827/1, 3827/2 
Šifra katastrske občine: 1514_ROSALNICE 
Del parcele: 645, 1542/1, 1543/1, 1544, 1545/1, 1551, 1584, 1594/1, 1599, 1600, 1601/2, 1602/2, 
1603/1, 1604/1, 1604/2, 1605, 1607/2, 1615, 1616, 1620, 1621, 1627/3, 1716/1, 1717, 1749/10, 
1749/12, 1777, 1786, 1787, 1788/2, 1789, 1790, 1806, 1807, 1810, 1811, 1834, 1836/1, 1836/2, 1837, 
1838/3, 1839, 1840, 1841, 1846, 1847, 1848, 1850, 1851, 1864, 1867, 1868, 1880, 1890, 1891, 1892, 
1893, 1894 
Šifra katastrske občine: 1515_METLIKA 
Del parcele: 1/5, 3/1, 6/2, 11/1, 11/3, 11/5, 158/5, 158/8, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 161/2, 162/1, 
162/3, 162/4, 163, 168/4, 178/3, 178/13, 178/14, 180, 187/1, 191, 195/2, 195/6, 195/7, 196/33, 196/38, 
196/44, 196/46, 429/7, 429/9, 429/10, 430/3, 435/1, 435/2, 436/2, 438/1, 994, 996, 1020, 1024/1, 
1027/3, 1027/5, 1027/7, 1027/9, 1027/10, 1027/16, 1027/19, 1027/20, 1027/21, 1027/22, 1027/27, 
1027/28, 1028/4, 1028/5, 1097, 1098, 1101, 1103/1, 1103/3, 1105, 1134, 1135, 1150, 1151, 1157/1, 
1665/2, 1665/8, 1665/11, 2123, 2125, 2127, 2129, 2133/6, 2133/7, 2134/2, 2134/4, 2137/1, 2137/7, 
2137/11, 2151/1, 2151/9, 4056, 4057, 4088/4, 4089/4, 4091, 4092/2, 4092/3, 4140/2, 4140/3, 4142/1, 
4142/4, 4186/15, 4186/16, 4187/5, 4188/5, 4195, 4225, 4226, 4227, 4237, 4238, 4336, 4338 
 
IME: Ra-2/91 Gornji Suhor in Ra-3/11 Gornji Suhor 
Šifra katastrske občine: 1489_CEROVEC 
Del parcele: 3369/2, 3369/3, 3369/31, 3369/32, 3369/34, 3369/35, 3369/36, 3369/37, 3369/38, 
3369/39, 3369/42, 3369/43, 3369/46, 3369/51, 3369/52, 3369/61, 3369/62, 3369/68, 3369/70, 
3369/82, 3369/83, 3369/87, 3369/98, 3369/99, 3369/100, 3369/109, 3369/429, 3369/431, 3369/558, 
3369/559, 3369/560, 3369/561, 3369/596, 3369/646, 3455, 3472, 3473, 3475, 3478/1, 3479 
Šifra katastrske občine: 1502_DOLE 
Na parceli: 2946 
Del parcele: 244/1, 244/2, 276, 278/1, 280, 281, 282/1, 283, 289, 292, 293/2, 294, 296, 297/1, 304, 
323/2, 325, 328, 333, 334, 336, 353/2, 354, 384, 385, 449, 589, 590/1, 590/2, 595/1, 606, 607, 612/1, 
614, 616/1, 625/1, 626/1, 627/1, 629, 630, 633/1, 1691/1, 1698/10, 1698/11, 1698/21, 1701/1, 1701/2, 
1702, 1811/1, 1811/2, 1811/3, 1811/5, 1811/6, 1813/6, 1813/7, 1856, 1857/1, 1864, 1976, 1977, 1978, 
1980, 1988, 1989, 1999, 2000, 2005, 2006, 2158, 2185, 2225/1, 2228, 2230, 2232, 2236, 2237, 
2251/1, 2285/5, 2287, 2289, 2290, 2291, 2293, 2294, 2302, 2306, 2307/3, 2388/2, 2389, 2395, 
2396/1, 2396/2, 2399/2, 2417, 2418, 2420/2, 2421, 2423, 2424, 2425/1, 2425/2, 2426/2, 2427/1, 
2431/3, 2434/1, 2947/1, 2953/1, 2954, 2963/1, 2963/2, 2969, 2971/1, 2971/2, 2975/1, 2978/2, 2979/1, 
2979/2, 2980, 2981/1, 2984, 2985, 2986, 2987/1 
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Šifra katastrske občine: 1503_SEKULIČI 
Na parceli: 2052, 2086, 2116, 2117, 2118, 2126, 2128, 2130, 2131, 2132, 2247, 2250, 2302, 2317 
Del parcele: 2080, 2085, 2087, 2088, 2089, 2096, 2101, 2190, 2191, 2192, 2203, 2204, 2298, 5775, 
5776, 5777, 5778, 5779, 5781, 5782, 5836, 5837, 5856, 5873, 5874, 5875, 5877, 5878, 5879 
Šifra katastrske občine: 1504_HRAST PRI JUGORJU 
Na parceli: 2817, 2818, 2848, 2849, 2850, 2859, 2860/1, 2860/2, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 
2866, 2867, 2933/2, 2933/3, 2933/4 
Del parcele: 231/2, 234, 235, 245, 246, 261/2, 264/1, 265/1, 267/2, 268/1, 268/2, 310/1, 311, 312, 
313/2, 314, 315, 381, 519, 520, 521, 524, 525, 526, 527, 545, 574, 582, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 
691/2, 696/1, 698, 1154/1, 1558, 1561, 1562, 1566, 1567, 1570, 1572, 1576, 1578, 1579, 1581, 1583, 
1584, 1585, 1589, 1592, 1594, 1596, 1600, 1601, 1604, 1605, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1687, 
1688, 2934/4, 2942/1, 2946/4, 2950, 2951/2, 2958 
Šifra katastrske občine: 1505_BUŠINJA VAS 
Na parceli: *330, *336, *337, *338, *343, *347, *356, 380, *428, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 
844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 860, 861, 862, 863, 913, 924, 5683/5, 5683/6, 
5700, 5703, 5704, 5717, 5718, 5730, 5747, 5748, 5749, 5750, 5753, 5754, 5755, 5756, 5757, 5763/1, 
5767/5, 5767/8, 5768, 5770/1, 5770/2, 5771/1, 5771/2, 5777/1, 5788, 5789, 5790, 5792, 5793, 5795, 
5796, 5797, 5798, 5799, 5801, 5802, 5803, 5804, 5806, 5807, 5808, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 
5815, 5816/1, 5817/6, 5817/7, 5820/1, 5821/1, 5831, 5832, 5837, 5838, 5839, 5842, 5846, 5847, 
5849, 5850, 5851, 5855, 5856, 5857, 5858, 5860, 5861, 5863, 5867, 5870/2, 5897, 5916, 5917, 5920, 
5922, 5923, 5930, 5931, 5932, 5933, 5938, 6009, 6012, 6013, 6014, 6015, 6032/3, 6032/5, 6033, 
6035/1, 6037, 6051, 6052, 6053, 6054, 6055/1, 6055/2, 6056, 6058, 6059, 6060/1, 6062, 6063/1, 
6063/2, 6063/3, 6073/1, 6084/1, 6085, 6087, 6088, 6089, 6090, 6094/1, 6095/2, 6096, 6100, 6107, 
6108/1, 6109, 6111, 6114, 6115, 6116, 6117, 6128, 6129, 6234, 6237, 6238, 6239, 6240, 6241, 6242, 
6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250/1, 6250/3, 6250/5, 6251 
Del parcele: *10, *22, *27, *55, *60/1, 67, 91/1, 91/2, 103, 107, 108, 132, 134, 135, 137, 139, 140, 
143/4, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 223, 224, 231/3, 232, 233, 234, 
235, *395, 556/1, 567/1, 567/2, 567/4, 1300/4, 1335/2, 1337/2, 1345/2, 1348/2, 1353/2, 1357, 1360/2, 
1363/2, 1366/2, 1372/1, 1373/2, 1377/2, 1379, 1382/1, 1400, 1401, 1509, 1510, 1512/1, 1513/1, 
1514/1, 1550, 1552/3, 1553, 1555, 1556, 1560/4, 1564/1, 1564/2, 1596, 1601, 1605, 1608, 1610, 
1623/1, 1623/3, 1623/5, 1624, 1629, 1630, 1631, 1661, 2489, 2491, 2492/1, 2492/2, 2499, 2500, 
2503/2, 2512, 2514/2, 2515/2, 2599, 2603, 2609, 2610, 2615, 3192/1, 3194/2, 3195, 3481, 3482, 
3593/3, 3609/1, 3609/2, 3610, 3615, 3616, 3617/1, 3617/2, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 
3624, 3627, 3629, 3630, 3631, 3690/1, 3690/2, 3691, 3693, 3701/1, 3701/2, 3707/2, 3713/2, 3714, 
3715, 3716, 3744, 3745, 3746, 5577, 5578, 5579, 5580, 5582, 5585, 5586/1, 5595, 5647, 5648, 
5656/1, 5657/3, 5657/4, 5658, 5661, 5663, 5669/6, 5690, 5691, 5692/2, 6260/1, 6260/2, 6271, 6272, 
6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6281, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289 
Šifra katastrske občine: 1506_LOKVICA 
Del parcele: 234, 236, 239 
 
IME: Vumole 
Šifra katastrske občine: 1545_BEDENJ 
Del parcele: 875, 876/2, 878, 879/1, 879/2, 880, 882/1, 980, 983, 984, 987, 988, 989/1, 989/2, 995/2, 
1010/1, 1010/2, 1011/3, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1050, 1051, 1052/1, 1052/2, 1053, 1291, 
1298, 1299, 1300, 1302, 1303, 1310, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 3110, 3114, 3116, 3126, 3133 
Šifra katastrske občine: 1552_ADLEŠIČI 
Del parcele: 9/1, 10/1, 11/1, 11/2, 13/1, 16, 18/1, 18/2, 23, 24/7, *113/51, 149, 150/1, 166/9, 167/1, 
167/3, 185, 187/1, *189, 192, 193, 195, 197, 239/2, *261, 532, 537, 543/4, 544/1, 544/11, 545/8, 
545/10, 545/14, 549/3, 549/4, 549/5, 549/6, 555, 556, 557/2, 558/2, 560/1, 564, 565, 1910, 1911, 
1913, 1914, 1923, 1924, 1992/2, 1992/3, 1992/5, 1992/6, 1992/16, 1992/40, 1992/47, 1992/48, 
2201/1, 2202, 2203/1, 2203/2, 2208/4, 2208/17, 2208/18, 2208/19, 2208/20, 2208/22, 2208/23, 
2208/28, 2208/55, 2208/56, 2208/58, 2223/4, 2223/5, 2223/21, 2223/22, 2270, 2272, 2380/7, 2384, 
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2385, 2386, 2388, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2481/1, 2481/2, 2482, 2483, 2486, 2487, 2491, 
2492, 2496, 2497, 2499, 2500, 2501, 2502, 2735/7, 2735/32, 2735/33, 2735/35, 2741/2, 2741/6, 
2741/7, 2741/8, 2741/9, 2741/10, 2741/11, 2884, 2887, 2888, 2891, 2894/1, 2894/2, 2937/2, 2937/3, 
3179/3, 3181, 3183, 3189, 3194, 3200/2, 3207, 3208/1, 3211/2, 3211/3, 3213, 3216/3, 3216/6, 3216/9, 
3217, 4387/1, 4391, 4392, 4466, 4467, 4471, 4475, 4476, 4497, 4498, 4509/8, 4509/9, 4509/10, 4523, 
4524/1, 4531/2, 4533, 4543, 4544, 4546, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4599, 4600, 4601, 
4737, 4738, 4739, 4741, 4872, 4873, 4874, 4881, 4882/1, 4889, 4892, 4894, 4895, 4898, 4899, 4901, 
4903/1, 4904, 4910, 4911, 4912, 4913/1, 4916, 5156, 5158, 5160, 5170/1, 5171, 5173, 5174, 5175, 
5177/2, 5179/1, 5180/2, 5180/3, 5180/6, 5180/7, 5181, 5182/2, 5183/5, 5184, 5186/1, 5204, 5348 
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PRILOGA 2: Pogoji za gradnjo in izvajanje gradbenih del  
 

Preglednica 1.1 
     

      
CC.Si * I STANOVANJSKE STAVBE 1,3 VVO I VVO II VVO III 

111 1 Enostanovanjske stavbe – pd + 
112 2 Večstanovanjske stavbe – pd + 
113 3 Stanovanjske stavbe za posebne namene – – pd 

  
     

CC.Si II NESTANOVANJSKE STAVBE 1,3 VVO I VVO II VVO III 
121 1 Gostinske stavbe – pd + 
122 2 Upravne in pisarniške stavbe – pd + 

12301 3 Trgovske stavbe – pd + 
12302 4 Sejemske dvorane, razstavišča – – – 
12303 5 Bencinski servisi – – pp
12304 6 Stavbe za druge storitvene dejavnosti – pd pd 
1241 7 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 

in z njimi povezane stavbe – – – 

1242 8 Garažne stavbe – – –
1251 9 Industrijske stavbe – – pp 
1252 10 Rezervoarji, silosi in skladišča, razen rezervoarjev za zemeljski 

plin ter silosov in skladišč nenevarnih snovi – – – 

 10 a Silosi in skladišča nenevarnih snovi – – pd 
 10 b Rezervoarji za zemeljski plin – – – 

1261 11 Stavbe za kulturo in razvedrilo – pd  pd 
1262 12 Muzeji in knjižnice – pd  pd 
1263 13 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo  – pd  pd 
1264 14 Stavbe za zdravstvo – pp pd 
1265 15 Športne dvorane – pd pd 
12711 16 Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki niso 

uvrščeni med enostavne objekte – pp pd 

12712 17 Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine) – pd pd 
 17 a Stavbe za rejo živali (več kakor 5 glav velike živine) – pp pd 

12713 18 Stavbe za spravilo pridelka – pd pd 
12714 19 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe – pd pd 
12721 20 Stavbe za opravljanje verskih obredov – pd + 
12722 21 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti – pd pd 
12730 22 Kulturni spomeniki + + + 
12740 23 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje – pd pd 

      
CC.Si III OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 1,3 VVO I VVO II VVO III 
21110 1 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste – pip2 pip2 
21120 2 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne 

ceste  – pp pd 

21120 2 a Parkirišča – pd2 pd2

21210 4 Glavne in regionalne železnice – – – 
21220 5 Mestne železnice – – – 
21311 6 Letališke steze in ploščadi, razen helikopterskega letališča nad 

terenom na delu stavbe – – – 
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 6 a Helikoptersko letališče nad terenom na delu stavbe – – pp8 
21312 7 Letalski navigacijski objekti – pd + 
21410 8 Mostovi in viadukti pp pd pd 
21420 9 Predori in podhodi  – pp5 pd6 
21510 10 Pristanišča in plovne poti – – – 
21520 11 Pregrade in jezovi pp pd pd 
21530 12 Dovodni in odvodni kanali ter osuševalni sistemi, razen 

namakalnih sistemov – pp + 

 12 a Namakalni sistemi – pp21 pp21 
  

     

CC.Si IV CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI 
VODI 1,3 VVO I VVO II VVO III 

22110 1 Naftovodi in prenosni (transportni) plinovodi, razen za zemeljski 
plin – – – 

 1 a Prenosni plinovodi za zemeljski plin – – – 
22121 2 Prenosni vodovodi  pp pd pd 
22122 3 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode pd pd pd 
22130 4 Prenosna komunikacijska omrežja – pd + 
22140 5 Prenosni elektroenergetski vodi – pd + 
22210 6 Distribucijski plinovodi, razen za zemeljski plin – pp pd 

 6 a Distribucijski plinovodi za zemeljski plin – pd pd 
22221 7 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo pd pd + 
22222 8 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak – – Pd  
22223 9 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti pd15 pd15 pd15 
22231 10 Cevovodi za odpadno vodo –14,15,18, pd7,15,18 pd7,15,18

 10 a Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode, 
če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 

– – pp12,20 

 10 b Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode, 
če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 

– pp20,22 pp,20,22 

 10 c  Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode, 
če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in je pred iztokom 
zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj 

–16,20 pd20 pd20 

 10 d Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode, če gre za 
neposredno odvajanje v površinsko vodo v skladu s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo 

– pd15 pd15 

 10 e Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode s 
streh objektov, če gre za posredno odvajanje v podzemne 
oziroma neposredno v površinske vode v skladu s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo 

– pd20 +20 

22232 14 Komunalne in skupne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali 
večjo od 2000 populacijskih enot – pip pp 
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 14 a Male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, večjo od 200 
populacijskih enot – pp pp 

 14 b Industrijske čistilne naprave – pp30 pp30 
 14 c  Čistilne naprave padavinske odpadne vode – pd pd 

22240 15 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska 
komunikacijska omrežja –31 pd + 

 16 Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje 
podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega – – – 

  
     

CC.Si V KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI 1,3 VVO I VVO II VVO III 
23010 1 Rudarski objekti (vključno z gramoznicami) – – –
23020 2 Energetski objekti – – pip 
23030 3 Objekti kemične industrije, razen objektov iz 3 a in 3 b – – – 

 3 a Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, razen naprav iz 5,  
5 a, 5 b in 5 c v CC.Si 24203  

– – pp 

23030 3 b Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z 
nevarnimi kemikalijami, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja 

– – pp 

23040 4 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje, 
razen objektov iz 3 a in 3 b – – pp 

   
    

CC.Si VI DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI 1,3 VVO I VVO II VVO III 
24110 1 Športna igrišča – pp pd 
24122 2 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti 

čas, razen igrišča za golf  – pd + 

 2 a Igrišče za golf –  – pd 
24201 3 Vojaški objekti – – pp 
24202 4 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na 

ogroženih območjih pp pp pd 

24203 5 Odlagališča odpadkov, razen odlagališč nenevarnih ali inertnih 
odpadkov – – – 

 5 a Odlagališča nenevarnih ali inertnih odpadkov – – pp 
 5 b Objekti za zbiranje ali obdelavo odpadkov, razen objektov za 

zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov – – – 

 5 c Objekti za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov – – pp 
24204 6 Pokopališča – pp pd 
24205 7 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje  – – pd 

 
 

     

Preglednica 1.2   
    

  IZVAJANJE GRADBENIH DEL VVO I VVO II VVO III 
 1 Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na 

zemljišču s površino, večjo od 1 ha – pp pd 

 2 Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez 
vzdrževanja vozil in strojev) – pd + 
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 3 Prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali začasna skladišča za 
goriva in maziva ali gradbena kemična sredstva  –  pd + 

 4 Sanitarne enote na gradbišču  –10 –10 –10 
 5 Začasna skladišča na gradbišču za betonske elemente – pd + 
 6 Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbišču (pretakanje 

goriva) – – + 

 7 Izkopi na gradbišču pd1,5 pd1,5 +3,6

 8 Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd., strojev za 
geotehnično vrtanje in rezkalnikov na gradbišču – pd + 

 9 Uporaba brizganega betona – pd + 
 10 Uporaba odpadnega gradbenega materiala  – – pd 
 11 Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s 

predelavo odpadkov, za gradnjo objektov – – pd 

 12 Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo 
snovi, škodljive za vodo – – – 

 13 Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala, 
če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade) – + + 

 14 Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali 
odstranjevanjem zemljine  – pp1 pd3,6 

 15 a Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira  pp pp pd 
 15 b Gradnja tesnilnih zaves za druge namene – – pp 
 16 Injektiranje  – – pd4 
 17 Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem, 

izkopom ali zabijanjem  – – pd 

 18 Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako – – pd
 19 Vgradnja pilotov s cementiranjem v vrtini  – – + 
 20 Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (namakanje, 

oskrbo s tehnološko vodo, za uporabo geotermalne energije 
ipd.) 

– pd11 pd11 

 21 Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe državnega 
monitoringa stanja voda pp11 pd11 pd11 

 
 

     

Preglednica 1.3   
    

  NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI ** VVO I VVO II VVO III 
 1 Majhna stavba, če gre za garažo, drvarnico, zimski vrt pd + + 
 2 Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave + + + 
 3 Ograja + + + 
 4 Podporni zid + + + 
 5 Pomožni objekt v javni rabi, razen sanitarne enote in objektov 

za odvodnjavanje cest, železniških tirov, pristaniških ploščadi pd + + 

 6 Sanitarna enota –10 –10 –10 
 7 Objekti za odvodnjavanje cest, železniških tirov, pristaniških 

ploščadi – pd + 

 8 Mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo od 50 do 
vključno 200 populacijskih enot in mala komunalna čistilna 
naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot 

–19 pd pd 

 9 Nepretočna greznica –19 pd25 pd25 
 10 Rezervoar  –27 pd pd 
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 11 Vodnjak, razen vrtine ali vodnjaka, potrebnega za raziskave – – – 
 12 Vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave pd11,23 pd11 pd11 
 13 Vodomet – – – 
 14 Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in 

daljinskega ogrevanja pd + + 

 15 Samostojno parkirišče – pd + 
 16 Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno pd + + 
 17 Pomol – + + 
 18 Športno igrišče na prostem, razen igrišča za golf, grajenega 

smučišča na vodi, poligona za motorna vozila, smučišča, 
športnega strelišča 

– + + 

 19 Igrišče za golf, grajeno smučišče na vodi, poligon za motorna 
vozila, smučišče, športno strelišče – – pd 

 20 Vodno zajetje ali objekt za akumulacijo vode in namakanje, 
razen objektov za zajem pitne vode in vodnih zbiralnikov za 
pitno vodo 

– pd pd 

 21 Objekti za zajem pitne vode in vodni zbiralniki za pitno vodo pd pd + 
 22 Objekt za oglaševanje + + + 
 23 Objekt za rejo živali  – pd pd 
 24 Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, razen silosa, grajene 

obore, grajenega molzišča, zbiralnika gnojnice ali gnojevke, 
hlevskega izpusta 

pd + + 

 25 Silos, grajena obora, grajeno molzišče – pd + 
 26 Zbiralnik gnojnice ali gnojevke, hlevski izpust –17,13 pd13 pd13 
 27 Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost –26 pd + 
 28 Pomožni komunalni objekti –26 + + 
 29 Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na 

smučišču – + + 

 30 Pomožni objekti, namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, ter pomožni objekti za spremljanje stanja 
okolja in naravnih pojavov, razen meteoroloških objektov za 
monitoring kakovosti zraka, objektov za hidrološki monitoring 
površinskih voda, objektov za monitoring podzemnih voda, 
objektov za opazovanje neba, objektov za spremljanje 
seizmičnosti 

– pd + 

 31 Meteorološki objekti za monitoring kakovosti zraka, objekti za 
hidrološki monitoring površinskih voda, objekti za monitoring 
podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za 
spremljanje seizmičnosti 

pd + + 

          

  VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ** VVO I VVO II VVO III 
 1 Dela v objektu + + + 
 2 Dela na ovoju objekta + + + 
 3 Zasteklitev objekta + + + 
 4 Inštalacije in naprave v in na objektu, razen izvedbe vrtine ali 

izkopa in namestitve toplotne črpalke voda – voda ali zemlja – 
voda (geosonda, horizontalni kolektor ipd.) in namestitve 
premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto s 
priključkom na objekt  

pd + + 
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 5 Izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne črpalke voda – 
voda ali zemlja – voda (geosonda, horizontalni kolektor ipd.) – – pd11 

 6 Namestitev premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali 
nafto s priključkom na objekt –26,28 pd28 pd28 

 7 Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta pd + + 
 8 Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi pd + + 
      

Pomen oznak:  
 
* V prvem stolpcu preglednice 1 je navedena ustrezna raven vrst objektov, označena s številko, v 
skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov ter objektov državnega pomena (v 
nadaljnjem besedilu: CC.Si). 
 
** Nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževanje objektov so v skladu s predpisi, ki urejajo 
razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje. 
 
VVO I pomeni najožje vodovarstveno območje; 
 
VVO II pomeni ožje območje; 
 
VVO III pomeni širše vodovarstveno območje; 
 
+ pomeni, da je poseg v okolje dovoljen; 
 
– pomeni, da je poseg v okolje prepovedan; 
 
pd pomeni, da so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del 
preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter da je izdano vodno soglasje; 
 
pp pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del in se zanje izda 
vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v 
postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in je iz rezultatov te 
analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo, in če se zaradi 
njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz 
rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega 
sprejemljivo; 
 
pip pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov in izvajanje gradbenih del, kadar gre za 
poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, za 
katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega 
telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na 
podlagi ugotovitev analize tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu 
prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu. 
 
1 Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju 
dovoljena, se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Prav tako se z 
gradnjo ne sme zmanjšati krovna plast, če je ta upoštevana pri določanju zmanjšanega obsega ali 
ukrepov ožjega vodovarstvenega območja. Območje nihanja podzemne vode v vodonosniku je 
območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode v nizu meritev 
gladine podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa 
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podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev 
gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v 
vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi 
merilci nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na 
vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na 
območju predvidenega posega izvaja investitor. 
 
2 Zagotoviti je treba zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest. 
 
3 Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na širšem vodovarstvenem območju dovoljena, je 
treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje 
ne zmanjša za več kakor 10 %, je gradnja izjemoma dovoljena tudi globlje. Če je med gradnjo ali 
obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to potrebno vodno soglasje. Srednja 
gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v nizu meritev med najvišjo in najnižjo 
izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se 
upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS 
za okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi 
zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev 
z avtomatskimi merilniki nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine 
podzemne vode na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti 
opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor. 
 
4 Dovoljeno le, če gre za utrditev nestabilnega terena. 
 
5 Izkopi na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju so dovoljeni, če so izvedeni več kakor 2 m 
nad najvišjo gladino podzemne vode. 
 
6 Izkopi na širšem vodovarstvenem območju so dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode, razen v 
primerih, kadar je izjemoma dovoljena gradnja v skladu z opombo 3 te priloge. 
 
7 Za javno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s standardiziranimi 
postopki.  
 
8 Prepovedana sta skladiščenje in pretakanje goriva.  
 
9 Kadar so vagoni s posodami za prevoz tekočin in plinov naloženi z nevarnimi snovmi, morajo biti 
uvedeni posebni zaščitni ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga. 
 
10 Razen če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje komunalne odpadne vode iz 
sanitarnih enot v javno kanalizacijo. 
 
11 Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev odtekanja, 
ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je 
treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje podzemne vode ali zajetja. 
 
12 Dovoljeno, če gre za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječih objektov in naprav in če 
območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo, ali če odvajanje v javno kanalizacijo tehnično ni 
izvedljivo ali če na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki zaključuje javno kanalizacijo, ni zagotovljena 
zmogljivost za čiščenje te industrijske odpadne vode. Industrijska odpadna voda mora ustrezati 
predpisanim zahtevam za odvajanje industrijske odpadne vode v vode. 
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13 Dno zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino 
podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni. 
 
14 Razen če gre za gradnjo nove interne kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode kot 
sanacijski ukrep obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb. 
  
15 Cevovod, po katerem se odpadna voda odvaja v vodotok, mora biti izveden tako, da je preprečeno 
ponikanje v podzemno vodo ali zajetje. 
 
16 Razen če gre za odvajanje padavinske odpadne vode iz obstoječih objektov.   
 
17 Razen če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov gnojnice 
in gnojevke, kompostaren za gnojevko ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že obstoječem 
kmetijskem gospodarstvu. 

 
18 Interna kanalizacija mora biti priključena na javno kanalizacijo. Za interno kanalizacijo mora biti pred 
uporabo preverjena vodotesnost s standardiziranimi postopki. 

 
19 Razen če gre za obstoječe stavbe in stavbe, katerih gradnja je dovoljena s to uredbo, za katere je 
treba zagotoviti zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki 
ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, in so v postopku izdaje vodnega soglasja za 
gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa 
ter je izdano vodno soglasje. 

 
20 Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za posredno 
odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 
  
21 Dovoljena je gradnja namakalnih sistemov za namakanje z razpršilci ali za kapljično namakanje z 
vodo v skladu z gnojilnim načrtom. 
 

22 Dovoljeno, če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če gre za začasno rešitev v 
prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo ali 
do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju. Komunalna odpadna voda 
mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje v vode. 
 
23 Premer vrtanja raziskovalne vrtine je lahko največ 76 mm, razen za raziskovalne vrtine za javno 
oskrbo s pitno vodo. 
 
24 Železnica mora biti izvedena v tesnilni plasti, vsa odpadna voda mora biti speljana zunaj 
vodovarstvenega območja. 

 
25 Dovoljeno, če gre za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s 
predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. 
 

26 Dovoljeno, če so v postopku izdaje vodnega soglasja preverjeni vplivi na vodni režim in stanje 
vodnega telesa ter je izdano vodno soglasje. 
 
27 Razen če gre za rezervoar za vodo. 
 



Stran 7908 / Št. 53 / 5. 8. 2016 Uradni list Republike Slovenije

 

 
 

28 Dovoljeno, če je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega 
iztekanja in onesnaženja vode ali tal. Dovoljeno tudi, če je rezervoar proizvod, dan na trg v skladu s 
predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in je nameščen na 
vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode 
ali tal. 
 
29 Na postajah in terminalih je dovoljena gradnja prostostoječih rezervoarjev s spremljajočimi cevovodi 
in pretakališči z uporabno prostornino do 450 l v zaščitni zgradbi ali prostostoječih rezervoarjev s 
spremljajočimi cevovodi in pretakališčem s skupno prostornino vsakega posameznega rezervoarja do 
30 m3 v skladu s predpisom, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih 
posodah.  
 
30 Dovoljeno, če gre za ukrep pri obstoječi industrijski stavbi.  
 
31 Razen če gre za oskrbo objektov, zgrajenih pred uveljavitvijo te uredbe, in objektov, katerih gradnja 
je dovoljena s to uredbo, ter je izdano vodno soglasje. 
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PRILOGA 3: Seznam zajetij 
 
 

ZAP.ŠT. TIP ZAJETJA NAZIV ZAJETJA OBČINA 

1. Zajeti izvir Obrh Metlika 

2. Črpalna vrtina Ra-3/11 Gornji Suhor Metlika 

3. Črpalna vrtina Ra-2/91 Gornji Suhor Metlika 

4. Zajeti izvir Dobličica Črnomelj 

5. Zajeti izvir Vumole Črnomelj 

6. Črpalna vrtina D-1/95 Damelj Črnomelj 

7. Zajeti izvir Guče Semič 

8. Zajeti izvir Bajer Semič 

9. Črpalna vrtina ČBL-4/92 Blatnik Semič 

10. Črpalna vrtina ČBL-3/91 Blatnik Semič 

11. Črpalna vrtina BR-1/94 Brezovica Semič 

12. Črpalna vrtina 
 
BR-2/12 Brezovica Semič 
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MINISTRSTVA
2365. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti 

v pravdnem postopku

Na podlagi osmega odstavka 149. člena Zakona o prav-
dnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 
– odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. 
US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 
– odl. US in 48/15 – odl. US) izdaja minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o ovojnici za vročanje po pošti  

v pravdnem postopku

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa obliko, vsebino in način izpol-
njevanja ovojnic za vročanje po pošti v skladu z Zakonom 
o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 
57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – 
odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 
10/14 – odl. US in 48/15 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: 
zakon).

(2) Ta pravilnik določa obliko, vsebino in način izpol-
njevanja ovojnice za vročanje po pošti, primerne za tiskanje 
z laserskimi in matričnimi tiskalniki, in ovojnice za vročanje 
po pošti, primerne za strojno izpolnjevanje in kuvertiranje.

(3) Ta pravilnik določa ovojnico za vročanje, če je po-
trebno pismo vročiti osebno v skladu s 142. členom zakona 
(v nadaljnjem besedilu: ovojnica za osebno vročanje) ali če 
se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom za-
kona (v nadaljnjem besedilu: ovojnica za navadno vročanje).

(4) Vzorčni modeli ovojnic v slovenskem jeziku so kot 
priloga sestavni del tega pravilnika.

(5) Izdelovalec ovojnic mora predhodno pridobiti mne-
nje ministrstva, pristojnega za pravosodje o vsebinski ustre-
znosti ovojnice v slovenskem jeziku in dvojezičnih ovojnic 
ter mnenje centra, pristojnega za informatiko pri Vrhovnem 
sodišču Republike Slovenije o tehnični ustreznosti ovojnice.

2. člen
(barve)

Osnovna barva celotne ovojnice je bela, barva predti-
skanih podatkov na ovojnici modra (barvna skala Pantone 
2995 U), razen oznake »AR«, ki je rdeče barve (barvna skala 
Pantone Red 32 U), barva izpisanih spremenljivih podatkov 
pa je črna.

3. člen
(večje pošiljke)

Za vročanje listin večje izmere ali obsega, ki jih ni mo-
goče pošiljati v ovojnici, določeni s tem pravilnikom, se upo-
rabljajo večje standardne ovojnice s pritrjenimi vročilnicami 
z ustrezno vsebino, določeno s tem pravilnikom.

4. člen
(dvojezične ovojnice)

Na območju občin, kjer sta pri sodišču poleg slovenske-
ga jezika uradna jezika tudi jezik italijanske ali madžarske 
narodne skupnosti, mora biti besedilo na ovojnici napisano 
tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku, če stranka v po-
stopku uporablja italijanski ali madžarski jezik.

OVOJNICA ZA VROČANJE PO POŠTI, PRIMERNA ZA TISK 
NA LASERSKIH IN MATRIČNIH TISKALNIKIH

5. člen
(ovojnica)

(1) Ovojnica je izdelana kot večslojna tiskovina. Na levi 
polovici zgornjega sloja je pritrjen dodatni sloj (v nadaljnjem 
besedilu: vročilnica). V smeri izpisa ima zgornji sloj ovojnice 
podaljšek, ki je namenjen obvestiloma o prispelem pismu in 
obvestiloma sodišču o opravljeni vročitvi. Podrobnejša poraz-
delitev polj in vsebine izhaja iz priloge tega pravilnika.

(2) Ovojnica je pravokotne oblike.
(3) Ovojnica za laserski tiskalnik je širine 210 mm in dol-

žine 148 mm. Zgornji sloj ovojnice je podaljšan v smeri izpisa 
za 149 mm, tako da je ovojnica skupaj s podaljškom dolga 
297 mm.

(4) Format ovojnice za matrični tiskalnik je isti kot za ovoj-
nico za laserski tiskalnik, temu so dodana vodila v širini 20 mm 
na vsaki strani. Format ovojnice s podaljškom je poravnan s 
spodnjim robom. Skupna dolžina ovojnice s podaljškom za 
iglični tiskalnik je 12˝ (dvanajst ameriških inčev) – v skladu z 
računalniškimi standardi za tiskalnike.

(5) Ovojnica je zlepljena po zgornjem, spodnjem in de-
snem robu, na levem robu pa ima pritrjen silikonski trak z 
lepilom za zapiranje ovojnice po vlaganju listin.

(6) Ovojnica je z notranje strani opremljena s številčnim 
rastrom, ki ohranja zaupnost vsebine.

(7) Ovojnica ima v spodnjem levem robu izpisano oznako 
VR-MP-3.

(8) Ovojnica mora biti pripravljena tako, da jo vodila tiskal-
nika skozi mehanizem vlečejo enakomerno, da skozi tiskalnik 
teče gladko in da se papir ob tiskanju ne guba.

6. člen
(vročilnica)

(1) Vročilnica ima obliko pokončnega pravokotnika, ki 
je 134 mm od levega roba ovojnice navpično in 104 mm od 
spodnjega roba ovojnice vodoravno nakazan s perforirnimi nizi.

(2) Na vročilnici je zgoraj napis »VROČILNICA«, pod 
njim pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 
60 x 18 mm, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne 
pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem pravokotni-
kom je napis »ŠTEVILKA:«, pod njim je napis »VSEBINA:« in 
pod njim navpičen napis »PREJEMNIK VROČILNICE:«. Ob 
napisu je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 
80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik vročilnice. Pod 
njim je črtna razpredelnica, velikosti 80 x 17 mm, za vpis datu-
ma in podpisa ob neuspeli vročitvi. Pod črtno razpredelnico je 
navpičen napis »NASLOVNIK PISMA:« in ob njem z vogalnimi 
črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se 
vpiše, kdo je naslovnik pisma.

(3) Črtna razpredelnica iz prejšnjega odstavka je razde-
ljena na tri stolpce. V levem stolpcu, širine 18 mm, je napis 
»Naslovnik obveščen o prispelem pismu«. Druga dva stolpca 
sta enako široka in enakomerno razdeljena na dve vrstici. V 
srednji zgornji vrstici je napis »datum«, prazna vrstica pod njim 
pa je razdeljena na osem enakih pravokotnikov, ki so name-
njeni vpisu datuma, ko je vročevalec naslovniku pisma pustil 
obvestilo. V desni zgornji vrstici je napis »podpis«, spodnja 
prazna desna vrstica pa je namenjena podpisu vročevalca, ki 
je pustil obvestilo.

(4) Na hrbtni strani vročilnice je besedilo: »Potrjujem, 
da sem dne«, temu besedilu sledi prostor za datum vročitve, 
ki mora biti dovolj velik, da prejemnik pisma z besedo napiše 
datum prejema pisma. Za njim je besedilo »prejel navedeno 
pismo.«. Za tem je prostor za podpis prejemnika in za pripombe 
vročevalca, na desni strani pa prostor za krog, ki je namenjen 
odtisu poštnega žiga. Pod prostorom za pripombe vročevalca 
je za besedilom »(izpolni v primeru navadne vročitve, ko je 
naslovniku pismo puščeno v predalčniku)« natisnjeno bese-
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dilo: »Ker vročevalec danes ……… pisma ni mogel izročiti niti 
naslovniku niti odraslemu članu gospodinjstva, je pismo pustil 
v naslovnikovem predalčniku. V ………., dne …….………… 
………... (podpis vročevalca)«.

7. člen
(desna polovica sprednje strani ovojnice)

(1) Na desni polovici sprednje strani ovojnice je levo zgo-
raj napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« in pod 
njim navpičen napis »POŠILJATELJ:«. Ob njem je z vogalnimi 
črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se 
vpiše, kdo je pošiljatelj. Pod njim je z vogalnimi črtami označen 
pravokotnik, velikosti 60 x 18 mm, kamor se izpiše črtna koda 
s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke.

(2) Desno od tega pravokotnika je v pravokotniku velikosti 
28 x 13 mm oznaka »AR«, pod njim pa napis »OSEBNO! ZPP«.

(3) Pod temi običajnimi poštnimi oznakami je navpičen 
napis »NASLOVNIK:« in ob njem z vogalnimi črtami označen 
pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, namenjen vpisu podatkov o 
naslovniku pisma.

8. člen
(zadnja stran ovojnice)

(1) Na zadnji strani ovojnice brez perforacij je nad podalj-
škom besedilo »1) OBVESTILO O PRISPELEM PISMU (izpolni 
v primeru osebne vročitve)«. Pod tem je natisnjeno naslednje 
besedilo:

»Dne ………………. vročevalec pisma ni mogel izročiti 
niti naslovniku niti odraslemu članu gospodinjstva, zato je v 
njegovem hišnem predalčniku / izpostavljenem predalčniku / 
na vratih njegovega stanovanja (označi!) pustil obvestilo, kje 
je pismo, z navedbo roka 15 dni, v katerem ga mora prevzeti.

V ……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
(2) Pod tem je besedilo »2) OBVESTILO O PRISPELEM 

PISMU (izpolni v primeru navadne vročitve, ko je naslovniku 
pismo puščeno v predalčniku)«. Pod tem je natisnjeno nasle-
dnje besedilo:

»Ker vročevalec danes ……………… pisma ni mogel 
izročiti niti vam niti odraslemu članu vašega gospodinjstva, je 
pismo pustil v vašem predalčniku. Šteje se, da je bila vročitev 
opravljena na dan, ko je bilo pismo puščeno v predalčniku (člen 
141/1 ZPP).

V ……………………………., dne ……………………….....
Podpis vročevalca …………………………………….«.
(3) Pod tem je besedilo »3) OBVESTILO O PRISPELEM 

PISMU (izpolni v primeru navadne vročitve, če naslovnik nima 
predalčnika ali je ta neuporaben)«. Pod tem je natisnjeno na-
slednje besedilo:

»Dne ……………… vročevalec pisma ni mogel izročiti niti 
naslovniku niti odraslemu članu gospodinjstva. Naslovnik nima 
predalčnika oziroma je njegov predalčnik neuporaben. Zato je 
na vratih njegovega stanovanja pustil obvestilo, kje je pismo, z 
navedbo roka 30 dni, v katerem ga mora prevzeti. Šteje se, da 
je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo obvestilo o vročitvi 
pritrjeno na vrata stanovanja (člen 141/2 ZPP).

V ……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.

9. člen
(podaljšek)

(1) Podaljšek, ki je namenjen obvestilom o prispelem 
pismu in obvestilom sodišču o opravljeni vročitvi, je križno 
razdeljen na štiri enako velike dele.

(2) Zgornja dva dela podaljška sta namenjena obvestilu 
sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča osebno v skladu 
s 142. členom zakona, in obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi 
pisma, ki se vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom 
zakona. Med seboj sta ločena z navpičnim perforirnim nizom 
po sredini.

(3) Spodnja dva dela sta namenjena obvestilu o prispelem 
pismu, ki se vroča osebno v skladu s 142. členom zakona, in 
obvestilu o prispelem pismu, ki se vroča navadno v skladu s 
140. in 141. členom zakona, ki sta od obvestil sodišču ločena 
z vodoravnim perforirnim nizom, med seboj pa sta ločena z 
navpičnim perforirnim nizom po sredini.

10. člen
(obvestilo sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča 

osebno v skladu s 142. členom zakona)
(1) Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na levi strani 

zgornjega dela podaljška je na sprednji strani zgoraj na sredi-
ni besedilo »OBVESTILO SODIŠČU O OPRAVLJENI VRO-
ČITVI«, pod katerim je besedilo »(izpolni v primeru osebne 
vročitve)«, pod njim je prostor za izpis črtne kode s številko 
sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke, pod njim pa 
na levi strani napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« 
in pod njim napis »PREJEMNIK OBVESTILA:«. Pod slednjim 
je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti največ 
80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik obvestila o 
opravljeni vročitvi. Pod njim je napis »NASLOVNIK PISMA:«, 
pod njim pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 
največ 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.

(2) Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pisma ob poskusu vročitve ni bilo mogoče izročiti niti 

naslovniku niti odraslemu članu gospodinjstva. Zato je vroče-
valec dne ………………… v njegovem hišnem predalčniku / 
izpostavljenem predalčniku / na vratih njegovega stanovanja 
(označi!) pustil obvestilo, kje je pismo, z navedbo roka 15 dni, 
v katerem ga mora prevzeti.

Naslovnik pisma v tem roku ni prevzel.
– Zato mu je bilo pismo po preteku tega roka puščeno 

v hišnem predalčniku / izpostavljenem predalčniku (označi!).
– Ker naslovnik nima hišnega oziroma izpostavljenega 

predalčnika / je predalčnik neuporaben (označi!), se pismo 
vrača sodišču.

V ……………………., dne ………………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.

11. člen
(obvestilo sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča 

navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona)
(1) Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na desni 

strani zgornjega dela podaljška je na sprednji strani zgoraj 
na sredini besedilo »OBVESTILO SODIŠČU O OPRAVLJE-
NI VROČITVI«, pod katerim je besedilo »(izpolni v primeru 
navadne vročitve, če naslovnik nima predalčnika ali je ta ne-
uporaben)«, pod njim je prostor za izpis črtne kode s številko 
sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke, pod njim pa 
na levi strani napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« 
in pod njim napis »PREJEMNIK OBVESTILA:«. Pod slednjim 
je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti največ 
80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik obvestila o 
opravljeni vročitvi. Pod njim je napis »NASLOVNIK PISMA:«, 
pod njim pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 
največ 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.

(2) Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pisma ob poskusu vročitve ni bilo mogoče izročiti niti na-

slovniku niti odraslemu članu gospodinjstva. Zato je vročevalec 
dne ………………… na vratih njegovega stanovanja pustil ob-
vestilo, kje je pismo, z navedbo roka 30 dni, v katerem ga mora 
prevzeti. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je 
bilo to obvestilo pritrjeno na vrata stanovanja (člen 141/2 ZPP).

V ……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.

12. člen
(obvestilo o prispelem pismu, ki se vroča osebno v skladu  

s 142. členom zakona)
(1) Na obvestilu o prispelem pismu na levi strani spo-

dnjega dela podaljška je na sprednji strani za besedilom »OB-
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VESTILO O PRISPELEM PISMU«, pod katerim je besedilo 
»(izpolni v primeru osebne vročitve)«, kateremu sledi prostor 
za osebno ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje 
besedilo:

»Čaka vas priporočeno pismo opr. št. ……………. Z vro-
čilnico št. ………………. iz ……………………. Ker vročevalec 
danes ………………. pisma ni mogel izročiti niti vam niti odra-
slemu članu vašega gospodinjstva, lahko pismo prevzamete 
na pošti ……………......... v 15 dneh od ………….. dalje v 
delovnem času pošte, danes pa od ………… do ………….. ure.

V ……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
(2) Na zadnji strani obvestila je natisnjeno naslednje 

besedilo:
»Pravni pouk
Če pisma v tem roku ne boste prevzeli, bo sodišče štelo, 

da je vročitev opravljena po poteku tega roka. Po poteku tega 
roka bo pismo puščeno v vašem hišnem oziroma izpostavlje-
nem predalčniku. Če predalčnika nimate ali je neuporaben, bo 
pismo vrnjeno sodišču, ki je odredilo vročitev (142. člen ZPP).«.

13. člen
(obvestilo o prispelem pismu, ki se vroča navadno v skladu  

s 140. in 141. členom zakona)
(1) Na obvestilu o prispelem pismu na desni strani spo-

dnjega dela podaljška je na sprednji strani za besedilom »OB-
VESTILO O PRISPELEM PISMU«, pod katerim je besedilo 
»(izpolni v primeru navadne vročitve, če naslovnik nima pre-
dalčnika ali je ta neuporaben)«, kateremu sledi prostor za oseb-
no ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje besedilo:

»Čaka vas priporočeno pismo opr. št. ……………. Z vro-
čilnico št. ………………. iz ……………………. Ker vročeva-
lec danes ………………. pisma ni mogel izročiti niti vam niti 
odraslemu članu vašega gospodinjstva in ker nimate pre-
dalčnika oziroma je neuporaben, je bilo pismo vrnjeno po-
šti ……………........., kjer ga lahko prevzamete v 30 dneh 
od ……………. dalje v delovnem času pošte, danes pa od 
………… do ………….. ure.

V ……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
(2) Na zadnji strani obvestila je natisnjeno naslednje 

besedilo:
»Pravni pouk
Če pisma v tem roku ne boste prevzeli, bo vrnjeno sodi-

šču, ki je odredilo vročitev. Šteje se, da je vročitev opravljena 
na dan, ko je bilo to obvestilo pritrjeno na vaših vratih (člen 
141/2 ZPP).«.

14. člen
(razporeditev besedila)

(1) Razporeditev besedila na obvestilih je takšna, da 
omogoča izpis spremenljivih podatkov in lastnoročne vpise 
vročevalca in prejemnika.

(2) Minister, pristojen za pravosodje, s tehničnim navodi-
lom natančneje določi fiksirane pozicije in velikost posameznih 
polj na podaljšani ovojnici.

15. člen
(izpolnjevanje)

(1) Sprednjo stran ovojnice v celoti, z izjemo črtne raz-
predelnice iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika, izpolni 
sodišče s spremenljivimi podatki in črtnima kodama.

(2) Če se pismo vroča osebno v skladu s 142. členom 
zakona, sodišče na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na 
levi strani podaljška ob vnosu spremenljivih podatkov izpolni 
vse podatke, in sicer postavki »ŠTEVILKA:« in »VSEBINA:« z 
enakimi vsebinami, kot na sprednji strani ovojnice, pod tem pa 
podatke o prejemniku obvestila o opravljeni vročitvi in o naslov-
niku pisma. Sodišče prav tako na obvestilu o prispelem pismu 
na levi strani podaljška izpolni prve tri podatke, in sicer: naslov-

nika pisma, številko priporočenega pisma s številko vročilnice v 
numeričnem zapisu in podatek, od kje je to priporočeno pismo. 
Besedilo desnega obvestila sodišču o opravljeni vročitvi in 
desnega obvestila o prispelem pismu se prečrta.

(3) Če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. čle-
nom zakona, se na sprednji strani ovojnice prečrta oznaka 
»OSEBNO!«. Sodišče na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi 
na desni strani podaljška ob vnosu spremenljivih podatkov 
izpolni vse podatke, in sicer postavki »ŠTEVILKA:« in »VSEBI-
NA:« z enakimi vsebinami, kot na sprednji strani ovojnice, pod 
tem pa podatke o prejemniku obvestila o opravljeni vročitvi in o 
naslovniku pisma. Sodišče prav tako na obvestilu o prispelem 
pismu na desni strani podaljška izpolni prve tri podatke, in si-
cer: naslovnika pisma, številko priporočenega pisma s številko 
vročilnice v numeričnem zapisu in podatek, od kje je to pripo-
ročeno pismo. Besedilo levega obvestila sodišču o opravljeni 
vročitvi in levega obvestila o prispelem pismu se prečrta.

16. člen
(prepogib)

Po izpisu spremenljivih podatkov in vstavljanju listin se 
ovojnica in podaljšek ovojnice, na katerem so obvestila, pre-
pognejo v V-zgib v skladu s poštnimi standardi.

OVOJNICA ZA VROČANJE PO POŠTI, PRIMERNA  
ZA STROJNO KUVERTIRANJE

17. člen
(ovojnica)

(1) Ovojnica za vročanje po pošti, primerna za strojno ku-
vertiranje, je pravokotna kuverta standardne oblike in dimenzij 
C5, ki ima na sprednji strani prilepljen zavihek z obvestilom o 
prispelem pismu, obvestilom sodišču o opravljeni vročitvi in 
vročilnico. Podrobnejša porazdelitev polj in vsebine izhaja iz 
priloge tega pravilnika.

(2) Ovojnica je z notranje strani opremljena s številčnim 
rastrom, ki ohranja zaupnost vsebine.

(3) Ovojnica ima v spodnjem levem robu izpisano oznako 
VR-MP-3OS, če je potrebno pismo vročiti osebno v skladu s 
142. členom zakona, ali oznako VR-MP-3NS, če se pismo vro-
ča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona.

(4) Na desni strani ovojnice je ob desnem robu navpična 
reža velikosti 10 mm x 45 mm, ki je namenjena čitalcu črtne 
kode vsebine pisma.

18. člen
(zavihek)

(1) Zgornja polovica zavihka na sprednji strani ovojnice je 
na levi strani namenjena vročilnici in na desni strani obvestilu 
sodišču o opravljeni vročitvi, ki sta z navpičnim perforirnim 
nizom po sredini razdeljena na dva enako velika dela, velikosti 
najmanj 95 x 58 mm, na ostalih straneh pa s perforirnimi nizi 
od preostanka ovojnice.

(2) Zgornji levi rob vročilnice in zgornji desni rob obvestila 
sodišču o opravljeni vročitvi sta od zavihka ločena tako, da 
omogočata ločitev z ovojnice.

(3) Levi del spodnje polovice zavihka je namenjen obve-
stiloma o prispelem pismu, ki jih vročevalec pusti za naslovnika 
pisma v skladu s 142. členom (osebno) ali s 140. in 141. čle-
nom zakona (navadno).

(4) Desni del zgornje polovice zavihka je namenjen obve-
stiloma sodišču o opravljeni vročitvi.

19. člen
(vsebina obvestila o prispelem pismu in obvestila sodišču  
o opravljeni vročitvi, če se pismo vroča osebno v skladu  

s 142. členom zakona)
(1) Na obvestilu o prispelem pismu je na sprednji strani 

navpično na levi strani napis »OBVESTILO O PRISPELEM 
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PISMU«, ob njem napis »Naslovnik:«, kateremu sledi prostor 
za osebno ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje 
besedilo:

»Čaka vas priporočeno pismo opr. št. ……………. Z vro-
čilnico št. ………………. iz ……………………. Ker vročevalec 
danes ………………. pisma ni mogel izročiti niti vam niti odra-
slemu članu vašega gospodinjstva, lahko pismo prevzamete 
na pošti ……………......... v 15 dneh od ……………… dalje v 
delovnem času pošte, danes pa od ………… do ………….. ure. 
V ……………………………., dne«, za katerim je osem enakih 
pravokotnikov, v katere se s številkami vpisujejo dan, mesec in 
leto. Pod tem je besedilo:

»Podpis vročevalca …………………………………….«.
(2) Na zadnji strani obvestila je natisnjeno naslednje 

besedilo:
»Pravni pouk
Če pisma v tem roku ne boste prevzeli, bo sodišče štelo, 

da je vročitev opravljena po poteku tega roka. Po poteku tega 
roka bo pismo puščeno v vašem hišnem oziroma izpostavlje-
nem predalčniku. Če predalčnika nimate ali je neuporaben, bo 
pismo vrnjeno sodišču, ki je odredilo vročitev (142. člen ZPP).«.

(3) Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi je na sprednji 
strani navpično na levi strani besedilo »OBVESTILO SODIŠČU 
O OPRAVLJENI VROČITVI«, ob njem je prostor, kamor se 
izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko pripo-
ročene pošiljke. Pod tem je na levi strani napis »ŠTEVILKA:«, 
pod njim napis »VSEBINA:« Pod slednjim je z vogalnimi črtami 
označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, 
kdo je prejemnik obvestila o opravljeni vročitvi. Pod njim je z 
vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, 
kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.

(4) Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pisma ob poskusu vročitve ni bilo mogoče izročiti niti 

naslovniku niti odraslemu članu gospodinjstva. Zato je vroče-
valec dne«, čemur sledi osem enakih pravokotnikov, v katere 
se s številkami vpisujejo dan, mesec in leto, in besedilo: »v 
njegovem hišnem predalčniku / izpostavljenem predalčniku / 
na vratih njegovega stanovanja (označi!) pustil obvestilo, kje 
je pismo, z navedbo roka 15 dni, v katerem ga mora prevzeti.

Naslovnik pisma v tem roku ni prevzel.
– Zato mu je bilo pismo po poteku tega roka puščeno 

v hišnem predalčniku / izpostavljenem predalčniku (označi!).
– Ker naslovnik nima hišnega predalčnika oziroma izpo-

stavljenega predalčnika / je predalčnik neuporaben (označi!), 
se pismo vrača sodišču.

V ……………………………., dne«, za katerim je osem 
enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpisujejo dan, 
mesec in leto. Pod tem je besedilo:

»Podpis vročevalca …………………………………….«.

20. člen
(vsebina obvestila o prispelem pismu in obvestila sodišču  
o opravljeni vročitvi, če se pismo vroča navadno v skladu  

s 140. in 141. členom zakona)
(1) Na obvestilu o prispelem pismu je na sprednji strani 

navpično na levi strani besedilo »OBVESTILO O PRISPELEM 
PISMU«, ob njem je besedilo »(izpolni v primeru navadne vro-
čitve, če naslovnik nima predalčnika ali je ta neuporaben)«, pod 
njim pa napis »Naslovnik:«, kateremu sledi prostor za osebno 
ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje besedilo:

»Čaka vas priporočeno pismo opr. št. ……………. Z vro-
čilnico št. ………………. iz ……………………. Ker vročeva-
lec danes ………………. pisma ni mogel izročiti niti vam niti 
odraslemu članu vašega gospodinjstva in ker nimate pre-
dalčnika oziroma je neuporaben, je bilo pismo vrnjeno po-
šti ……………........., kjer ga lahko prevzamete v 30 dneh 
od ……………… dalje v delovnem času pošte, danes pa 
od ………… do ………….. ure.

V ……………………………., dne«, za katerim je osem 
enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpisujejo dan, 
mesec in leto. Pod tem je besedilo:

»Podpis vročevalca …………………………………….«.
(2) Na zadnji strani obvestila je natisnjeno naslednje 

besedilo:
»Pravni pouk
Če pisma v tem roku ne boste prevzeli, bo vrnjeno sodi-

šču, ki je odredilo vročitev. Šteje se, da je bila vročitev opra-
vljena na dan, ko je bilo to obvestilo pritrjeno na vaših vratih 
(člen 141/2 ZPP).«.

(3) Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi je na sprednji 
strani navpično na levi strani besedilo »OBVESTILO SODIŠČU 
O OPRAVLJENI VROČITVI«, ob njem je prostor, kamor se 
izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko pripo-
ročene pošiljke. Pod tem je na levi strani napis »ŠTEVILKA:«, 
pod njim napis »VSEBINA:« Pod slednjim je z vogalnimi črtami 
označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, 
kdo je prejemnik obvestila o opravljeni vročitvi. Pod njim je z 
vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, 
kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.

(4) Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pisma ob poskusu vročitve ni bilo mogoče izročiti niti na-

slovniku niti odraslemu članu gospodinjstva. Zato je vročevalec 
dne«, čemur sledi osem enakih pravokotnikov, v katere se s 
številkami vpisujejo dan, mesec in leto, in besedilo: »na vratih 
njegovega stanovanja pustil obvestilo, kje je pismo, z navedbo 
roka 30 dni, v katerem ga mora prevzeti. Šteje se, da je bila 
vročitev opravljena na dan, ko je bilo to obvestilo pritrjeno na 
vrata stanovanja (člen 141/2 ZPP).

V ……………………………., dne«, za katerim je osem 
enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpisujejo dan, 
mesec in leto. Pod tem je besedilo:

»Podpis vročevalca …………………………………….«.

21. člen
(vročilnica)

(1) Vročilnica ima obliko pokončnega pravokotnika, veliko-
sti najmanj 95 x 95 mm, ki je na levi in zgornji strani od ovojnice 
ločen s perforirnimi nizi, na desni strani je s perforirnim nizom 
ločen od obvestila o sodišču o opravljeni vročitvi, na spodnji 
strani pa je s perforirnim nizom ločen od obvestila o prispelem 
pismu.

(2) Na vročilnici je navpično na levi strani napis »VROČIL-
NICA«, ob njem je na zgornji strani z vogalnimi črtami označen 
pravokotnik, velikosti najmanj 80 x 19 mm, kamor se izpiše 
črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene 
pošiljke. Pod tem pravokotnikom je napis »ŠTEVILKA:«, pod 
njim je napis »VSEBINA:« in pod njim z vogalnimi črtami ozna-
čen pravokotnik, velikosti najmanj 80 x 16 mm, kamor se vpiše, 
kdo je prejemnik vročilnice.

(3) Pod njim je na levi strani napis »Naslovnik obveščen o 
prispelem pismu«, desno od katerega je osem enakih pravoko-
tnikov, namenjenih vpisu datuma, ko je vročevalec naslovniku 
pisma pustil obvestilo, in nad katerimi je napis »Datum«. Desno 
od le-teh je prostor namenjen podpisu vročevalca, ki je pustil 
obvestilo ob neuspeli vročitvi, nad katerim je napis »Podpis«.

(4) Pod tem je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, 
velikosti najmanj 80 x 17 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik 
pisma.

(5) Če se pismo vroča osebno v skladu s 142. členom 
zakona, je na hrbtni strani vročilnice besedilo: »Potrjujem, 
da sem dne«, temu besedilu sledi prostor za datum vročitve, 
pod katerim je besedilo »(dan, mesec z besedami)«. Prostor 
za datum vročitve mora biti dovolj velik, da prejemnik pisma z 
besedo napiše datum prejema pisma. Pod njim je osem enakih 
pravokotnikov in besedilo »(dan, mesec, leto s številkami)«, 
pod njim pa besedilo »prejel navedeno pismo.«. Za tem je pro-
stor za podpis prejemnika in za pripombe vročevalca, na desni 
strani pa prostor za krog, ki je namenjen odtisu poštnega žiga.

(6) Če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. čle-
nom zakona, se na hrbtni strani vročilnice pod besedilom iz 
prejšnjega odstavka, za besedilom »(izpolni v primeru navadne 
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vročitve, ko je naslovniku pismo puščeno v predalčniku)« doda 
besedilo: »Ker vročevalec danes ……… pisma ni mogel izročiti 
niti naslovniku niti odraslemu članu gospodinjstva, je pismo pu-
stil v naslovnikovem predalčniku. V ………., dne …….………… 
………... (podpis vročevalca)«.

22. člen
(desna polovica spodnjega dela sprednje strani ovojnice)

(1) Na desni polovici spodnjega dela sprednje strani ovoj-
nice, ki je z ovojnico trajno povezan, je z vogalnimi črtami 
označen pravokotnik, velikosti najmanj 80 x 19 mm, kamor se 
izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporo-
čene pošiljke. Pod tem pravokotnikom je napis »ŠTEVILKA:«, 
pod njim je napis »VSEBINA:« in pod njim z vogalnimi črtami 
označen pravokotnik, velikosti najmanj 80 x 20 mm, kamor se 
vpiše, kdo je pošiljatelj. Pod tem je z vogalnimi črtami označen 
pravokotnik, velikosti najmanj 80 x 24 mm, kamor se vpiše, kdo 
je naslovnik pisma.

(2) Desno od pravokotnika, kamor se vpiše, kdo je poši-
ljatelj, je v pravokotniku velikosti najmanj 20 x 12 mm oznaka 
»AR«, pod njim pa napis »OSEBNO! ZPP«, če se pismo vroča 
osebno v skladu s 142. členom zakona, ali »NAVADNO! ZPP«, 
če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom 
zakona.

23. člen
(zadnja stran ovojnice)

(1) Če se pismo vroča osebno v skladu s 142. členom 
zakona, je na zadnji strani ovojnice besedilo

»OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, pod katerim je 
natisnjeno naslednje besedilo:

»Dne ………………. vročevalec pisma ni mogel izročiti 
niti naslovniku niti odraslemu članu gospodinjstva, zato je v 
njegovem hišnem predalčniku / izpostavljenem predalčniku / 
na vratih njegovega stanovanja (označi!) pustil obvestilo, kje 
je pismo, z navedbo roka 15 dni, v katerem ga mora prevzeti.

V ……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
(2) Če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. čle-

nom zakona, je na zadnji strani ovojnice besedilo »1) OBVE-
STILO O PRISPELEM PISMU (izpolni v primeru navadne 
vročitve, ko je naslovniku pismo puščeno v predalčniku)«. Pod 
tem je natisnjeno naslednje besedilo:

»Ker vročevalec danes ……………… pisma ni mogel izro-
čiti niti vam niti odraslemu članu gospodinjstva, je pismo pustil 
v vašem predalčniku. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na 
dan, ko je bilo pismo puščeno v predalčniku (člen 141/1 ZPP).

V ……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
(3) Pod tem je besedilo »2) OBVESTILO O PRISPELEM 

PISMU (izpolni v primeru navadne vročitve, ko naslovnik nima 
predalčnika ali je ta neuporaben)«. Pod tem je natisnjeno na-
slednje besedilo:

»Dne ……………… vročevalec pisma ni mogel izročiti niti 
naslovniku niti odraslemu članu gospodinjstva. Naslovnik nima 
predalčnika oziroma je njegov predalčnik neuporaben. Zato je 
na vratih njegovega stanovanja pustil obvestilo, kje je pismo, z 
navedbo roka 30 dni, v katerem ga mora prevzeti. Šteje se, da 

je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo obvestilo o vročitvi 
pritrjeno na vrata stanovanja (člen 141/2 ZPP).

V ……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.

24. člen
(razporeditev besedila)

Razporeditev besedila na obvestilih je takšna, da omogo-
ča izpis spremenljivih podatkov in lastnoročne vpise vročevalca 
in prejemnika.

25. člen
(izpolnjevanje)

(1) Sodišče na obvestilu o prispelem pismu izpolni prve 
tri podatke, in sicer: naslovnika pisma, številko priporočenega 
pisma s številko vročilnice v numeričnem zapisu in podatek, od 
kje je to priporočeno pismo. Na obvestilu sodišču o opravljeni 
vročitvi ob vnosu spremenljivih podatkov izpolni vse podatke, 
in sicer postavki »ŠTEVILKA:« in »VSEBINA:« z enakimi vse-
binami, kot na desni polovici spodnjega dela sprednje strani 
ovojnice, pod tem pa podatke o prejemniku obvestila o opra-
vljeni vročitvi in o naslovniku pisma.

(2) Sprednjo stran vročilnice in desno polovico spodnje-
ga dela sprednje strani ovojnice v celoti, z izjemo podatkov iz 
tretjega odstavka 21. člena tega pravilnika, izpolni sodišče s 
spremenljivimi podatki in črtnima kodama.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

26. člen
(prehodna določba)

(1) Ovojnice, ki so v uporabi ob uveljavitvi tega pravilnika, 
se uporabljajo do njihove porabe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se na območju občin, 
kjer sta pri sodišču poleg slovenskega jezika uradna jezika 
tudi italijanski ali madžarski jezik, stranki, ki v postopku upora-
blja italijanski ali madžarski jezik, po poteku treh mesecev od 
uveljavitve tega pravilnika vroča z dvojezično ovojnico, kot je 
določena s tem pravilnikom.

27. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati 
Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku 
(Uradni list RS, št. 93/08 in 25/09).

28. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-113/2016
Ljubljana, dne 28. julija 2016
EVA 2016-2030-0020

mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister

za pravosodje
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VROILNICA OBVESTILO O PRISPELEM PISMU

OBVESTILO SODIŠU O OPRAVLJENI VROITVI
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2366. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti 
v kazenskem postopku

Za izvrševanje 117. do 127. člena Zakona o kazenskem 
postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 
47/13, 87/14 in 8/16 – odl. US) izdaja minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o ovojnici za vročanje po pošti v kazenskem 

postopku

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja 
ovojnic za vročanje po pošti v skladu z Zakonom o kazenskem 
postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 47/13, 87/14 in 8/16 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: 
zakon).

2. člen
(ovojnica)

(1) Ovojnica je izdelana kot večslojna tiskovina. Na levi 
polovici zgornjega sloja je pritrjen dodatni sloj (v nadaljnjem 
besedilu: vročilnica). V smeri izpisa ima zgornji sloj ovojnice 
podaljšek, ki je namenjen obvestilom oziroma sporočilom o 
prispelem pismu po zakonu (v nadaljnjem besedilu: obvestila).

(2) Ovojnica je pravokotne oblike.
(3) Ovojnica za laserski tiskalnik je širine 210 mm in dol-

žine 148 mm. Zgornji sloj ovojnice je podaljšan v smeri izpisa 
za 149 mm, tako da je ovojnica skupaj s podaljškom dolga 
297 mm.

(4) Format ovojnice za matrični tiskalnik je isti kot za ovoj-
nico za laserski tiskalnik, temu so dodana vodila v širini 20 mm 
na vsaki strani. Format ovojnice s podaljškom je poravnan s 
spodnjim robom. Skupna dolžina ovojnice s podaljškom za 
iglični tiskalnik je 12" (dvanajst ameriških inčev) – v skladu z 
računalniškimi standardi za tiskalnike.

(5) Ovojnica je zlepljena po zgornjem, spodnjem in de-
snem robu, na levem robu pa ima pritrjen silikonski trak z 
lepilom za zapiranje ovojnice po vlaganju listin.

(6) Ovojnica je z notranje strani opremljena s številčnim 
rastrom, ki ohranja zaupnost vsebine.

(7) Ovojnica ima v spodnjem levem robu izpisano oznako 
VR-MP-2.

(8) Ovojnica mora biti pripravljena tako, da jo vodila tiskal-
nika skozi mehanizem vlečejo enakomerno, da skozi tiskalnik 
teče gladko in da se papir ob tiskanju ne guba.

(9) Vzorčni model ovojnice v slovenskem jeziku je kot 
priloga sestavni del tega pravilnika.

(10) Izdelovalec ovojnic mora predhodno pridobiti mnenje 
Ministrstva za pravosodje o vsebinski ustreznosti ovojnice v 
slovenskem jeziku in dvojezičnih ovojnic ter Centra za infor-
matiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije o tehnični 
ustreznosti ovojnic.

3. člen
(vročilnica)

(1) Vročilnica ima obliko pokončnega pravokotnika, ki 
je 134 mm od levega roba ovojnice navpično in 104 mm od 
spodnjega roba ovojnice vodoravno nakazan s perforirnimi nizi.

(2) Na vročilnici je zgoraj napis »VROČILNICA«, pod 
njim pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 
60 x 18 mm, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne 
pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem pravokotni-
kom je napis »ŠTEVILKA:«, pod njim je napis »VSEBINA:« in 
pod njim navpičen napis »PREJEMNIK VROČILNICE:«. Ob 
napisu je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 
80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik vročilnice. Pod 

njim je črtna razpredelnica, velikosti 80 x 17 mm, za vpis datu-
ma in podpisa ob neuspeli vročitvi. Pod črtno razpredelnico je 
navpičen napis »NASLOVNIK PISMA:« in ob njem z vogalnimi 
črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se 
vpiše, kdo je naslovnik pisma.

(3) Črtna razpredelnica iz prejšnjega odstavka je razdelje-
na na tri stolpce. V levem stolpcu, širine 18 mm, je napis »Na-
slovnik obveščen o prispelem pismu«. Druga dva stolpca sta 
enako široka in enakomerno razdeljena na tri vrstice. V srednji 
zgornji vrstici je napis »datum«, prazni vrstici pod njim pa sta 
namenjeni vpisu datuma, ko je vročevalec naslovniku pisma 
pustil 1. oziroma 2. obvestilo. V desni zgornji vrstici je napis 
»podpis«, spodnji prazni dve desni vrstici pa sta namenjeni 
podpisu vročevalca, ki je pustil obvestili.

(4) Na hrbtni strani vročilnice je besedilo: »Potrjujem, 
da sem dne«, temu besedilu sledi prostor za datum vročitve, 
ki mora biti dovolj velik, da prejemnik pisma z besedo napiše 
datum prejema pisma. Za njim je besedilo »prejel navedeno 
pismo.«. Za tem je prostor za podpis prejemnika in za pripombe 
vročevalca.

4. člen
(desna polovica sprednje strani ovojnice)

Na desni polovici sprednje strani ovojnice je levo zgoraj 
napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« in pod njim 
navpičen napis »POŠILJATELJ:«. Ob njem je z vogalnimi črta-
mi označen pravokotnik, velikosti 80 x 27, kamor se vpiše, kdo 
je pošiljatelj. Pod njim je z vogalnimi črtami označen pravoko-
tnik, velikosti 60 x 18 mm, kamor se izpiše črtna koda s številko 
sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Desno od 
tega pravokotnika je v pravokotniku velikosti 28 x 13 mm ozna-
ka »AR«, pod njim pa napis »OSEBNO!« in poleg njega napis 
»ZKP«. Pod temi običajnimi poštnimi oznakami je navpičen 
napis »NASLOVNIK:« in ob njem z vogalnimi črtami označen 
pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, namenjen vpisu podatkov o 
naslovniku pisma.

5. člen
(podaljšek)

(1) Podaljšek, ki je namenjen obvestilom o prispelem 
pismu, je (križno) razdeljen na štiri enako velike dele.

(2) Zgornja dva dela podaljška sta namenjena prepisu 
obvestil po 118. in 119. členu zakona. Med seboj sta ločena z 
navpično neprekinjeno črto, z ovojnico pa sta trajno spojena in 
se ob neuspeli vročitvi vračata skupaj z ovojnico pošiljatelju.

(3) Spodnja dva dela sta namenjena izvirniku obvestil, 
ki ju vročevalec pusti za naslovnika pisma v skladu s 118. 
ali 119. členom zakona, in sta od prepisov obvestil ločena z 
vodoravnim perforirnim nizom. Med seboj sta izvirnika obvestil 
ločena z navpičnim perforirnim nizom po sredini.

6. člen
(desno obvestilo)

(1) Na desnem prepisu obvestila in pod njim na desnem 
izvirniku obvestila je na sprednji strani za besedilom »... OB-
VESTILO O PRISPELEM PISMU«, kateremu sledi prostor 
za osebno ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje 
besedilo:

»1) Za osebni prevzem vas čaka priporočeno pismo 
opr. št. ....... z vročilnico št. ............ iz ...................

2) Počakajte na navedenem naslovu dne ................. med 
........... in ........... uro, da vam vročevalec izroči pismo.

Pismo lahko sami prevzamete danes, dne ............ na 
pošti .................., od ........... do ............ ure.

V ............................, dne ....................
Podpis vročevalca: .............................«.
(2) Na zadnji strani desnega prepisa obvestila in desnega 

izvirnika obvestila (torej na levi polovici zadnje strani podaljška 
ovojnice, ki je namenjen obvestilom) je natisnjeno naslednje 
besedilo:
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»Pravni pouk
Če vas v tem času vročevalec ne bo našel na tem naslo-

vu, bo pismo izročil odraslemu družinskemu članu, ki ga mora 
sprejeti (118. člen ZKP). Če to ne bo mogoče, bo pismo ob njuni 
privolitvi izročeno hišniku ali sosedu; če je vročano na vašem 
delovnem mestu, mora pisanje sprejeti oseba pooblaščena 
za sprejemanje pošte, sodelavec pa, če v to privoli (119. člen 
ZKP). Šteje se, da je vročitev opravljena z dnem vročitve eni 
od navedenih oseb.

Če vročitev tudi tako ne bo mogoča, bo na vrata oziroma 
v vaš poštni predalčnik dano obvestilo, kje je pismo. Če ga v 
nadaljnjih 15 dneh ne prevzamete, se vrne pošiljatelju.

Obvestilo je (označi!):
– prevzel: odrasli član gospodinjstva/hišnik/sosed/sode-

lavec
Podpis prevzemnika obvestila: .........................
V .........................., dne ........................
– bilo puščeno v hišnem predalčniku/izpostavljenem pre-

dalčniku/na vratih
Podpis vročevalca: ..............................
V ............................., dne ...................«.

7. člen
(levo obvestilo)

(1) Na levem prepisu obvestila in pod njim na levem izvir-
niku obvestila je na sprednji strani za besedilom ».... OBVESTI-
LO O PRISPELEM PISMU«, kateremu sledi prostor za osebno 
ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje besedilo:

»Čaka vas priporočeno pismo opr. št. ........... z vročilnico 
št. ......... iz ................ Ker osebna vročitev dne .......... ni bila 
možna in danes ........... tudi ne vročitev odraslim družinskim 
članom, hišniku ali sosedu oziroma sodelavcu, lahko pismo 
prevzamete na pošti ……….. v 15 dneh od …………. dalje 
v delovnem času pošte, danes pa od ........... do ............ ure.

V ......................., dne .................
Podpis vročevalca: ........................«.
(2) Na zadnji strani levega prepisa obvestila in levega iz-

virnika obvestila (torej na desni polovici zadnje strani podaljška 
ovojnice, ki je namenjen obvestilom) je natisnjeno naslednje 
besedilo:

»Pravni pouk
Če pisma v tem roku ne boste prevzeli, bo vrnjeno poši-

ljatelju (119. člen ZKP).«.

8. člen
(razporeditev besedila)

(1) Razporeditev besedila na obvestilih je takšna, da 
omogoča izpis spremenljivih podatkov in lastnoročne vpise 
vročevalca in prejemnika.

(2) Minister, pristojen za pravosodje s tehničnim navodi-
lom natančneje določi fiksirane pozicije in velikost posameznih 
polj na podaljšani ovojnici.

9. člen
(barve)

Osnovna barva celotne ovojnice za vročanje v kazenskem 
postopku je bledo rumena (barvna skala Pantone 155 U), barva 
predtiskanih podatkov na ovojnici modra (barvna skala Pantone 
2995 U), razen oznake »AR«, ki je rdeče barve (barvna skala 
Pantone Red 32 U), barva izpisanih spremenljivih podatkov 
pa je črna.

10. člen
(izpolnjevanje)

(1) Sprednjo stran ovojnice v celoti, z izjemo črtne raz-
predelnice iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika, izpolni 
sodišče s spremenljivimi podatki in črtnima kodama.

(2) Na podaljšku z obvestili sodišče ob vnosu spremenlji-
vih podatkov izpolni prve štiri podatke na izvirnikih in prepisih 

obvestil, in sicer: številko obvestila, naslovnika pisma, številko 
priporočenega pisma z vročilnico v numeričnem zapisu in po-
datek, od kje je to priporočeno pismo.

(3) Kadar je potrebno pismo vročiti osebno v skladu s 
118. členom zakona, se v prostor pred naslovom desnega 
obvestila (izvirnika in prepisa) vpiše številka »1.«, v prostor 
pred naslovom levega obvestila (izvirnika in prepisa) pa se 
vpiše številka »2.«.

(4) Kadar se pismo vroča navadno v skladu s 119. čle-
nom zakona, se na sprednji strani ovojnice prečrta oznaka 
»OSEBNO!«. Na podaljšku z obvestili ostaneta desni prepis 
obvestila in desni izvirnik obvestila neizpolnjena, v prostor pred 
naslovom levega obvestila (izvirnika in prepisa) pa se vpiše 
številka »1.«.

11. člen
(prepogib)

Po izpisu spremenljivih podatkov in vstavljanju listin se 
ovojnica in podaljšek ovojnice, na katerem so obvestila, pre-
pognejo v V-zgib v skladu s poštnimi standardi.

12. člen
(večje pošiljke)

Za vročanje listin večje izmere ali obsega, ki jih ni mogoče 
pošiljati v ovojnicah, določenih s tem pravilnikom, se upora-
bljajo večje standardne ovojnice s pritrjenimi vročilnicami z 
ustrezno vsebino, določeno s tem pravilnikom.

13. člen
(dvojezične ovojnice)

Na območju občin, kjer je pri sodišču poleg slovenskega 
jezika uradni jezik tudi jezik italijanske ali madžarske narodne 
skupnosti, mora biti besedilo na ovojnici napisano tudi v italijan-
skem ali madžarskem jeziku, če stranka v postopku uporablja 
italijanski ali madžarski jezik.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(prehodna določba)

(1) Ovojnice, ki so v uporabi ob uveljavitvi tega pravilnika, 
se uporabljajo do njihove porabe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se na območju občin, 
kjer je pri sodišču poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi 
jezik italijanske ali madžarske narodne skupnosti, stranki, ki 
v postopku uporablja italijanski ali madžarski jezik, po poteku 
treh mesecev od uveljavitve tega pravilnika vroča z dvojezično 
ovojnico, kot je določena s tem pravilnikom.

15. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pra-
vilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem 
postopku (Uradni list RS, št. 75/03 in 93/08).

16. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-126/2016
Ljubljana, dne 28. julija 2016
EVA 2016-2030-0021

mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister

za pravosodje
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2367. Pravilnik o registru zasebnih vrtcev in šol, 
ki izvajajo mednarodne programe

Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o izvajanju 
mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 46/16) ministrica za izobraževanje, znanost 
in šport izdaja

P R A V I L N I K
o registru zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo 

mednarodne programe

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek vpisa in izbrisa iz 

registra zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne progra-
me (v nadaljnjem besedilu: register) in obliko registra.

2. člen
(1) Register vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje 

(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Register je javno dostopen in je objavljen na spletni 

strani ministrstva.

II. POSTOPEK VPISA IN IZBRISA IZ REGISTRA

1. Vpis v register

3. člen
(1) Postopek vpisa v register se začne na podlagi pre-

dloga za vpis, ki ga vloži oseba, pooblaščena za zastopanje 
zasebnega vrtca ali šole.

(2) Predlog za vpis v register vsebuje naslednje podatke 
in dokazila:

– podatke o imenu in naslovu zasebnega vrtca ali šole, ki 
izvaja mednarodni program,

– podatke o ustanovitelju zasebnega vrtca ali šole, ki 
izvaja mednarodni program: ime in priimek, rojstni podatki in 
prebivališče, če je ustanovitelj fizična oseba oziroma ime, firmo 
in sedež, če je ustanovitelj pravna oseba,

– podatke o osebi, ki je pooblaščena za zastopanje zaseb-
nega vrtca ali šole: ime in priimek, rojstni podatki in prebivališče,

– ime programa zasebnega vrtca ali šole, ki izvaja med-
narodni program,

– jezik, v katerem se bo izvajal mednarodni program,
– izjavo pooblaščene osebe za zastopanje zasebne šole, 

da mednarodni program osnovnošolskega izobraževanja vklju-
čuje najmanj 140 ur slovenščine na posamezno šolsko leto 
oziroma če zasebni vrtec ali šola izvaja mednarodni program 
na narodnostno mešanih območjih, program vključuje tudi naj-
manj 140 ur italijanščine oziroma madžarščine na posamezno 
šolsko leto,

– mnenje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, da 
vzgojno-izobraževalni program zasebnega vrtca ali šole, ni v 
nasprotju s cilji vzgoje in izobraževanja, določenimi v 2. členu 
Zakona o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 46/16),

– potrdilo pristojnega organa države izvora, ki mora biti 
prevedeno v slovenščino in sodno overjeno, da je mednarodni 
program, ki ga izvaja zasebni vrtec ali šola v državi izvora 
akreditiran vzgojno-izobraževalni program.

(3) Zasebni vrtec ali šola lahko predlog za vpis v register 
vloži na obrazcu, ki ga ministrstvo objavi na svoji spletni strani.

2. Izbris iz registra

4. člen
(1) Postopek izbrisa iz registra se opravi na predlog za-

sebnega vrtca ali šole, ki izvaja mednarodni program ali na 
predlog inšpektorja, pristojnega za šolstvo.

(2) Razlogi za izbris iz registra:
– zasebni vrtec ali šola poda izjavo, da ne želi več izvajati 

mednarodnega programa,
– mednarodni program, ki ga izvaja zasebni vrtec ali šola 

v državi izvora izgubi akreditacijo in ni več del njenega izobra-
ževalnega sistema,

– je mednarodni program, ki ga izvaja zasebni vrtec ali 
šola v nasprotju s prvo, drugo, četrto, peto, sedmo, osmo, 
deveto in trinajsto alinejo 2. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16 in 49/16 – popr.),

– mednarodni program zasebnega vrtca ali šole ne vklju-
čuje najmanj 140 ur slovenščine v posameznem šolskem letu 
oziroma, če se program izvaja na narodno mešanih območjih 
najmanj 140 ur italijanščine oziroma madžarščine na posame-
zno šolsko leto.

(3) Razlog izbrisa ministrstvo vpiše v register.

III. OBLIKA REGISTRA

5. člen
Register se vodi kot aplikacija zasebnih vrtcev in šol v 

okviru informacijskega sistema ministrstva.

6. člen
Zasebni vrtec in šola spremembo podatkov, vpisanih v 

register, sporoči ministrstvu najkasneje v roku 30 dni od njiho-
vega nastanka.

IV. KONČNA DOLOČBA

7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-53/2016
Ljubljana, dne 14. julija 2016
EVA 2016-3330-0040

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica

za izobraževanje, 
znanost in šport

2368. Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o razisko-
valni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – 
ZPOP-1A) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport

P R A V I L N I K
o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev 

za vodjo raziskovalnega projekta

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(predmet urejanja)

S tem pravilnikom se določajo kriteriji za ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta.
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II. KRITERIJI ZA VODJO RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

2. člen
(kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo 

temeljnega raziskovalnega projekta)
(1) Vodja temeljnega raziskovalnega projekta izpolnjuje 

pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji 
prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni de-
javnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; v nadaljnjem 
besedilu: Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti), če:

1. Dosega minimalno 100 točk iz znanstvenih objav, ki 
so določene v podzakonskem predpisu Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki ureja kazalnike 
raziskovalne uspešnosti (v nadaljnjem besedilu: podzakonski 
predpis, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti), v zadnjih 
petih letih. Vsaj ena objava mora biti v kategoriji 1. A, B, C ozi-
roma za družboslovje in humanistiko lahko tudi v 2. A ali 3. A, B.

2. Izkazuje citiranost v sistemu SICRIS, kjer se upoštevajo 
citati znanstvenih člankov, za katere obstaja polni bibliografski 
zapis v bazah podatkov, ki se uporabljajo za vrednotenje citi-
ranosti in so opredeljene v podzakonskem predpisu, ki ureja 
kazalnike raziskovalne uspešnosti. Za družboslovje in huma-
nistiko lahko izkazuje citiranost v znanstvenih objavah, ki so 
določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike razi-
skovalne uspešnosti. Citirano delo mora biti znanstveno delo 
iz podzakonskega predpisa, ki ureja kazalnike raziskovalne 
uspešnosti. Citat mora biti objavljen v zadnjih desetih letih. 
Avtocitat se ne upošteva. Dela, ki se citirajo v obdobju zadnjih 
desetih let, so lahko objavljena tudi prej.

3. Izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) 
in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v 
zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih 
desetih letih.

(2) Vodja temeljnega raziskovalnega projekta izpolnjuje 
pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji 
prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti, če:

1. ima uspešno izvedene raziskovalne projekte ali pro-
grame,

2. izkaže sposobnost organiziranja ali sodelovanja pri 
organiziranju dela posameznika (npr. dodiplomskih študentov, 
mladih raziskovalcev), skupine ali dogodkov (npr. organizacija 
znanstvenih sestankov) ali

3. izkaže vodenje organizacijske enote (npr. raziskovalne 
skupine, laboratorija).

(3) Minimalni oceni in število čistih citatov iz 3. točke prve-
ga odstavka tega člena se določijo v metodologiji ocenjevanja 
za posamezne ocenjevalne postopke, ki jo na podlagi akta o 
ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republi-
ke Slovenije sprejme Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem 
besedilu: metodologija, ki ureja ocenjevanje prijav).

(4) Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen 
ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri iz-
polnjevanju kriterija iz 1. točke prvega odstavka tega člena 
namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, 
ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejav-
nosti. Upoštevano obdobje iz 1. točke prvega odstavka tega 
člena se podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz 
naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane 
odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov 
odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, 
in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh me-
secev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba 
starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.

3. člen
(kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo 

aplikativnega raziskovalnega projekta)
(1) Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izpolnjuje 

pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji 

prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti, če:

1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki 
so določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike 
raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih.

2. Izkazuje citiranost, kot je določena v 2. točki prvega 
odstavka prejšnjega člena, ali ima dokazane prenose lastnih 
raziskav v prakso (patenti, implementirane tehnologije, pro-
dani računalniški programi, izvedeni pomembni objekti ali 
izdelki ipd.; COBISS tip 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali dokazano 
delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali 
zbirki.

3. Izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) 
in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) 
v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v 
zadnjih desetih letih.

(2) Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izpol-
njuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji 
alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti, če izpolnjuje kriterije, določene v drugem 
odstavku prejšnjega člena.

(3) Minimalni oceni in število čistih citatov iz 3. točke 
prvega odstavka tega člena se določijo v metodologiji, ki 
ureja ocenjevanje prijav.

(4) Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zapo-
slen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko 
pri izpolnjevanju kriterija iz 1. točke prvega odstavka tega 
člena namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno 
obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v razisko-
valni dejavnosti. Upoštevano obdobje iz 1. točke prvega 
odstavka tega člena se podaljša v primeru dejansko izra-
bljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko var-
stvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb 
oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o 
zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne 
dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upošte-
vanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v 
obliki delne odsotnosti z dela.

4. člen
(kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo 

podoktorskega raziskovalnega projekta)
(1) Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta (v na-

daljnjem besedilu: podoktorand) izpolnjuje pogoj za vod-
jo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega 
odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni de-
javnosti, če niso pretekla več kot tri leta po letu zagovora 
njegovega doktorata ter izkazuje vsaj eno znanstveno obja-
vo (tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v podzakon-
skem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, 
ter izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) in 
dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v za-
dnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih 
desetih letih.

(2) Minimalni oceni in število čistih citatov se po vedah 
oziroma področjih določijo v metodologiji, ki ureja ocenje-
vanje prijav.

(3) Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zava-
rovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka 
upošteva eno leto, se čas po letu zagovora podaljša nad tri 
leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni 
ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v 
predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitev izven 
raziskovalne dejavnosti, daljšo od treh mesecev.

(4) Podoktorand izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalne-
ga projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena 
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, s predložitvijo 
izjave prijavitelja o izpolnjevanju tega pogoja v okviru prijav-
ne vloge na javni razpis.
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III. KONČNI DOLOČBI

5. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-
nik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo 
raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11).

6. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-251/2015/20
Ljubljana, dne 1. avgusta 2016
EVA 2015-3330-0052

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica

za izobraževanje, 
znanost in šport

2369. Pravilnik o sodelovanju javnih uslužbencev 
na občnem zboru agrarne skupnosti

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o agrar-
nih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15) izdaja minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za 
javno upravo

P R A V I L N I K
o sodelovanju javnih uslužbencev na občnem 

zboru agrarne skupnosti

1. člen
Ta pravilnik ureja sodelovanje javnega uslužbenca na 

občnem zboru agrarne skupnosti, višino in način plačila.

2. člen
(1) Agrarna skupnost mora pristojno upravno enoto obve-

stiti o nameri prisotnosti javnega uslužbenca na občnem zboru 
agrarne skupnosti najmanj 30 dni pred predvidenim datumom 
občnega zbora agrarne skupnosti.

(2) Upravna enota v petih dneh od prejema obvestila iz 
prejšnjega odstavka obvesti agrarno skupnost, ali bo lahko 
na željen datum zagotovila prisotnost javnega uslužbenca na 
občnem zboru agrarne skupnosti.

3. člen
(1) Javni uslužbenec je lahko prisoten na občnem zboru 

agrarne skupnosti v poslovnem času organa ali ob sobotah, 
razen če je sobota praznik ali dela prost dan.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko upravna 
enota in agrarna skupnost dogovorita za drug termin obč-
nega zbora.

4. člen
(1) Za plačilo stroškov upravne enote, ki nastanejo zaradi 

prisotnosti javnega uslužbenca na občnem zboru agrarne sku-
pnosti, agrarna skupnost založi sredstva v višini 100 eurov na 
podračun upravne enote z oznako 639 najmanj pet dni pred 
občnim zborom, sicer se prisotnost javnega uslužbenca na 
občnem zboru ne zagotovi.

(2) Če založena sredstva iz prvega odstavka tega člena 
presegajo dejanske stroške, ki so v upravni enoti nastali 
zaradi prisotnosti javnega uslužbenca na občnem zboru 
agrarne skupnosti, upravna enota razliko vrne agrarni sku-

pnosti. Če dejanski stroški udeležbe javnega uslužbenca na 
občnem zboru agrarne skupnosti presegajo založena sred-
stva, upravna enota pozove agrarno skupnost k doplačilu 
primanjkljaja.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-119/2016/23
Ljubljana, dne 26. julija 2016
EVA 2016-2330-0087

Mag. Dejan Židan l.r.
minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Soglašam!

Boris Koprivnikar l.r.
Minister

za javno upravo

2370. Pravilnik o infrastrukturi in službah 
na heliportih za lastne potrebe

Na podlagi četrtega odstavka 89. in 109. člena Zakona o 
letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo 
in 46/16) izdaja minister za infrastrukturo

P R A V I L N I K
o infrastrukturi in službah na heliportih za lastne 

potrebe

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa letališko infrastrukturo, službe ter nji-
hov obseg na heliportih za lastne potrebe.

2. člen
(pomen izrazov)

Poleg izrazov, ki se uporabljajo v Zakonu o letalstvu (Ura-
dni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) in 
Pravilniku o letališčih (Uradni list RS, št. 42/08 in 104/11), se v 
tem pravilniku uporablja še naslednji izraz:

– obratovalec heliporta je fizična oseba ali pravna oseba, 
ki je registrirana za to dejavnost, in je pridobila obratovalno 
dovoljenje v skladu z določbami zakona, ki ureja letalstvo.

3. člen
(letališka infrastruktura)

Letališka infrastruktura na heliportih za lastne potrebe je 
določena v Prilogi 14 h Konvenciji o mednarodnem civilnem 
letalstvu, Zvezek II (Uradni list FLRJ – MP, št. 3/54, Uradni list 
RS, št. 24/92 – akt o notifikaciji nasledstva in Uradni list RS – 
MP, št. 3/00; v nadaljnjem besedilu: Čikaška konvencija), ki se 
v najnovejši različici objavi na spletni strani Javne agencije za 
civilno letalstvo RS.

4. člen
(službe)

(1) Obvezni letališki službi na heliportu za lastne potrebe 
sta:

– reševalna in gasilska služba;
– služba za vzdrževanje.
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(2) Delo obveznih služb iz prejšnjega odstavka mora biti 
organizirano kot je določeno v Prilogi 14 Čikaške konvencije, ki 
se v najnovejši različici objavi na spletni strani Javne agencije 
za civilno letalstvo Republike Slovenije.

5. člen
(organizacija služb)

(1) Obratovalec heliporta za lastne potrebe določi navodi-
la za delo služb iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika ter 
skrbi za njihovo izvajanje.

(2) Navodila za delo služb obsegajo:
a) obveščanje o spremembah navodil;
b) dostop na površine za gibanje zrakoplovov;
c) postopke v sili;
č) postopke reševanja in gašenja;
d) postopek pregleda površin za gibanje zrakoplovov in 

ovir;
e) postopek pregleda vizualnih pripomočkov in električnih 

sistemov;
f) postopke za vzdrževanje površin za gibanje zrakoplo-

vov;
g) postopke pri izvajanju del na heliportu;
h) postopke zagotavljanja varnosti na ploščadi;
i) nadzor ovir;
j) postopke, ki zagotavljajo varen vzlet, pristanek, gibanje 

in postanek zrakoplovov.
(3) Obratovalec heliporta za lastne potrebe organizira 

službi iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika v obsegu, ki 
zagotavlja izvajanje navodil iz prejšnjega odstavka.

6. člen
(prehodna določba)

Obratovalec heliporta za lastne potrebe uskladi delo-
vanje reševalne in gasilske službe ter službe za vzdrževanje 
z določbami tega pravilnika v enem letu od dneva njegove 
uveljavitve.

7. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-92/2016/12
Ljubljana, dne 26. julija 2016
EVA 2016-2430-0030

dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 

za infrastrukturo

2371. Pravilnik o spremembah Pravilnika 
o registraciji motornih in priklopnih vozil

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o motornih 
vozilih (Uradni list RS, št. 106/10 in 23/15) izdaja minister za 
infrastrukturo

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o registraciji motornih 

in priklopnih vozil

1. člen
V drugi alineji prvega odstavka 53. člena, v 55. členu in v 

prvem odstavku 57. člena se datum »19. oktobra 2016« v vseh 
sklonih nadomesti z datumom »19. oktobra 2018« v ustreznem 
sklonu.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-124/2016
Ljubljana, dne 1. avgusta 2016
EVA 2016-2430-0037

dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 

za infrastrukturo

BANKA SLOVENIJE
2372. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

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 seji dne 1. 8. 2016 sprejel

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

o pravicah, obveznostih in odgovornostih 
članov Sveta Banke Slovenije in delavcev  
s posebnimi pooblastili Banke Slovenije

1. člen
V Pravilniku o pravicah, obveznostih in odgovornostih čla-

nov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili 
Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 41/14, 71/14 in 94/14) se 
drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

"Delavci s posebnimi pooblastili so: izvršni direktor, direk-
tor oddelka, vodja Kabineta guvernerja, vodja razvoja poslova-
nja, svetovalec guvernerja in direktor službe."

2. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen
Delavec s posebnimi pooblastili iz četrtega, petega, šeste-

ga in sedmega odstavka tega člena je razporejen v organizacij-
sko enoto Sektor 1 in je za svoje delo neposredno odgovoren 
guvernerju Banke Slovenije ali članu Sveta Banke Slovenije, ki 
ga za to pooblasti guverner.

Izvršni direktor vodi in koordinira sektor 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 zno-
traj sektorja, ki ga koordinira. Izvršni direktor je za svoje delo 
neposredno odgovoren guvernerju, o delu neposredno poroča 
članom Sveta Banke Slovenije.

Direktor oddelka organizira, vodi, planira, koordinira, spre-
mlja, nadzoruje in povezuje delo oddelka ter opravlja druga 
dela, ki so povezana z delovanjem oddelka.

Vodja Kabineta guvernerja organizira delo, vodi, planira, 
koordinira, spremlja, nadzoruje in povezuje delo Kabineta guver-
nerja, po pooblastilu guvernerja pa opravlja tudi druge naloge.

Svetovalec guvernerja opravlja naloge, ki jih je potrebno 
organizirati v okviru vodstva Banke Slovenije, ali jih je glede 
na zahtevana specialna znanja ali zaradi narave svetovanja, 
ki zahteva samostojnost in visoko stopnjo neodvisnosti, bolj 
primerno organizirati izven drugih organizacijskih enot Banke 
Slovenije.
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Vodja razvoja poslovanja razvija cilje, oblikuje pobude, 
vodi priprave ter izvaja nadzor izvrševanja strategije Banke Slo-
venije, analizira skladnost strateških nalog v finančnem načrtu, 
pri čemer sodeluje z vsemi organizacijskimi enotami v banki. 
Za svoje delo je neposredno odgovoren guvernerju ter o delu 
neposredno poroča članom Sveta Banke Slovenije.

Direktor službe organizira, vodi, planira, koordinira, spre-
mlja, nadzoruje in povezuje delo službe ter opravlja druga dela, 
ki so povezana z delovanjem službe."

3. člen
V 16. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Osnovna plača direktorja službe ne more biti nižja od 

najvišje osnovne plače namestnika direktorja oddelka."

4. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi.

Ljubljana, dne 2. avgusta 2016

Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik

Sveta Banke Slovenije

2373. Sklep o uporabi Smernic o primerjavi 
prejemkov

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančni-
štvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju 
ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slove-
nije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o uporabi Smernic o primerjavi prejemkov

1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)

(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega 
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremem-
bi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12) 
dne 16. julija 2014 izdal Smernice o primerjavi prejemkov (v 
nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni 
strani.

(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena podrobneje 
določajo informacije v zvezi s primerjavo trendov in praks 
prejemkov, ki jih morajo pristojni organi predložiti organu EBA 
v skladu s členom 75(1) Direktive 2013/36/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta o dostopu do dejavnosti kreditnih insti-
tucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih 
podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi di-
rektiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (v nadaljevanju: Direktiva 
2013/36/EU), primerjavo trendov in praks prejemkov na ravni 
Evropskega gospodarskega prostora, ukrepe za zagotavljanje 
skladnosti podatkov, zbranih za ta namen, ter urejajo sodelo-
vanje pristojnih organov v postopku organa EBA za primerjavo 
prejemkov v skladu s členom 75(2) Direktive 2013/36/EU.

(3) Smernice so naslovljene na pristojne organe, kot so 
opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 
št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 
2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicij-
ska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL 
L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 
(EU) št. 575/2013).

2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smer-
nic za Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristoj-
nega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami 
in hranilnicami, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za 
opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji.

(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti 
nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti 
upoštevala določbe smernic.

3. člen
(Uveljavitev sklepa)

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

Ljubljana, dne 26. julija 2016

Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik

Sveta Banke Slovenije

2374. Sklep o uporabi Smernic o zbiranju podatkov 
o zaposlenih z visokimi prejemki

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančni-
štvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju 
ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slove-
nije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o uporabi Smernic o zbiranju podatkov  

o zaposlenih z visokimi prejemki

1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)

(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega 
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremem-
bi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12) dne 
16. julija 2014 izdal Smernice o zbiranju podatkov o zaposlenih 
z visokimi prejemki (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene 
na njegovi spletni strani.

(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo 
način izvajanja člena 75(3) Direktive 2013/36/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij 
in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih pod-
jetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 
2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi z zbiranjem informacij o 
fizičnih osebah po institucijah, katerih prejemki v posameznem 
poslovnem letu znašajo 1 milijon EUR ali več.

(3) Smernice so naslovljene na pristojne organe, kot so 
opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 
št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 
2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicij-
ska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL 
L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 
(EU) št. 575/2013).

2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smer-
nic za Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristoj-
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nega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami 
in hranilnicami, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za 
opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji.

(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti 
nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti 
upoštevala določbe smernic.

3. člen
(Uveljavitev sklepa)

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

Ljubljana, dne 26. julija 2016

Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik

Sveta Banke Slovenije

2375. Sklep o uporabi Smernic o preudarnih 
politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) 
in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih 
v skladu s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančni-
štvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljeva-
nju: ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slo-
venije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo 
in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o uporabi Smernic o preudarnih politikah 

prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) 
Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu  

s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013

1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)

(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega 
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremem-
bi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12) dne 
27. junija 2016 izdal Smernice o preudarnih politikah prejemkov 
v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter raz-
kritjih v skladu s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013 (v na-
daljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo zah-
teve glede politik prejemkov, ki se uporabljajo za vse zaposlene 
v institucijah, in posebne zahteve, ki jih morajo institucije upo-
rabljati za politike prejemkov in variabilne elemente prejemkov 
zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na 
profil tveganosti institucij.

(3) Smernice so naslovljene na:
– institucije, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 

4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne 
institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) 
št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nada-
ljevanju Uredba (EU) št. 575/2013), vključno s podružnicami 
kreditnih institucij s sedežem v tretji državi, in

– pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prve-
ga odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, vključno z 
Evropsko centralno banko, v zvezi z zadevami, ki se nanašajo 
na naloge, prenesene nanjo v skladu z Uredbo Sveta (EU) 
št. 1024/2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na 
politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko 
centralno banko.

2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smer-
nic za:

1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile 
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji 
(v nadaljevanju: banke) in

2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi 
pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad 
bankami iz 1. točke tega odstavka.

(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti 
upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene 
na banke.

(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti 
nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti 
upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na 
izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.

3. člen
(Uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 
1. januarja 2017.

Ljubljana, dne 26. julija 2016

Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik

Sveta Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2376. Operativno-tehnična zahteva o določitvi 
območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ)

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letal-
stvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo), 
25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno 
letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in v 
skladu z (b) odstavkom SERA.6005 Izvedbene uredbe Komi-
sije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi 
skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi 
z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter 
spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb 
(ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, 
(ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 281 z 
dne 13. 10. 2012, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
923/2012/EU). v povezavi z drugim členom Uredbe o izvaja-
nju Uredbe (EU) o določitvi skupnih pravil zračnega prometa 
in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in 
postopki zračnega prometa (Uradni list RS, št. 17/15), izdaja 
direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slove-
nije naslednjo

O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O    
Z A H T E V O

o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika 
(TMZ)

1. člen
(vsebina)

Ta operativno-tehnična zahteva določa območja obve-
zne uporabe odzivnika (TMZ) v zračnem prostoru Republike 
Slovenije.
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2. člen
(opredelitev izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo 
enak pomen, kot so določeni v Uredbi 923/2012/EU.

3. člen
(obvezna uporaba odzivnika)

Vsi zrakoplovi, ki izvajajo lete v zračnem prostoru in ob-
močjih obvezne uporabe odzivnika, opredeljenem v 4. členu te 
operativno-tehnične zahteve, morajo biti opremljeni z odzivniki 
SSR, ki se lahko uporabljajo v načinih A in C oziroma S, in jih 
uporabljati, razen če se upoštevajo druge določbe, ki jih je za ta 
zračni prostor v skladu z (b) odstavkom SERA.6005 Oddelka 6 
Priloge Uredbe 923/2012/EU predpisal izvajalec navigacijskih 
služb zračnega prometa.

Ne glede na prvi odstavek tega člena, obvezna uporaba 
odzivnika ne velja za sisteme brezpilotnih zrakoplovov z vzle-
tno operativno maso do 150 kilogramov od površine zemlje do 
višine 164 čevljev nad zemljo.

4. člen
(območja z obvezno uporabo odzivnika)

(1) Območja obvezne uporabe odzivnika, določenega v 
prejšnjem členu te operativno-tehnične zahteve, so naslednja:

– območje obvezne uporabe odzivnika TMZ LJLJ,
– območje obvezne uporabe odzivnika TMZ LJPZ in
– zračni prostor razredov C in D.
(2) Območje obvezne uporabe odzivnika TMZ LJLJ se 

razteza znotraj območja, določenega z mejnimi geografskimi 
koordinatami, razvidnimi iz Slike 1 in Tabele 1, vertikalni pas 
območja obvezne uporabe odzivnika TMZ LJLJ pa se razteza 
od površine zemlje do višine 1000 čevljev nad zemljo.

Slika 1: Območje obvezne uporabe radarskega odzivnika 
TMZ LJLJ

(3) Območje obvezne uporabe radarskega odzivnika 
TMZ LJPZ se razteza znotraj območja, določenega z mejnimi 
geografskimi koordinatami, razvidnimi iz Slike 2 in Tabele 2, 
vertikalni pas območja obvezne uporabe radarskega odziv-
nika TMZ LJPZ pa se razteza od 5500 do 7500 čevljev nad-
morske višine.

Slika 2: Območje obvezne uporabe radarskega odzivnika 
TMZ LJPZ

Tabela 1: Mejne geografske koordinate TMZ LJLJ

geografska širina geografska dolžina

46°10'10"N 014°41'03"E

46°11'12"N 014°43'58"E

46°06'21"N 014°53'53"E

46°01'50"N 014°53'04"E

45°56'53"N 014°48'07"E

45°58'06"N 014°39'48"E

46°06'29"N 014°21'50"E

46°09'29"N 014°21'59"E

46°00'00''N 014°41'41''E

46°06'39''N 014°48'19''E

Tabela 2: Mejne geografske koordinate TMZ LJPZ

geografska širina geografska dolžina

45°39'08''N 013°52'43''E

45°40'22''N 013°58'10''E

45°33'56''N 014°10'15''E

45°28'13''N 014°12'15''E

vzdolž FIR meje LJUBLJANA/ZAGREB

45°31'09'' N 014°00'05''E

45°37'56''N 013°55'08''E

45°38'03''N 013°54'33''E

vzdolž FIR meje LJUBLJANA/MILANO

(4) Območja z obvezno uporabo odzivnika se objavijo v 
Zborniku letalskih informacij (AIP).

5. člen
(obvezna uporaba odzivnika SSR, ki se uporablja v načinu S)

Od 1. 1. 2017 je obvezna uporaba odzivnika SSR, ki 
se uporablja v načinu S za vse zrakoplove, ki izvajajo lete na 
nivoju letenja (FL) 245 ali višje.

6. člen
(prenehanje uporabe OTZ)

Z uveljavitvijo te operativno-tehnične zahteve se preneha 
uporabljati Operativno-tehnična zahteva o določitvi območij 
obvezne uporabe odzivnika (TMZ), objavljena v Uradnem listu 
RS, št. 26/16.

7. člen
(uveljavitev)

Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati 13. 8. 2016.

Ljubljana, dne 29. julija 2016

Rok Marolt l.r.
Direktor

Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije
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OBČINE

BELTINCI

2377. Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja naselja Dokležovje

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZU-PUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C) in 16. člena Statuta 
Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 22/16) je Občinski svet Ob-
čine Beltinci na 16. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel

O D L O K
o podrobnem prostorskem načrtu za del 

območja naselja Dokležovje

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt (v nadaljevanju OPPN) za del območja naselja Dokle-
žovje, ki vsebuje:

– območje OPPN,
– arhitektonske, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

skih ureditev,
– načrt parcelacije,
– 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 javno gospo-

darsko infrastrukturo (JGI),
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen
(sestavni deli OPPN)

Sestavni del OPPN so:
A. Odlok o sprejetju OPPN
B. Grafični del
1. Izsek iz prostorskih sestavin planskih 
aktov Občine Beltinci
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim 
stanjem M 1:1000
3. Ureditvena situacija M 1:1000
4. Urbanistična situacija s prerezom M 1:1000
5. Situacija prometne ureditve M 1:1000
6. Situacija komunalne in energetske 
infrastrukture M 1:1000
7. Parcelacija M 1:1000
8. Prikaz ureditev za varovanje okolja, 
naravnih virov, ohranjanja narave, obrambo 
ter varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami M 1:1000

3. člen
(priloge OPPN)

C. 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
D. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca

4. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelala družba ASPA – ING d.o.o., Črenšovci, 
pod številko U-05/2014, marec 2015.

II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

5. člen
(območje OPPN)

Območje OPPN je definirano z zemljišči, ki se nahajajo v 
k.o. Dokležovje, parcelne številke:

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.

Ureditveno območje OPPN obsega površino v izmeri 
71.150,00 m2.

6. člen
(namenska raba območja)

Načini urejanja so natančno definirani v odloku, grafičnem 
delu in prilogah OPPN.

Namenska raba prostora: stavbno zemljišče v ureditve-
nem območju za poselitev – ureditveno območje naselja.

Podrobnejša namenska raba: stanovanjske površine z 
dopolnilnimi dejavnostmi – mirne dejavnosti, ki so po emisijah 
ustrezajoče bivalnemu okolju in za katere ni treba izvesti pre-
soje vplivov na okolje.

Vrste dopustnih posegov:
– gradnja novih objektov;
– rekonstrukcije;
– spremembe namembnosti;
– vzdrževalna dela;
– odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo 

stavbnega zemljišča;
– postavitev foto-voltaičnih elementov na strehe in fasade 

objektov ter na dele zemljišča;
– postavitev ograj maksimalne višine do 1,50 metra, ki ne 

smejo biti polne betonske.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

Na zelenem robu naselja Dokležovje, severno od Glavne 
ulice, se načrtuje izgradnja stanovanjskega naselja z vso pri-
padajočo gospodarsko infrastrukturo. Ob novi prometni mreži 
se načrtuje gradnja približno 47 enostanovanjskih stavb. Glede 
na zatečeno lastniško strukturo območja in predpisane regu-
lacijske linije je možno manjše odstopanje v številu zgrajenih 
objektov. Novo prometno mrežo tvori Cesta 1, ki se pravokotno 
navezuje na obstoječo Severno ulico, ter na krožno navezano 
Cesto 2 in Cesto 3 ter je na svojem vzhodnem koncu zaklju-
čena z obračališčem. Načrtovana je tudi ureditev zunanjega 
prostora ter priključitev objektov na prometno in komunalno-
-energetsko infrastrukturo (poglavje IV).

V delu območja OPPN, ki leži južno od Glavne ulice, se 
obstoječa pozidava konsolidira z novo določenimi urbanistično- 
arhitekturnimi pogoji.
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8. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje novogradenj)

Lega stavb je določena z gradbeno mejo ter je razvidna iz 
grafične priloge – karta št. 4. Predvidi se izvedba ravnih »zelenih 
streh« ali klasične strešne kritine na dvokapnih strehah.

Enokapna streha ni dovoljena z izjemo garaž in nadstre-
šnic. Prepovedani so nesprejemljivi dodatki na pročeljih in stre-
hah stavb (večkotni izzidki, stolpiči, strehe z nezdružljivimi raz-
ličnimi nakloni in slemeni).

ENOSTANOVANJSKE IN DVOSTANOVANJSKE PRO-
STOSTOJEČE HIŠE

– Etažnost: maksimalno K+P+1N, pri etažah so upošte-
vane standardne višine stanovanjskih etaž. Gradnja kleti ni ob-
vezna.

– Faktor zazidanosti (FZ): maksimalno 0,4.
– Strehe: dvokapne ali ravne, možni so tudi manjši deli 

ravne strehe in smiselne kombinacije teh dveh tipologij.
– Glavni vhodi in dovozi: s strani novih dovoznih cest ali 

obstoječi dovozi preko lastniških parcel.
– Parkiranje: na lastni parceli je potrebno zagotoviti 2 par-

kirni mesti na stanovanjsko enoto.
GARAŽE / NADSTREŠNICE
– Streha: ravna ali blaga enokapnica (naklon pribl. 5 %).
– Med parkirnimi prostori je možna izvedba pregrade.
– Maksimalni tlorisni gabariti so 6 x 6 metrov.
– Minimalen odmik od ceste je 1,5 metra.

9. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

Znotraj območja obdelave, ki je predmet OPPN, se nahaja-
jo obstoječi zidani objekti. Vrste dopustnih gradenj na obstoječih 
legalno zgrajenih objektih in izvedenih objektih, ki bodo zgrajeni 
na osnovi tega OPPN, so:

– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah;
– rekonstrukcija objektov in naprav;
– dozidava oziroma nadzidava do dimenzij, ki veljajo za 

novogradnjo;
– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb v 

skladu z določili, ki veljajo za novogradnje;
– novogradnje v primeru odstranitve obstoječih objektov, 

pri čemer so pogoji za novogradnje takšni, kot so opredeljeni za 
novogradnje. Kjer ni določene gradbene meje, morajo biti novi 
objekti od ulične meje oddaljeni najmanj 7 metrov, od ostalih 
parcelnih mej pa 4 metre. Odmik je lahko manjši s soglasjem 
soseda in če so izpolnjene minimalne zahteve glede osončenja 
ter požarne varnosti;

– spreminjanje namembnosti kot dopolnitev pretežne na-
membnosti, pod pogojem, da nova namembnost ne presega z 
zakonom določenih ravni vplivov na okolje, in da funkcionalno 
zemljišče ustreza normativnim pogojem za posamezne dejavno-
sti (poslovne in osebne storitvene dejavnosti).

10. člen
(gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov)

V ureditvenem območju je v skladu s predpisi, ki urejajo 
področje graditve objektov, dovoljena postavitev naslednjih ne-
zahtevnih in enostavnih objektov:

– pomožni objekti za lastne potrebe,
– ograje,
– pomožni infrastrukturni objekti, razen baznih postaj, na-

menjenih javnim telekomunikacijskim storitvam, telekomunika-
cijskih anten in oddajnikov,

– otroška igrišča.
Postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov ne sme 

onemogočati ali ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrževanja 
infrastrukturnega omrežja.

Pomožne objekte za lastne potrebe je dopustno postavljati 
1,5 metrov od ceste in 1,5 metrov od ostalih parcelnih mej. 
Streha: ravna ali blaga enokapnica (naklon pribl. 5 %), kritina s 
pločevino, steklom, plastiko ali drugim ustreznim materialom.

Medsoseska ograja je lahko lesena ali žična ali sajena in je 
lahko skupne višine 1,5 metra. Dovoljen je betonski podstavek 

ograje do maksimalne višine 0,5 metra. Lahko se gradi na meji, 
vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno 
sporazumejo. V drugem primeru je lahko postavljena največ do 
meje zemljiške parcele, na kateri se gradi.

Objekt javne razsvetljave – imeti mora enotno oblikovane 
elemente. Pri lociranju drogov je treba upoštevati vse predpisane 
varovalne odmike od prometnih površin. Drogovi naj ne posega-
jo v svetli prometni profil in naj funkcionirajo kot element delitve 
skupnih prometnih površin. Temelj objekta javne razsvetljave je 
treba postaviti tako globoko, da ne bo oviral niveletnega poteka 
ob voziščnih površin nad njim oziroma preprečeval postavitve 
ograj med javnim in nejavnim svetom.

Zbiralnico ločenih frakcij (ekološki otok) je treba pokriti z 
nadstrešnico. Velikost zbiralnice ločenih frakcij naj zagotavlja 
dovolj prostora za postavitev treh zbirnih posod s prostornino 
1100 litrov in ima možnost širjenja. Pogoji oblikovanja se določijo 
v projektni dokumentaciji.

Z izvedbo vzdrževalnih del se ne sme spreminjati delne ali 
celotne fasade objektov. Zunanje dele klimatskih naprav je po-
trebno načrtovati in namestiti na fasado tako, da ne bodo vidni in 
s svojim obratovanjem ne smejo vplivati na kakovost bivalnega 
in delovnega okolja.

11. člen
(pogoji za ureditev zunanjih površin)

Uredijo se tlakovana ali asfaltirana dvorišča, vključno z 
urejenim parkirnim mestom, nadstrešnico, odvzemnim mestom 
za smeti, teraso ipd.

Zelene površine funkcionalno in oblikovno dopolnjujejo 
zgoraj omenjene površine in prostore. Sestavljajo jih drevesa, 
grmovnice in tratne površine.

Sajena živa meja maksimalne višine 1,5 metra se postavi 
tako, da je omogočeno vzdrževanje z lastne parcele. S soglas-
jem soseda je možno živo mejo postaviti tudi na parcelno mejo. 
Sajena živa meja ne sme omogočati ali ovirati odvijanje prometa 
ali ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.

Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno sa-
mostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene pešcem. 
Te površine morajo biti tudi brez grajenih in komunikacijskih 
ovir.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE 
INFRASTRUKTURE IN POGOJEV GLEDE 

PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO 
INFRASTRUKTURO TER GRAJENO JAVNO DOBRO

A. Pogoji za prometno urejanje

12. člen
(notranje cestno omrežje)

Obravnavano območje bo prometno podrejeno navezano 
na zbirno mesto ali zbirno krajevno cesto Severno ulico, ter pre-
ko nje na Glavno ulico. Osnovno prometno navezavo območja 
zagotavlja cesta 1, ki bo direktno navezana na Severno ulico 
in na njo se prometno podrejeno navezujeta dostopni cesti do 
predvidenih stanovanjskih objektov.

13. člen
(notranje cestno omrežje)

Predvideno notranje cestno omrežje sestavljajo občinske 
ceste, ki še nimajo imen in so poimenovane z delovnimi imeni.

Cesta 1 bo dvosmerna dvopasovna s širino vozišča 
5,5 metra in obojestranskim oziroma enostranskim pločnikom 
širine 1,5 metra. Cesta se zaključi z obračališčem.

Na cesto 1 bosta prometno podrejeno priključeni cesta 2 
in cesta 3. Dvosmerni napajalni cesti sta namenjeni dovozu sta-
novalcev, intervencijskih vozil in dostavnih vozil do predvidenih 
stanovanjskih objektov. Zasnovani sta kot dvosmerni dvopasovni 
prometnici, široki 5,5 metra, slepo zaključeni in morata biti pri 
uvozu označeni z ustrezno prometno signalizacijo. Hitrost na 
prometnih površinah mora biti omejena.
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V območju priključkov je treba zagotoviti preglednost, ki jo 
je treba določiti s preglednimi trikotniki, ki upoštevajo predvideno 
hitrost na prednostni cesti.

14. člen
(mirujoči promet)

Parkiranje osebnih vozil je predvideno na lastnih parcelah. 
Parkirna mesta morajo biti odmaknjena od roba vozišča oziroma 
skupnih prometnih površin tako, da bo zagotovljena potrebna 
manipulativna površina pri uvažanju na parkirna mesta, ki je 
6,5 metra.

15. člen
(peš in kolesarski promet)

Promet pešcev je speljan po pločniku ob cesti 1 in na njej 
kolesarji vozijo po voziščih. Pešci in kolesarji uporabljajo tudi vse 
skupne prometne površine za motorni in nemotorni promet. Pri 
ureditvi vseh pločnikov, ploščadi in dostopov do objektov je treba 
upoštevati vsa določila veljavnega pravilnika za projektiranje 
objektov brez ovir.

B. Pogoji za komunalno in energetsko urejanje

16. člen
(vodovodno omrežje)

Za potrebe vodooskrbe predvidenih objektov je potrebno 
v dovozni cesti izgraditi nov dovodni cevovod v krožni navezavi 
na Glavno ulico.

17. člen
(odvajanje padavinskih, komunalnih ter tehnoloških  

odpadnih vod)
Predviden je ločen sistem odvajanja padavinskih in komu-

nalnih odpadnih voda.
JAVNA KOMUNALNA KANALIZACIJA
V neposredni bližini vzhodno od območja se bo zgradila 

javna komunalna kanalizacija v sklopu OPPN za del stanovanj-
skega območja na severnem robu naselja Dokležovje, na katero 
je potrebno priključiti komunalne odpadne vode iz obravnavane-
ga območja.

Za nemoteno odvajanje komunalnih odpadnih voda na 
obstoječ javni kanalizacijski sistem je potrebno zgraditi navezo-
valno kanalizacijo po obravnavanem območju. Vsa kanalizacija 
mora biti grajena v vodotesni izvedbi. Po njeni izgradnji je po-
trebno pridobiti atest o vodotesnosti.

PADAVINSKA KANALIZACIJA
Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in 

strešin urediti tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok 
padavinskih voda iz urbanih površin. Padavinske vode s streh in 
vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi, naj se 
speljejo v predvidene individualne ponikovalnice.

Odvodnjo padavinskih vod iz parkirnih in manipulativnih 
površin je treba urediti preko lovilcev olj, iz katerih se nato vode 
speljejo v predvideno padavinsko kanalizacijo z iztokom v poni-
kovalnice. Ponikovalnice je treba locirati izven vpliva povoznih 
in manipulativnih površin ter vsaj 1 meter nad najvišjo gladino 
podzemne vode.

18. člen
(elektroenergetska infrastruktura)

Na obravnavanem območju se nahaja obstoječe NN ener-
getsko omrežje, ki ga je potrebno po potrebi prestaviti oziroma 
zaščititi. Natančna rešitev se opredeli v projektni dokumentaciji 
v skladu s pogoji upravljavca.

Za priključitev načrtovanih objektov na elektro distribucijsko 
omrežje je potrebno:

– zgraditi novo transformatorsko postajo za potrebe napa-
janja objektov znotraj predvidenega stanovanjskega območja,

– zgraditi nov SN zemeljski kablovod za potrebe vključitve 
predvidene transformatorske postaje v obstoječe srednjenape-
tostno omrežje,

– odstraniti obstoječ 20 kV daljnovod,
– zgraditi nizkonapetostno zemeljsko kabelsko omrežje 

za napajanje predvidenih objektov,
– mehansko zaščititi obstoječe elektroenergetske objekte 

na vplivnem območju gradnje.
JAVNA RAZSVETLJAVA
Tipi svetilk in drogov za javno razsvetljavo se določijo 

enotno. Svetilke se razporedijo tako, da bo jakost osvetli-
tve ustrezala veljavnim tehničnim normativom in standardom 
(varčne ali diodne svetilke). Razvod kablov javne razsvetljave 
se izvede v kabelski kanalizaciji elektroenergetskega razvoda.

Preprečitev svetlobnega onesnaževanja:
– Pri načrtovanju in gradnji razsvetljave cest in javnih 

površin je potrebno upoštevati predpise o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja.

– Svetilke naj bodo neprodušno zaprte, da ne predstavlja-
jo pasti za žuželke, in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe 
nad vodoravnico.

– Osvetljenost javnih površin se zmanjša tako, da se med 
23:00 in 05:00 del svetilk izklopi ali se vsem zmanjša svetilnost.

Novogradnja objekta, rekonstrukcija obstoječega objekta 
ali naprave, ki je vir elektromagnetnega sevanja, ne sme pov-
zročiti čezmerne obremenitve okolja, ki jih določa predpis o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

19. člen
(TK omrežje)

TK omrežje in drugo informacijsko omrežje je potrebno v 
skladu s predvidenimi objekti izgraditi in dograditi, vse posege 
pa izvesti na podlagi pogojev upravljavca TK omrežja.

20. člen
(zemeljski plin)

Oskrbo objektov z zemeljskim plinom je potrebno za-
gotoviti z dograditvijo obstoječega distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina, ki se nahaja na robu območja obdelave. 
Novo plinovodno omrežje se izvede na vseh cestah in poveže 
z obstoječim. Glede na gradnjo objektov se lahko predvidi 
etapnost gradnje plinovodnega omrežja.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA 
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

21. člen
(kulturna dediščina)

Na območju obravnavanih parcel se ne nahaja nobena 
registrirana enota kulturne dediščine.

Kolikor se med gradbenimi posegi pojavijo arheološke 
ostaline kulturne dediščine, je potrebno takoj zagotoviti stro-
kovni nadzor nad posegi. Obseg predhodnih raziskav opredeli 
pristojna območna enota za varstvo kulturne dediščine.

22. člen
(varstvo narave)

Na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi posebna 
varstvena območja, so vsi posegi in dejavnosti možni, načrtuje 
pa se jih tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna 
razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih 
vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in 
omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim 
posegom ali dejavnostjo prekinjena.

Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v 
skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični 
in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline 
in živali ter njihove habitate čim manjši.

Morebiten posek drevesne in grmovne vegetacije se naj 
omeji na najmanjšo možno mero; izvede se naj med 1. septem-
brom in 15. novembrom (izven časa gnezdenja).
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23. člen
(varstvo gozda)

Stavbe morajo od gozdne meje biti odmaknjene vsaj 10 m, 
ostali objekti in ureditve, ki so v nivoju zemljišču, pa morajo biti 
odmaknjene od meje gozda, ki jo predstavlja rob ureditvenega 
območja OPPN, vsaj 1 m.

Investitor oziroma lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi po-
sega omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih 
gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji, kot doslej.

Kakršnikoli posegi v gozd izven območja OPPN niso dovo-
ljeni. Štore ter odvečen odkopni material, ki bo nastal pri gradnji, 
se ne sme odlagati v gozd ampak le na urejene deponije odpa-
dnega gradbenega materiala oziroma ga je potrebno vkopati v 
zasip.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA 
IN NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

24. člen
(varstvo vodnih virov)

V ureditvenem območju se nahaja vodnjak, ki služi vodo-
oskrbi naselja Dokležovje. Skladno z veljavno zakonodajo je 
okolica zajetja opredeljena kot varovano območje, ki se ohranja 
kot zelenica.

Vse objekte v ureditvenem območju je obvezno priklju-
čiti na javno kanalizacijo in samo v javno kanalizacijo odvajati 
odpadne komunalne in predhodno prečiščene tehnološke in 
padavinske vode, skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredbo o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode in v skladu 
s podzakonskimi predpisi, ki določajo način odvajanja odpadnih 
voda. Pri odvajanju odpadnih voda je potrebno upoštevati še 
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda. Čiste padavinske 
vode s streh je potrebno speljati v ponikanje.

Odpadne padavinske vode iz cestišč in manipulativnih 
površin je potrebno predhodno prečiščene odvajati v javno pada-
vinsko kanalizacijo oziroma ponikanje v skladu z zgoraj navede-
no Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda 
iz virov onesnaževanja ter Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju 
padavinske vode z javnih cest.

Pri planiranju posegov v prostor na obravnavanem ob-
močju in pri gradnji je potrebno upoštevati tudi Zakon o vodah 
in vse podzakonske predpise, ki urejajo področje podzemnih in 
odpadnih voda ter vse občinske predpise s tega področja.

Zaradi načrtovanja ukrepov za zmanjšanj porabe pitne 
vode, naj se predvidijo tehnične rešitve za uporabo deževnice, 
kjer je to možno.

25. člen
(varstvo pred hrupom)

Skladno z veljavno zakonodajo se ureditveno območje 
nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom. Umeščene 
dejavnosti ne smejo biti vir hrupa, ki bi presegal predpisane ravni 
hrupa. Objekti naj se v prostor locirajo tako, da bodo v največji 
možni meri doseženi ukrepi varstva pred hrupom za bivalne 
prostore. Pri načrtovanju morebitnih klimatskih in drugih naprav, 
ki povzročajo hrup, naj se upoštevajo ukrepi in standardi varstva 
pred hrupom.

Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko oprede-
ljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih preko-
mernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti 
ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.

26. člen
(varstvo pred onesnaženjem zraka)

Pri načrtovanju in opredelitvi posameznih dejavnosti je 
potrebno upoštevati vsa določila veljavnih predpisov s področja 
zaščite pred onesnaženjem zraka.

V času izkopa zemljine in ostalih gradbenih delih je potreb-
no v času neugodnih vremenskih razmer prašne površine vlažiti 
in preprečiti izpust prašnih delcev v ozračje.

27. člen
(varovanje tal)

Med gradnjo je potrebno:
– posege v tla izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše 

površine tal,
– z viški materiala iz izkopa gradbenih jam za temeljenje 

ravnati v skladu z veljavnim Pravilnikom o obremenjevanju tal z 
vnašanjem odpadkov,

– posebno pozornost posvetiti onesnaženim tlom v primeru 
razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. V tem 
primeru je treba onesnaženi material pred odlaganjem na zača-
sno ali trajno odlagališče preiskati skladno z določili veljavnega 
Pravilnika o ravnanju z odpadki. Pred začetkom odstranjevanja 
mora biti določena tudi lokacija začasnega odlagališča,

– na celotnem območju gradbenih del, dovoznih cest in 
drugih manipulativnih površin, ki so povezane z izvajanjem grad-
nje, zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod (kolikor 
te nastajajo). To še posebno velja za primer nezgode z razlitjem 
ali razsutjem nevarnih snovi,

– na območju gradbišča, transportnih poti in drugih mani-
pulativnih površin, po katerih bo potekal transport odstranjenega 
in gradbenega materiala, uporabljati le tehnično ustrezna vozila, 
pri sami gradnji pa uporabljati tehnično brezhibne stroje in ostalo 
mehanizacijo.

Po končani gradnji je potrebno odstraniti pomožne objekte 
in vse ostanke začasno deponiranih materialov ter primerno 
urediti površine.

28. člen
(odpadki)

Lokacija za skupno zbiranje ločenih frakcij je predvidena 
ob cesti 1, biološki in ostali komunalni odpadki se zbirajo indivi-
dualno. Zbiralnico ločenih frakcij (ZLF – ekološki otok) je treba 
pokriti z nadstrešnico.

Odvoz odpadkov se zagotovi v skladu z veljavnim občin-
skim odlokom.

V času gradnje je potrebno z zemeljskim materialom od 
izkopov za temeljenje ravnati v skladu z veljavnim Pravilnikom o 
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

29. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Obravnavano območje OPPN se uvršča v VII. stopnjo 
seizmične intenzitete po Eurocode 8 (EC 8), kjer je seizmični 
pospešek do 0,100 g. Temu primerno je potrebno predvideti na-
čin gradnje v načrtu gradbenih konstrukcij. Potrebno je zagotoviti 
ojačitev prve plošče.

Na obravnavanem območju ni nevarnosti poplav, visoke 
podtalnice ter erozivnost in plazovitost terena.

V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč v času 
obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih škodljivih 
tekočin in materialov, je treba z ukrepi preprečiti izlitja nevarnih 
snovi v vodotoke in podtalnico in takoj obvestiti najbližji center 
za obveščanje, policijo ali gasilsko enoto.

Požarno varnost je treba zagotoviti v skladu z zakonodajo, 
ki ureja to področje. Pri projektiranju je treba upoštevati požarna 
tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka po-
žara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ter širjenja požara 
med posameznimi poselitvenimi območji, in sicer je:

– treba upoštevati požarno ogroženost naravnega okolja,
– zagotoviti ukrepe varstva pred požarom v skladu z ve-

ljavno zakonodajo,
– treba zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za ga-

šenje:
– v sklopu OPPN je načrtovano hidrantno omrežje, ka-

tero se priključi na obstoječe vodovodno omrežje, ki nudi 
zadostne količine požarne vode,
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– v hidrantnem omrežju je treba zagotoviti zadostno 
količino vode za gašenje požarov,
– treba zagotoviti potrebne odmike med objekti ali potrebne 

protipožarne ločitve,
– zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premože-

nja pri požaru ter dostopov, dovozov,
– dovozne poti za gasilsko intervencijo projektirati in izvesti 

tako, da omogočajo osni pritisk 100 kN,
– treba zagotoviti potrebne površine za gasilce ob zgrad-

bah: dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, 
postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila.

Med gradnjo je treba usposobiti in zagotoviti intervencijsko 
skupino za primer nepredvidenih nesreč in njihovo sanacijo!

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

30. člen
(etape)

Gradnja novih objektov je možna šele po izgradnji ali soča-
sno z izgradnjo komunalne, energetske in prometne infrastruktu-
re. Gradnja posameznih stanovanjskih hiš se lahko izvaja v več 
fazah, ki so med seboj časovno neodvisne. Posamezna faza se 
mora izvesti z vsemi elementi zunanje ureditve.

IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA

31. člen
(tolerance glede novogradenj in odprtih površin)

V grafični prilogi prikazane ureditve so načelne. Možna 
so odstopanja, določena v tem členu. Znotraj gradbenih mej so 
možna odstopanja v velikosti in obliki horizontalnih gabaritov 
ter legi stavb ob upoštevanju urbanističnih kazalcev, določe-
nih v 8. členu tega odloka. Dopustno je zmanjšanje etažnosti. 
Odstopanja se presodijo v projektni dokumentaciji. Kolikor je 
na lastni parceli mogoče zagotoviti potrebna parkirna mesta, je 
v prostostoječih stavbah mogoče urediti dodatno stanovanje. 
Odmiki stavb znotraj gradbenih mej so 4 metre od parcelnih mej 
sosednjih zemljišč.

Z dovoljenjem lastnika sosednjega zemljišča so odmiki 
stavb, nezahtevnih in enostavnih objektov od parcelnih mej so-
sednjih zemljišč lahko tudi manjši kot predpisani s tem odlokom. 
Pri tem se ne sme poslabšati požarna varnost.

Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu z 
navedenimi tolerancami v tem členu določijo v projektni doku-
mentaciji v skladu z določili tega odloka.

Vse višinske kote se natančno določijo v projektni doku-
mentaciji. Določitev višinskih kot objektov ne sme negativno 
vplivat na funkcioniranje sosednjih objektov.

V projektni dokumentaciji je dopustno proste nezazidane 
površine okoli stavb, prikazanih v tem OPPN, urediti z enakimi 
elementi tudi drugače, vendar v skladu z veljavnimi predpisi.

Dopustne so spremembe namembnosti stavb za mirne 
storitvene dejavnosti, pod pogojem, da nova namembnost ne 
presega zakonsko dopustnega nivoja motenj v okolju (npr. hrup) 
in da velikost posamezne parcele ustreza normativnim pogojem 
za posamezne dejavnosti (dodatno potrebno parkiranje in ma-
nipulacija na lastni gradbeni parceli).

Na parcelah, ki mejijo na parcele z obstoječimi objekti 
namenjenimi kmetijski dejavnosti, je mogoče izjemoma gra-
diti objekte namenjene kmetijski dejavnosti (kot so objekti za 
shranjevanje mehanizacije, objekti za shranjevanje pridelka in 
podobno). Objekti za rejo živali niso dovoljeni. Vsi objekti morajo 
biti izvedeni skladno z določili tega prostorskega akta in veljavne 
zakonodaje. Predvidene gradnje ne smejo ovirati prometne in 
infrastrukturne ureditve območja.

32. člen
(tolerance glede infrastrukturnih ureditev in parcelacije)
Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska 

in prometna infrastruktura, omrežje zvez), določenih s tem po-
drobnim prostorskim načrtom, so dopustna, če se v nadaljnjem 

podrobnejšem preučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali 
geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer 
ugotovi, da so z oblikovalskega ali gradbenotehničnega ali oko-
ljevarstvenega vidika možne boljše rešitve, ki pa ne smejo po-
večevati negativnega vpliva načrtovanega posega na sosednje 
objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega 
območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne 
smejo povečati negativnih vplivov na okolje.

V primeru odstopanja od tehničnih rešitev pri prometni 
infrastrukturi je potrebno prilagoditi parcelacijo javnih cest.

Tehnični elementi za zakoličenje parcel se v skladu z na-
vedenimi tolerancami določijo v projektni dokumentaciji v skladu 
z določili tega odloka.

Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve uskla-
jene s pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k temu po-
drobnemu prostorskemu načrtu. V primeru odstopanj od pogojev 
je treba ponovno pridobiti mnenje pristojnih nosilcev urejanja 
prostora. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

33. člen
(obveznosti izgradnje komunalne infrastrukture)

Investitorji so dolžni na svoje stroške izgraditi manjkajočo 
komunalno opremo, kot je načrtovana s tem OPPN.

34. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Poleg zahtev iz drugih določb odloka morajo investitorji 
predvidenih objektov in izvajalci prostorskih posegov upoštevati:

– v najkrajšem možnem času je odpraviti vse morebitne 
škodljive posledice, ki nastanejo zaradi gradnje objekta,

– plodno zemljo je potrebno uporabiti za ureditev zelenic,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo priha-

jalo do večjih prometnih zastojev,
– zagotoviti je potrebno zavarovanje gradbišč,
– v času gradnje upoštevati in izvajati potrebne ukrepe proti 

onesnaženju površinskih in podtalnih voda in okolja nasploh.

XI. KONČNE DOLOČBE

35. člen
(obveznost upoštevanja smernic in mnenj pristojnih nosilcev 

planiranja)
Pri izdelavi projektne dokumentacije je obvezno upoštevati 

vse smernice in mnenja, ki so sestavni del OPPN.

36. člen
(vpogled OPPN)

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) je stalno na 
vpogled pravnim in fizičnim osebam na upravi Občine Beltinci.

37. člen
(oblika predstavitve)

OPPN je izdelan v analogni (grafični) in digitalni (zapis na 
CD) obliki. V primeru razlik med eno in drugo obliko predstavitve, 
velja analogna (grafična) oblika. Posebej to velja takrat, ko gre 
za odločitve v zvezi z izvajanjem in tolmačenjem tega odloka.

38. člen
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 032-01/2016-16/176/VI
Beltinci, dne 16. junija 2016

Župan
Občine Beltinci

Milan Kerman l.r.
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DOBRNA

2378. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi 
ekonomske cene programov predšolske 
vzgoje v Vrtcu Dobrna

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, 
št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11) je Občinski 
svet Občine Dobrna na 14. redni seji Občinskega sveta Občine 
Dobrna dne 19. 7. 2016 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske 

cene programov predšolske vzgoje  
v Vrtcu Dobrna

1. člen
V Sklepu o določitvi ekonomske cene programov pred-

šolske vzgoje v Vrtcu Dobrna (Uradni list RS, št. 14/07, 
64/07, 65/07, 96/09, 57/12, 38/14) se 1. člen spremeni tako, 
da glasi:

»Cene programov vrtca v JVIZ Dobrna (Vrtec Dobrna) 
so naslednje:

Program od 6 do 9 ur – Prvo starostno obdobje 405,65 EUR

Program od 4 do 6 ur – Prvo starostno obdobje 356,97 EUR

Program od 6 do 9 ur – Drugo starostno 
obdobje 351,17 EUR

Program od 4 do 6 ur – Drugo starostno 
obdobje 305,68 EUR

Cene programov veljajo od 1. 9. 2016.«

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 
1. 9. 2016.

Št. 007-0003/2016-1(1)
Dobrna, dne 19. julija 2016

Župan
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

ILIRSKA BISTRICA

2379. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člane 
sveta Krajevne skupnosti Vrbovo, dne 17. julija 
2016

Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica skladno z 
90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) podaja

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev za člane sveta 

Krajevne skupnosti Vrbovo,  
dne 17. julija 2016

A.
Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica je na 

14. seji dne 18. 7. 2016, na podlagi zapisnikov volilnih odbo-
rov pri ugotavljanju izidov glasovanj za volitve sveta Krajevne 
skupnosti Vrbovo, zapisnikov o predčasnem glasovanju ter 
zapisnikov o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju 
končnega izida nadomestnih volitev Krajevne skupnosti Vrbo-
vo, ugotovila končne uradne izide glasovanja na nadomestnih 
volitvah članov sveta Krajevne skupnosti Vrbovo, ki so bile 
17. julija 2016 in sestavila naslednje poročilo.

I. Občinska volilna komisija je ugotovila:
1. a) V volilnem imeniku na območju Krajevne skupnosti 

Vrbovo za VE 01 – Vrbovo je vpisanih 258 volivcev.
b) S potrdilom ni glasoval nihče.

2. Glasovalo je:
a) Po volilnem imeniku: 33 volivcev.
b) S potrdilom ni glasoval nihče.
c) SKUPAJ GLASOVALO: 33 volivcev.

3. Udeležba na nadomestnih volitvah članov sveta Krajev-
ne skupnosti Vrbovo, v VE 01 – Vrbovo je bila 12,79 %.

II. Občinska volilna komisija je ugotovila:
Na območju Krajevne skupnosti Vrbovo za VE 02 – Jabla-

nica kandidatov za člane sveta Krajevne skupnosti Vrbovo ni 
bilo predlaganih, zato volitev v tej volilni enoti ni bilo.

III. Občinska volilna komisija je ugotovila:
1. a) V volilnem imeniku na območju Krajevne skupnosti 

Vrbovo za VE 03 – Vrbica je vpisanih 139 volivcev.
b) S potrdilom ni glasoval nihče.

2. Glasovalo je:
a) Po volilnem imeniku: 58 volivcev.
b) S potrdilom ni glasoval nihče.
c) SKUPAJ GLASOVALO: 58 volivcev.

3. Udeležba na nadomestnih volitvah članov sveta Krajev-
ne skupnosti Vrbovo, v VE 03 – Vrbica je bila 41,73 %.

B. VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VRBOVO

Rezultati volitev v krajevno skupnost – Vrbovo – VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov Odstotek glasov
1. JOŠKO ŠTEMBERGAR Jože Jenko 33 100,00 %

Rezultati volitev v krajevno skupnost – Vrbovo – VOLILNA ENOTA 03
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov Odstotek glasov
1. PRIMOŽ ČEKADA Marjan Grbec 30 52,63 %
2. ROBERT JAKSETIČ Boris Čekada 42 73,68 %

Št. 041-11/2016
Ilirska Bistrica, dne 18. julija 2016

Predsednica 
občinske volilne komisije

mag. Jride Mršnik Poljšak l.r.
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KOSTANJEVICA NA KRKI

2380. Pravilnik o zagotavljanju pogojev za 
koriščenje sredstev za delo svetniške skupine 
Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki 
(Uradni list RS, št. 48/14) in 15. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 68/14) 
je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 10. redni seji 
dne 14. 7. 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o zagotavljanju pogojev za koriščenje sredstev 

za delo svetniške skupine Občinskega sveta 
Občine Kostanjevica na Krki

1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetni-

ške skupine svetnikov Občinskega sveta Občine Kostanjevica 
na Krki glede zagotavljanja pogojev in koriščenje sredstev, ki 
jih za njihovo delo zagotavlja Občina Kostanjevica na Krki v 
mandatu 2014–2018 v okviru proračuna občine.

2. člen
Svetniška skupina v smislu določb tega pravilnika pred-

stavljajo člani občinskega sveta, ki so izvoljeni na listi posamez-
nih političnih strank ali na posamezni listi s podporo volivcev.

V primeru izstopa iz svetniške skupine se šteje, da je 
občinski svetnik samostojni svetnik.

Člani svetniške skupine izmed sebe izberejo vodjo sve-
tniške skupine.

3. člen
Svetniške skupine ima pravico do povračila porabe ma-

terialnih in ostalih stroškov iz sredstev, ki so zagotovljena v 
vsakokratnem proračunu občine. Svetniški skupini pripadajo 
proračunska sredstva za tekoče proračunsko leto v okvirni 
višini 50 EUR/člana/mesec oziroma 3.500 EUR/leto za sve-
tniško skupino.

4. člen
Za svetniško skupino se v proračunu vodi samostojna 

proračunska postavka.

5. člen
Svetniška skupina je dolžna z namenskimi sredstvi rav-

nati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določbami 
tega pravilnika.

6. člen
Svetniška skupina lahko namenska proračunska sredstva 

uporablja samo do višine razpoložljivi sredstev določenih v 
3. členu tega pravilnika za posamezno leto in samo za dejav-
nost svetniške skupine v neposredni povezavi z izvrševanjem 
funkcije člana občinskega sveta oziroma z njegovimi nalogami 
v občinskem svetu. Morebitna neporabljena sredstva se pre-
nesejo iz leta v leto, do prenehanja mandata. Če je nastalih 
upravičenih stroškov svetniške skupine v proračunskem letu 
več kot je razpoložljivih finančnih sredstev, se dodatna sredstva 
zagotovijo z rebalansom proračuna.

Poraba namenskih proračunskih sredstev je tako upra-
vičena za:

– Nakup pisarniškega materiala in ostalega drobnega 
materiala;

– Plačilo stroškov dodatne strokovne pomoči in svetova-
nja (pravne, odvetniške, ekonomske itd.);

– Plačilo potnih stroškov;
– Plačilo poštnih stroškov in stroškov fotokopiranja;
– Plačilo stroškov izobraževanja;

– Plačilo objav v medijih in javnih občilih o delovanju 
svetniške skupine;

– Plačilo stroškov organiziranja okroglih miz, sklica ob-
čank in občanov ter ostalih dogodkov katerih namen je ob-
veščanja in osveščanja volivk, volivcev ter širše javnosti o 
delovanju svetniške skupine, reševanja aktualnih zadev ter 
pridobivanja povratnih informacij in potreb s strani občank in 
občanov.

7. člen
Vodja svetniške skupine poda pisni predlog za porabo 

finančnih sredstev skladno s tem pravilnikom odredbodajalcu, 
ki porabo sredstev odobri z naročilnico. Postopek naročanja 
se izvede v skladu z zahtevami predpisov o javnem naročanju. 
Vsak račun mora biti izdan na Občino Kostanjevica na Krki, s 
pripisom 'Svetniška skupina OS'.

Odredbo za porabo finančnih sredstev izdaja župan obči-
ne ali njegova pooblaščena oseba na predlog vodje svetniške 
skupine. Če odredbodajalec ugotovi, da pisni predlog za po-
rabo finančnih sredstev ni v skladu z nameni iz 6. člena tega 
pravilnika, lahko predlog zavrne.

8. člen
Finančna služba občine je dolžna na zahtevo vodje sve-

tniške skupine le-temu omogočiti vpogled v finančno dokumen-
tacijo o porabi sredstev svetniške skupine.

9. člen
Proračunska sredstva na podlagi tega pravilnika se sme-

jo uporabljati le za namene, ki so določeni s tem pravilnikom 
in veljavnim proračunom. Če se finančna sredstva ne porabijo 
za namene določene s tem pravilnikom se svetniški skupini 
pravica porabe za tekoče leto zmanjša za višino nepravilno 
porabljenega zneska.

Nadzor nad porabo sredstev vrši finančna služba občine, 
nadzorni odbor in revizijska služba.

10. člen
Koriščenje sredstev v skladu s 3. členom tega pravilnika 

se omogoči od veljavnosti vsakokratnega sprejetja proračuna 
za tekoče leto. Do sprejetja proračuna pa se nastali stroški 
financirajo iz naslova začasnega financiranja.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-2/2016
Kostanjevica na Krki, dne 14. julija 2016

Župan
Občine Kostanjevica na Krki

Ladko Petretič l.r.

STRAŽA

2381. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju 
poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu 
Straža v najem

Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih (ZPSPP, Uradni list SRS, št. 18/1974, 34/88, 5/90, 
Uradni list RS, št. 10/91, 17I/91-I – ZUDE, 13/93 – ZP-G, 
66/93 – ZP-H, 32/00, 102/02 – Odl. US: U-I-108/01-17, 87/11 
– ZMVN-A), Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (ZSPSLS, Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države 
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in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13, 10/14) in 15. člena Statuta Občine Straža (Urad-
ni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine 
Straža na 11. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o oddajanju poslovnih 

prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najem

1. člen
V Pravilniku o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstve-

nem domu Straža v najem (Uradni list RS, št. 12/14) se v 9. čle-
nu spremeni prva alineja, ki se po novem glasi

– delovni prostor: 5,00 eur/m2.

2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

veljati pa začne 1. 7. 2016.

Št. 35280-1/2016-4
Straža, dne 16. junija 2016

Župan 
Občine Straža

Dušan Krštinc l.r.

ŽELEZNIKI

2382. Odlok o programu opremljanja in merilih 
za odmero komunalnega prispevka v Občini 
Železniki

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (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, 109/12, 76/14 – 
odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o vsebini programa opre-
mljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika 
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, 
št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, 
št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 3. dopisni seji 
dne 3. 8. 2016 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka v Občini Železniki

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja ter merila 
za odmero komunalnega prispevka v Občini Železniki (v nadalje-
vanju: program opremljanja).

2. člen
(namen odloka)

Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega 
prispevka v Občini Železniki.

II. KOMUNALNA OPREMA

3. člen
(komunalna oprema po tem odloku)

Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opre-
mo v Občini Železniki:

– Prometno omrežje (lokalne ceste, javne poti, pločniki, avt. 
postaje, parkirišča)

– Vodovodno omrežje, ki ga upravlja režijski obrat Občine 
Železniki

– Kanalizacijsko omrežje
– Javne površine (pešpoti, mestne površine, igrišča, zelene 

površine)
– Omrežje javne razsvetljave.

4. člen
(grafični prikaz komunalne opreme)

Grafični prikaz komunalne opreme je razviden v programu 
opremljanja.

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST 
KOMUNALNE OPREME

5. člen
(obračunska območja)

Obračunska območja so:
– Obračunsko območje obstoječega prometnega omrežja z 

oznako PR na celotnem območju občine
– Obračunsko območje obstoječega vodovodnega omrežja, 

ki ga upravlja režijski obrat Občine Železniki z oznako VO
– Obračunsko območje obstoječih 4 kanalizacijskih siste-

mov Železniki, Selca - Dolenja vas, Zali Log in Spodnje Danje 
ter predvidenih manjših dograditev na kanalizacijskem sistemu 
Železniki z oznako KA

– Obračunsko območje obstoječih javnih površin v naseljih 
Železniki, Studeno, Selca in Dolenja vas z oznako JP

– Obračunsko območje obstoječega omrežja javne razsve-
tljave z oznako JR v naseljih Železniki, Studeno, Selca, Dolenja 
vas, Zali log, Spodnje Danje, Davča, Dražgoše, Rudno, Lajše, 
Zgornja Sorica in Spodnja Sorica.

6. člen
(grafični prikaz obračunskih območij)

Obračunska območja iz 5. člena tega odloka, so grafično 
prikazana na kartah, ki so sestavni del programa opremljanja.

IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI PO POSAMEZNIH 
VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH 

OBMOČJIH

7. člen
(skupni stroški)

(1) Skupni stroški za prometno omrežje, javne površine in 
omrežje javne razsvetljave so izračunani na podlagi ocene stro-
škov, ki bi nastali ob gradnji nove opreme, ki je po zmogljivostih in 
namenu podobna obstoječi ter zagotavlja podobno raven oskrbe.

(2) Skupni stroški za obstoječe vodovodno in kanalizacijsko 
omrežje so prevzeti iz nabavnih vrednosti, ki so vodene v registru 
osnovnih sredstev občine.

(3) Skupni stroški manjših dograditev kanalizacijskega 
omrežja v Železnikih so prevzeti iz načrta razvojnih programov 
občine.

8. člen
(obračunski stroški)

(1) Obračunski stroški so skupni stroški, ki so zmanjšani za 
sredstva, ki so bila pridobljena iz drugih virov financiranja (samo-
prispevek občanov, nepovratna sredstva pridobljena iz skladov 
EU in podobno).

(2) Drugi viri financiranja za posamezna obračunska obmo-
čja in vrste komunalne opreme znašajo:

– 35 % skupnih stroškov za lokalne ceste, javne poti in zbirne 
mestne ceste na območju celotne občine (PR) – samoprispevki 
občanov

– 1.615.510 EUR za vodovodno omrežje (VO) – EU sred-
stva
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– 748.314 EUR za kanalizacijsko omrežje Selca - Dolenja 
vas (KA) – EU sredstva

– 40 % skupnih stroškov za kanalizacijsko omrežje Zali log 
(KA) – samoprispevki občanov

– 50 % preostalih obračunskih stroškov za celotno kana-
lizacijsko omrežje (KA) – občinski proračun.

9. člen
(skupni in obračunski stroški po obračunskih območjih)

Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih 
obračunskih območjih in vrstah komunalne opreme iz 5. člena 
odloka so:

Obračunsko 
območje

Skupni stroški 
(EUR)

Obračunski stroški 
(EUR)

PR 22.765.020 EUR 15.099.170 EUR
VO 4.225.386 EUR 2.609.876 EUR
KA 8.167.141 EUR 3.656.192 EUR
JP 566.410 EUR 566.410 EUR
JR 412.800 EUR 412.800 EUR

V. OBRAČUNSKI STROŠKI PRERAČUNANI  
NA ENOTO MERE

10. člen
(obračunski stroški na enoto mere)

(1) Obračunski stroški preračunani na enoto mere so:
Obračunsko 

območje
Cpi  

(EUR/m2)
Cti  

(EUR/m2)
PR 5,54 16,25
VO 3,12 6,59
KA 2,62 6,44
JP 0,54 1,40
JR 0,27 0,77

(2) V zgornji tabeli pomenijo:
– Cp(ij): stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z 

določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračun-
skem območju;

– Ct(ij): stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlori-
sne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na 
posameznem obračunskem območju.

VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

11. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne 
opreme se izračuna na naslednji način:

KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) 
* Ct(ij) * Dt)

(2) Oznake v prejšnjem odstavku tega člena pomenijo:
– KP(ij): komunalni prispevek za določeno vrsto komu-

nalne opreme na posameznem obračunskem območju, ki se 
odmeri zavezancu;

– A(parcela): površina parcele objekta;
– Cp(ij): indeksirani stroški opremljanja kvadratnega me-

tra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posame-
znem obračunskem območju;

– Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka;
– K(dejavnost): faktor dejavnosti;
– Ct(ij): indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra 

neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne 
opreme na posameznem obračunskem območju;

– A(tlorisna): neto tlorisna površina objekta;
– Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka;

– i: posamezna vrsta komunalne opreme;
– j: posamezno obračunsko območje.

12. člen
(faktorji dejavnosti)

Faktor dejavnosti (K(dejavnosti)) iz 11. člena je 1, razen 
za naslednje vrste objektov določenih po predpisih o uvedbi in 
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov 
državnega pomena:

Šifra kategorije 
(CC- SI)

Tip objekta  
(CC-SI)

Faktor dejavnosti

111 Enostanovanjske 
stavbe

0,9

112 Večstanovanjske 
stavbe

0,9

113 Stanovanjske 
stavbe za posebne 
družbene skupine

0,7

125 Industrijske stavbe 
in skladišča

0,7

126 Stavbe splošnega 
družbenega 

pomena

0,7

127 Druge 
nestanovanjske 

stavbe

0,7

13. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofit-
nih stanovanj, katerih investitor je Občina Železniki ali krajevne 
skupnosti v Občini Železniki.

(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo nestano-
vanjskih stavb v skladu s predpisi o uvedbi in uporabi enotne 
klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega 
pomena, katerih investitor je Občina Železniki ali krajevne 
skupnosti v Občini Železniki.

(3) Komunalni prispevek se na plača za gradnjo obrednih 
stavb (1272) in gasilskih domov.

(4) Za nestanovanjske kmetijske stavbe (1271) ter za 
industrijske stavbe in skladišča (125) je določena dodatna splo-
šna olajšava v višini 50 %. Oproščena sredstva se v enaki višini 
nadomestijo iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)

(1) Za indeksiranje stroškov Cp(ij) in Ct(ij) iz 11. člena 
se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki 
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve 
tega odloka.

15. člen
(delež parcele in delež objekta)

Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (Dp) 
iz 11. člena tega odloka je 30 %, delež neto tlorisne površine 
objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dt) iz 11. člena 
tega odloka pa 70 %.

VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

16. člen
(način odmere komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se odmeri:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, 

na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja ali 
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po tem, ko Občina Železniki od upravne enote prejme obvestilo 
o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;

– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega 
dovoljenja, ob dejanski priključitvi na zahtevo zavezanca;

– če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča, se izda odmerna odločba 
po uradni dolžnosti.

17. člen
(odmera komunalnega prispevka po uradni dolžnosti)
Občina Železniki na podlagi tega odloka izda odločbe o 

odmeri komunalnega prispevka za stroške izboljšanja stavbnega 
zemljišča za vodovod in kanalizacijo na obstoječih območjih opre-
mljanja po uradni dolžnosti za vse obstoječe posamezne objekte, 
ki se bodo še priklopili na vodovodno ali kanalizacijsko omrežje.

VIII. OBROČNO ODPLAČEVANJE

18. člen
(obročno odplačevanje)

(1) Župan lahko dovoli odlog plačila dolga za čas do ene-
ga leta, plačilo dolga v največ 12-mesečnih obrokih v obdobju 
12 mesecev oziroma spremembo dinamike plačila dolga, če se 
s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika, 
od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga.

(2) Odlog oziroma obročno plačilo dolga se dovoli dolžni-
ku, če do občine nima neplačanih zapadlih obveznosti.

(3) Za čas, ko je dolžniku odloženo plačilo dolga oziroma 
dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek dolga oziro-
ma neplačani dolg, vključno z zamudnimi obrestmi, zaračunajo 
obresti po referenčni obrestni meri za državne pomoči, ki jo 
objavi EK, v višini, ki je veljala na dan izdaje odločbe o odlogu 
oziroma obročnem plačilu.

(4) Dolžnik mora plačilo obveznosti do občine ustrezno 
zavarovati v skladu z veljavnim zakonom o javnih financah. 
Stroški izvedbe zavarovanja bremenijo dolžnika.

(5) Vlogo za odlog oziroma obročno plačilo dolga mora 
dolžnik vložiti pri skrbniku terjatve pred potekom roka za zapa-
dlost obveznosti v plačilo.

(6) O roku za plačilo odloženega dolga oziroma številu in 
višini obroka ter o rokih za plačilo mesečnih obrokov odloči žu-
pan v roku 30 dni od dneva prejema popolne vloge. V primeru, 
da pogoji za odlog oziroma obročno plačilo niso izpolnjeni, se 
vloga zavrne.

(7) Če dolžnik, ki mu je bilo dovoljeno obročno plačilo, 
zamudi s plačilom posameznega obroka, z dnem zapadlosti 
neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani 
obroki.

19. člen
(program opremljanja za drugo komunalno opremo)
Na območjih, kjer je potrebna izgradnja nove komunalne 

opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe 
komunalne opreme, ki ni vključena v ta program opremljanja, 
se komunalni prispevek izračuna na podlagi posebnega pro-
grama opremljanja. V posebnem programu opremljanja se 
opredeli tudi delež obračunskih stroškov za komunalno opremo 
po tem odloku.

IX. DRŽAVNE POMOČI

20. člen
(državna pomoč)

(1) Znižanje višine komunalnega prispevka na podlagi 
četrtega odstavka 13. člena tega odloka se šteje za državno 
pomoč.

(2) Državna pomoč se bo obravnavala skladno z Zako-
nom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), 
skladno z Uredbo o posredovanju podatkov o dodeljenih dr-

žavnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni 
list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14) in skladno z Uredbo o posre-
dovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s 
področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 74/04).

21. člen
(vsebina državne pomoči)

Sredstva po tem odloku se dodelijo za:
– pomoči 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 mi-
nimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013) ter

– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
v kmetijskem sektorju (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 9–17; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013).

22. člen
(namen pomoči)

Namen pomoči je spodbujanje gospodarske dejavnosti in 
kmetijstva v Občini Železniki.

23. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v 

Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije, razen ribiških 
proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I 
k Uredbi (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta,

– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak po-
stopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane 
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za 
pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo,

– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na za-
logi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, 
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve 
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali 
predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi 
za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec 
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, 
če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih,

– »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, 
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom dav-
kov ali drugih dajatev,

– »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo 
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I 
k Pogodbi o delovanju Evropske unije brez kakršnih koli na-
daljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov,

– »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega 
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno 
kmetijsko proizvodnjo,

– »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj 
najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa dru-
gega podjetja,

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim 
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, 
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave-
denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) tega 
odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo 
za enotno podjetje.
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24. člen
(upravičeni stroški)

(1) Upravičeni stroški so stroški odmerjenega komunal-
nega prispevka.

(2) Za objekte, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji (ši-
fra 1271 po CC-SI), je na podlagi četrtega odstavka 13. člena 
tega odloka določena dodatna splošna olajšava v višini 50 %.

(3) Med objekte iz prejšnjega odstavka tega člena sodijo:
a) stavbe za rastlinsko pridelavo,
b) stavbe za rejo živali,
c) stavbe za spravilo pridelka,
d) druge nestanovanjske kmetijske stavbe, ki služijo pri-

marni kmetijski proizvodnji.
(4) Dodatna splošna olajšava v višini 50 % je na podlagi 

četrtega odstavka 13. člena tega odloka določana tudi za indu-
strijske stavbe in skladišča (šifra 125 po CC-SI).

(5) Med objekte iz prejšnjega odstavka tega člena sodijo:
a) industrijske stavbe,
b) rezervoarji, silosi in skladišča.
(6) Če bo iz projektne dokumentacije razvidno, da objekt 

oziroma objekti služi/jo tako primarni kmetijski proizvodnji (pri-
delavi) kot predelavi in trženju, se bo komunalni prispevek od-
meril ločeno za posamezne dele objekta oziroma posamezne 
objekte, in sicer glede na neto tlorisno površino objekta glede 
na dejavnost. V takih primerih bo občina pomoč po pravilu 
de minimis dodelila skladno z določili X. in XI. poglavja tega 
odloka.

25. člen
(intenzivnost pomoči)

(1) Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, znaša do 
100 % izračunane dodatne splošne olajšave komunalnega pri-
spevka.

(2) Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno 
pomočjo iz prejšnjega odstavka presegli skupni znesek de 
minimis pomoči iz četrtega odstavka 26. člena tega odloka ali 
šestega odstavka 28. člena tega odloka.

X. POMOČI, DODELJENE PO UREDBI KOMISIJE  
EU ŠT. 1408/2013

26. člen
(splošne določbe)

(1) Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013 
so upravičena le podjetja, ki so dejavna v primarni proizvodnji 
kmetijskih proizvodov, razen za:

– pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali 
količine proizvodov, danih na trg,

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje dr-
žave ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano 
z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribu-
cijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo,

– pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proi-
zvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.

(2) Če je podjetje dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih 
proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge 
dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije 
(EU) št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, 
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je na 
ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, 
zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov 
ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno 
uredbo.

(3) Če je podjetje dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih 
proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe 
Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 uporabljajo za pomoč, do-
deljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, 

na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da 
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči 
de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.

(4) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, 
ki se odobri in izplača istemu upravičencu oziroma enotnemu 
podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) 
št. 1408/2013, ne sme presegati 15.000 evrov v obdobju za-
dnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči 
ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, 
občine ali Unije.

(5) Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka pa kumu-
lativni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijskem sektorju v 
obdobju zadnjih treh proračunskih let ne sme presegati nacio-
nalne omejitve iz priloge Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013.

27. člen
(kumulacija)

(1) Poleg pomoči de minimis po tej uredbi se v zvezi z 
istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu oziroma eno-
tnemu podjetju ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako 
seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala in-
tenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera 
v predpisih Unije.

(2) Če je podjetje razen v kmetijski dejavnosti dejavno 
v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na 
področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se 
pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kme-
tijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s 
pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v 
gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije 
(EU) št. 1407/2013, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov 
zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov 
ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 
Komisije EU št. 1407/2013.

(3) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v 
sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dode-
ljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu 
s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno 
sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v 
Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014, če je z ločitvijo dejavnosti 
ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih 
proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014.

XI. POMOČI, DODELJENE PO UREDBI KOMISIJE  
EU ŠT. 1407/2013

28. člen
(splošne določbe)

(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih 
primerih:

I. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količi-
ne zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajal-
cev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

II. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce.

(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom 
povezani 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.

(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih 
proizvodov pred uvoženimi.
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(4) Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz to-
vora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna 
in srednje velika enotna podjetja, ki so po Zakonu o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prene-
hanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) 
v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neu-
strezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prene-
senimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu pod-
jetju na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru 
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevo-
zu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) 
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in 
namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sred-
stev države, občine ali Unije.

29. člen
(kumulacija)

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno po-
močjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo 
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumu-
lacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Ko-
misije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de mi-
nimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 
do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.

(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 
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 EUR).

XII. SKUPNE DOLOČBE ZA POMOČI DE MINIMIS

30. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)

(1) Občina Železniki bo od prejemnika pomoči pred dode-
litvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:

1. vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje 
prejelo na podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh in v 
tekočem proračunskem letu,

2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste 
upravičene stroške,

3. seznamu podjetij, s katerimi je povezan, tako da se 
preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, 
z njim povezana podjetja,

4. ločitvi dejavnosti oziroma stroškov med primarno kme-
tijsko dejavnostjo, za katero se dodeljuje državna pomoč v 
skladu z Uredbo Komisije št. (EU) št. 1408/2013 in dejav-
nostjo predelave in trženja, za katero se dodeljuje državna 
pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013

in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne 
bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivno-
sti pomoči po drugih predpisih.

(2) Občina Železniki bo pisno obvestila prejemnika po-
moči:

– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 oziroma v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013,

– o znesku de minimis pomoči.
(3) Občina Železniki mora hraniti evidence o individualni 

pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.

IX. KONČNE DOLOČBE

31. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 8/09, 22/13).

32. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 015-5/2016-003
Železniki, dne 3. avgusta 2016

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.

VSEBINA
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2364. Uredba o vodovarstvenem območju za vodna te-

lesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, 
Metlika in Semič 7885

MINISTRSTVA
2365. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v prav-

dnem postopku 7910
2366. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v kazen-

skem postopku 7924
2367. Pravilnik o registru zasebnih vrtcev in šol, ki izva-

jajo mednarodne programe 7929
2368. Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja 

pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 7929
2369. Pravilnik o sodelovanju javnih uslužbencev na obč-

nem zboru agrarne skupnosti 7931

2370. Pravilnik o infrastrukturi in službah na heliportih za 
lastne potrebe 7931

2371. Pravilnik o spremembah Pravilnika o registraciji 
motornih in priklopnih vozil 7932

BANKA SLOVENIJE
2372. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov 
Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi 
pooblastili Banke Slovenije 7932

2373. Sklep o uporabi Smernic o primerjavi prejemkov 7933
2374. Sklep o uporabi Smernic o zbiranju podatkov o 

zaposlenih z visokimi prejemki 7933
2375. Sklep o uporabi Smernic o preudarnih politikah 

prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Di-
rektive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 
450 Uredbe (EU) št. 575/2013 7934



Stran 7948 / Št. 53 / 5. 8. 2016 Uradni list Republike Slovenije

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. 2016 je 399 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 32,  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
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IN ORGANIZACIJE

2376. Operativno-tehnična zahteva o določitvi območij 
obvezne uporabe odzivnika (TMZ) 7934

OBČINE
BELTINCI

2377. Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja naselja Dokležovje 7936

DOBRNA
2378. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske 

cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna 7941

ILIRSKA BISTRICA
2379. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člane sveta 

Krajevne skupnosti Vrbovo, dne 17. julija 2016 7941

KOSTANJEVICA NA KRKI
2380. Pravilnik o zagotavljanju pogojev za koriščenje 

sredstev za delo svetniške skupine Občinskega 
sveta Občine Kostanjevica na Krki 7942

STRAŽA
2381. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju poslov-

nih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najem 7942

ŽELEZNIKI
2382. Odlok o programu opremljanja in merilih za odme-

ro komunalnega prispevka v Občini Železniki 7943

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/16
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36. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu 
med Združenimi državami Amerike na eni strani, 
Evropsko unijo in njenimi državami članicami na 
drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino 
Norveško na četrti strani (MSZPIN) 325

37. Zakon o ratifikaciji Pomožnega sporazuma med 
Evropsko unijo in njenimi državami članicami na 
eni strani, Islandijo na drugi strani ter Kraljevino 
Norveško na tretji strani o uporabi Sporazuma 
o zračnem prometu med Združenimi državami 
Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi 
državami članicami na drugi strani, Islandijo na 
tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani 
(MPSZPIN) 326

38. Zakon o ratifikaciji Evro-sredozemskega letalskega 
sporazuma med Evropsko unijo in njenimi država-
mi članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi 
strani (MLSEUIL) 327

39. Akt o dopolnitvi Akta o nasledstvu sporazumov 
nekdanje Jugoslavije z Ljudsko republiko Kitajsko, 
ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in 
Ljudsko republiko Kitajsko (BCNNSNS-A) 328

40. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom 
za izobraževanje, znanost in šport Republike Slo-
venije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost 
in tehnologijo Republike Kosovo o sodelovanju na 
področju izobraževanja 329

41. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport Republike Slove-
nije in Ministrstvom za izobraževanje Črne gore o 
sodelovanju na področju izobraževanja 332
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za izobraževanje, znanost in šport Republike Slo-
venije in Ministrstvom za izobraževanje in znanost 
Republike Makedonje o sodelovanju na področju 
izobraževanja 335

Obvestilo o začetku oziroma prenehanju 
veljavnosti mednarodnih pogodb

43. Obvestilo o začetku veljavnosti Poroštvene pogod-
be med Republiko Slovenijo in Evropsko investicij-
sko banko (avtoceste IX) 339

44. Obvestilo o začetku veljavnosti Metrske konvencije 
sklenjene v Parizu 20. maja 1875, kot je bila spre-
menjena v Parizu 17. oktobra 1907 in v Sèvresu 6. 
oktobra 1921 za Republiko Slovenijo 339

45. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o vza-
jemnosti pri javnih naročilih na področju obrambe 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih 
držav Amerike 339

46. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Sr-
bije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih 
podatkov 339

47. Obvestilo, da je z začetkom veljavnosti Sporazuma 
med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije 
in Ministrstvom za nacionalno obrambo Republike 
Litve o sodelovanju na obrambnem področju, pod-
pisan v Vilni 3. aprila 2014 prenehal veljati Spo-
razum med Ministrstvom za obrambo Republike 
Slovenije in Ministrstvom za nacionalno obrambo 
Litve o sodelovanju na obrambnem področju, pod-
pisan 10. februarja 2005 v Nici 339

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 53/16
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
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