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PREDSEDNIK REPUBLIKE

2755. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 1. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Knez in veliki mojster Suverenega malteškega viteškega 
reda

FRAˈ MATTHEW FESTING

prejme

v petindvajsetem letu vzpostavitve diplomatskih odnosov 
med Republiko Slovenijo in Suverenim vojaškim hospitalnim 
redom svetega Janeza iz Jeruzalema, Rodosa in Malte

RED ZA IZREDNE ZASLUGE

za neprecenljiv prispevek Reda k mozaiku globalne hu-
manitarne dejavnosti, ki ga uresničuje tudi kot stalni opazo-
valec pri Organizaciji združenih narodov, ter za človekoljubno 
pomoč, ki jo je nudil Sloveniji, nazadnje v času begunske krize.

Št. 094-02-17/2016-2
Ljubljana, dne 14. oktobra 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2756. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Veliki kancler Suverenega malteškega viteškega reda

ALBRECHT FREIHERR VON BOESELAGER

prejme

v petindvajsetem letu vzpostavitve diplomatskih odnosov 
med Republiko Slovenijo in Suverenim vojaškim hospitalnim 
redom svetega Janeza iz Jeruzalema, Rodosa in Malte

ZLATI RED ZA ZASLUGE

za neprecenljiv prispevek Reda k mozaiku globalne hu-
manitarne dejavnosti, ki ga uresničuje tudi kot stalni opazo-
valec pri Organizaciji združenih narodov, ter za človekoljubno 
pomoč, ki jo je nudil Sloveniji, nazadnje v času begunske krize.

Št. 094-02-17/2016-3
Ljubljana, dne 14. oktobra 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2757. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Ob dvajsetletnici uspešnega delovanja prejme

ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

SREBRNI RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-19/2014-3
Ljubljana, dne 14. oktobra 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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VLADA
2758. Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji 

državnih cest

Na podlagi prvega odstavka 43. člena Zakona o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o kategorizaciji 

državnih cest

1. člen
V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, 

št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16 in 52/16) se v 9. členu 
pri številki ceste 709 v stolpcu »konec na« besedilo »R2-449« 
nadomesti z besedilom »AC A5«, v stolpcu »dolžina (km)« 
se številka »8,370« nadomesti s številko »8,900«, pri skupni 
dolžini R3 pa se številka »2786,406« nadomesti s številko 
»2786,936«.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00710-29/2016
Ljubljana, dne 6. oktobra 2016
EVA 2016-2430-0083

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2759. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke 
na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 
19/15) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G 
in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za 
pravosodje, št. 701-7/2016 z dne 9. 9. 2016, na 102. redni seji 
dne 22. 9. 2016 izdala naslednjo

O D L O Č B O

Janja Bernard Korpar, rojena 7. 7. 1978, se imenuje za 
okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu na 
Ptuju.

Št. 70101-8/2016
Ljubljana, dne 22. septembra 2016
EVA 2016-2030-0055

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2760. Odločba o imenovanju okrožnega državnega 
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu 
na Ptuju

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 
19/15) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G 
in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za 
pravosodje, št. 701-7/2016 z dne 9. 9. 2016, na 102. redni seji 
dne 22. 9. 2016 izdala naslednjo

O D L O Č B O

Mag. Gregor Pograjc, rojen 19. 10. 1976, se imenuje za 
okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu 
na Ptuju.

Št. 70101-7/2016
Ljubljana, dne 22. septembra 2016
EVA 2016-2030-0056

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

USTAVNO SODIŠČE
2761. Odločba o razveljavitvi 184. člena 

Obligacijskega zakonika

Številka: U-I-213/15-13
Datum: 28. 9. 2016

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače-
tem z zahtevo Vrhovnega sodišča, na seji 28. septembra 2016

o d l o č i l o:

Člen 184 Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, 
št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) se razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Predlagatelj vlaga zahtevo za oceno ustavnosti 

184. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ). Zah-
tevo vlaga v zvezi z revizijsko zadevo št. II Ips 58/2015, v kateri 
se je predlagatelju zastavilo vprašanje ustavnosti izpodbijane 
določbe. Meni, da je 184. člen OZ v neskladju z drugim odstav-
kom 14. člena Ustave. Navaja, da izpodbijana določba, enako 
kot tudi prej veljavni 204. člen Zakona o obligacijskih razmerjih 
(Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89 – v nadaljevanju: 
ZOR), ureja, da terjatev za povrnitev nepremoženjske škode 
preide na dediče samo, če je bila priznana s pravnomočno 
odločbo ali pisnim sporazumom, in da je pod enakimi pogoji ta 
terjatev lahko predmet odstopa, pobota in izvršbe. Sklicuje se 
na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-88/15, Up-684/12 z dne 
15. 10. 2015 (Uradni list RS, št. 82/15), s katero je Ustavno 
sodišče takšno ureditev, kot jo je določal tudi 204. člen ZOR, že 
razglasilo za protiustavno. Zato predlaga, naj Ustavno sodišče 
iz enakih razlogov izpodbijani člen razveljavi.
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2. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril. Mnenje je poslala 
Vlada, ki meni, da je zahteva utemeljena. Sklicuje se na razloge 
v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-88/15, Up-684/12 in predlaga 
razveljavitev izpodbijane določbe.

3. Ustavno sodišče je zahtevo združilo z zahtevo Višjega 
sodišča v Mariboru št. U-I-98/16 zaradi skupnega obravnavanja 
in odločanja. Te zahteve Ustavno sodišče ni poslalo v odgovor 
nasprotnemu udeležencu. V njej namreč ni očitkov, ki jih ne bi 
vsebovala že zahteva v zadevi št. U-I-213/15, s katero je bil Dr-
žavni zbor seznanjen.

B.
4. Člen 184 OZ se glasi:
"(1) Terjatev za povrnitev nepremoženjske škode preide 

na dediče samo, če je bila priznana s pravnomočno odločbo ali 
pisnim sporazumom.

(2) Pod enakimi pogoji je lahko ta terjatev predmet odstopa, 
pobota in izvršbe."

5. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-88/15, Up-684/12 
ugotovilo, da je bil 204. člen ZOR, ki je identičen izpodbijanemu 
184. členu OZ, v neskladju z Ustavo. Ocenilo je, da so dediči 
oškodovancev, ki so v istem času utrpeli nepremoženjsko škodo 
in tudi izrazili voljo, da za utrpljeno škodo dobijo zadoščenje v 
obliki denarne odškodnine, v bistveno enakem položaju. Ureditev 
v 204. členu ZOR, po kateri je terjatev za povračilo nepremoženj-
ske škode vezana na trenutek pravnomočnosti sodbe, s katero 
je oškodovancu prisojena denarna odškodnina, učinkuje tako, 
da se dediče oškodovancev, ki so utrpeli nepremoženjsko ško-
do, postavlja v bistveno različen položaj, odvisno od okoliščine, 
ali oškodovanec umre v času trajanja pravdnega postopka za 
plačilo odškodnine, in ne glede na to, da so bili pred tem položaji 
enaki. Presodilo je, da za to razlikovanje ne obstaja razumen in iz 
narave stvari izhajajoč razlog. Zato je ugotovilo, da je bila takšna 
ureditev v neskladju z načelom enakosti pred zakonom po drugem 
odstavku 14. člena Ustave.

6. Glede na navedeno je iz enakih razlogov v neskladju z 
drugim odstavkom 14. člena Ustave tudi ureditev v 184. členu OZ. 
Zato je Ustavno sodišče navedeno določbo razveljavilo.

C.
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 43. čle-

na Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) v sestavi: predsednik 
mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, 
dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar, 
dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

2762. Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 
399. člena Zakona o kazenskem postopku, 
kolikor izključuje pritožbo zoper sklep 
Vrhovnega sodišča o odreditvi pripora 
po četrtem odstavku 394. člena v zvezi 
z drugim odstavkom 398. člena Zakona 
o kazenskem postopku

Številka: U-I-12/15-13
Datum: 28. 9. 2016

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače-
tem z zahtevo Vrhovnega sodišča, na seji 28. septembra 2016

o d l o č i l o:

1. Četrti odstavek 399. člena Zakona o kazenskem po-
stopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 

47/13 in 87/14) se razveljavi, kolikor izključuje pritožbo zoper 
sklep Vrhovnega sodišča o odreditvi pripora po četrtem odstav-
ku 394. člena v zvezi z drugim odstavkom 398. člena Zakona o 
kazenskem postopku.

2. O pritožbi zoper sklep, s katerim Vrhovno sodišče odredi 
pripor na podlagi določb iz prejšnje točke, odloča senat Vrhovne-
ga sodišča v sestavi petih sodnikov. Zoper odločitev o pritožbi ni 
dovoljena zahteva za varstvo zakonitosti.

3. Vrhovno sodišče odloči o zahtevah za varstvo zakonito-
sti, vloženih pred izdajo te odločbe, zoper sklep, izdan na podlagi 
določb iz 1. točke tega izreka, po določbah Zakona o kazenskem 
postopku in prejšnji točki tega izreka. O morebitni kršitvi človeko-
vih pravic pri odreditvi pripora, če ta v času odločanja Vrhovnega 
sodišča ne traja več, izda ugotovitveno odločbo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Vrhovno sodišče (v nadaljevanju: predlagatelj) vlaga 

zahtevo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 399. člena Zako-
na o kazenskem postopku (v nadaljevanju: ZKP), kolikor izklju-
čuje pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča o odreditvi pripora 
po četrtem odstavku 394. člena v zvezi z drugim odstavkom 
398. člena ZKP, ker naj bi bil v neskladju z drugim odstavkom 
20. člena Ustave ter s 25. členom Ustave.

2. Predlagatelj zatrjuje, da odloča o pritožbi zoper sodbo 
sodišča druge stopnje v skladu s 398. členom ZKP, ki naj bi urejal 
zgolj nekatera vprašanja, glede drugih vprašanj postopka pa naj 
bi se skliceval na določbe, ki veljajo za postopek na drugi stopnji 
(drugi odstavek 398. člena ZKP). Pri tem se po predlagateljevem 
mnenju smiselno uporabljajo vse določbe, ki se nanašajo na 
pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje (366. do 397. člen 
ZKP). Zakon po zatrjevanju predlagatelja izključuje le uporabo 
379. do 382. člena ZKP, ki urejajo obravnavo pred sodiščem 
druge stopnje, v preostalem pa naj bi bil postopek na tretji sto-
pnji enak postopku na drugi stopnji. Med določbami, ki naj bi jih 
predlagatelj uporabil pri svojem odločanju o pritožbi zoper sodbo 
sodišča druge stopnje, naj bi bile tudi določbe, ki se nanašajo 
na odreditev oziroma odpravo pripora ter preizkus pripornih 
razlogov. V skladu s trenutno ureditvijo ZKP naj bi tako sodišče 
druge stopnje preizkusilo priporne razloge, ko sodbo sodišča 
prve stopnje (delno) razveljavi (sedmi odstavek 392. člena ZKP) 
ali spremeni (tretji odstavek 394. člena ZKP); lahko pa naj bi tudi 
odredilo pripor s smiselno uporabo določb o odreditvi pripora po 
razglasitvi sodbe do njene pravnomočnosti (361. člen ZKP), ko 
sodbo sodišča prve stopnje spremeni ali potrdi (četrti odstavek 
394. člena ZKP). Zoper sklep o odreditvi pripora, ki ga izda sodi-
šče druge stopnje, naj bi bilo dovoljeno vložiti pritožbo na podlagi 
prvega odstavka 399. člena ZKP. O taki pritožbi naj bi odločalo 
Vrhovno sodišče v senatu treh sodnikov.

3. Te določbe naj bi se uporabljale tudi v postopku na tretji 
stopnji. Ko naj bi Vrhovno sodišče odločalo o pritožbi zoper sod-
bo druge stopnje, naj bi zoper obtoženca lahko odredilo pripor, 
če bi bili za to podani pogoji iz četrtega odstavka 394. člena ZKP. 
V tem primeru pa naj zoper tak sklep ne bi bilo mogoče vložiti 
pritožbe, saj naj bi četrti odstavek 399. člena ZKP določal, da 
zoper sklep Vrhovnega sodišča ni pritožbe, ZKP pa naj ne bi 
določal izjeme, niti naj ne bi predvideval pritožbenega organa. 
Po zatrjevanju predlagatelja ustavno skladna razlaga zakona, 
po kateri bi bila pritožba v takem primeru izjemoma dopustna, 
ni mogoča. Zoper sklep Vrhovnega sodišča o odreditvi pripora v 
pritožbenem postopku zoper odločbo sodišča druge stopnje naj 
bi bilo namreč dopustno vložiti zgolj izredno pravno sredstvo – 
zahtevo za varstvo zakonitosti (četrti odstavek 420. člena ZKP).

4. Predlagatelj zatrjuje, da je taka ureditev v neskladju s 
25. členom Ustave, ki vsakomur zagotavlja pravico do pritožbe 
ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih 
državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih 
pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih 
ali pravnih interesih. Predlagatelj meni, da mora biti v skladu z 
ustavnosodno presojo to drugo pravno sredstvo učinkovito. Prav 
tako naj bi bila ureditev v nasprotju z drugim odstavkom 20. čle-
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na Ustave, v skladu s katerim naj bi imel priprti proti odločbi 
o odreditvi pripora pravico do pritožbe, o kateri mora sodišče 
odločiti v 48 urah. Ustavno sodišče naj bi sicer v odločbi št. Up-
273/00 z dne 21. 12. 2000 (Uradni list RS, št. 1/01, in OdlUS IX, 
311) omejilo veljavnost omenjene določbe na fazo pred vložitvijo 
obtožnice, a predlagatelj meni, da zgolj glede trajanja pripora. 
Zahteva za varstvo zakonitosti po zatrjevanju predlagatelja ne 
zagotavlja ustavnih jamstev iz drugega odstavka 20. člena in 
25. člena Ustave, ker naj ne bi šlo za instančno odločanje in 
ker naj je ne bi bilo mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne 
ugotovitve dejanskega stanja. Pravilno in popolno ugotovljeno 
dejansko stanje pa naj bi bilo pri odrejanju pripora ključno za 
pravilno odločanje, zlasti v okviru ugotavljanja obstoja utemelje-
nega suma ter pripornih razlogov. Taka ureditev naj bi bistveno 
posegala v bistvo ustavne pravice do pritožbe, za kar pa naj ne bi 
bilo upravičenega razloga. Do podobne situacije naj bi prihajalo 
v primeru odločanja o podaljšanju pripora nad tri mesece (drugi 
odstavek 20. člena Ustave in drugi odstavek 205. člena ZKP), 
katerega skladnost z Ustavo je Ustavno sodišče že presojalo 
v odločbi št. Up-12/93 z dne 4. 7. 1996 (OdlUS V, 181). Ustav-
no sodišče naj bi odločilo, da taka ureditev ne pomeni kršitve 
pravice do pravnega sredstva, saj gre za podaljšanje pripora, 
pristojno sodišče pa je že najmanj dvakrat pred tem presojalo 
obstoj pogojev za pripor in priprti je že imel pravico do pritožbe in 
tudi pravico predlagati odpravo pripora. To odločbo predlagatelj 
navaja kot argument a contrario, saj gre v izpodbijanem primeru 
za odreditev pripora na prvi stopnji in ne za njegovo podaljšanje.

5. Ustavno sodišče je zahtevo poslalo Državnemu zboru, 
ki nanjo ni odgovoril. Svoja stališča o navedbah v njej je poslala 
Vlada. Pojasnila je, da pripravlja Zakon o spremembah in do-
polnitvah Zakona o kazenskem postopku – ZKP-N, v katerem 
naj bi bilo odrejanje pripora ob odločanju o pritožbi zoper sodbo 
sodišča druge stopnje urejeno na način, ki bo obdolžencu ne-
dvoumno zagotavljal možnost pritožbe. S tem naj bi bili v celoti 
odpravljeni pomisleki o protiustavnosti ZKP, ki jih navaja Vrhovno 
sodišče, pri tem pa naj bi bili upoštevani 20., 25. in 127. člen 
Ustave ter ustrezne določbe Konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, 
št. 7/94 – v nadaljevanju: EKČP).

B. – I.
6. Sodišče, ki pri odločanju meni, da je zakon ali del zako-

na, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, prekine postopek in z 
zahtevo začne postopek za oceno njegove ustavnosti (156. člen 
Ustave). Da zahteva sodišča zadosti tej procesni predpostavki, 
se mora nanašati na del zakona oziroma zakonsko določbo, na 
katero bi moralo sodišče opreti svojo odločitev. Izpodbijana za-
konska določba mora biti torej za odločitev sodišča upoštevna.1 
Ustavno sodišče je upravičeno intervenirati le takrat, kadar je 
ustavnosodna presoja zakona potrebna za zagotovitev ustav-
noskladne odločitve v konkretnem sodnem postopku. Zato mora 
sodišče v zahtevi za presojo ustavnosti utemeljiti, da mora v kon-
kretni zadevi, v kateri sodi, uporabiti (domnevno protiustavno) 
zakonsko ureditev na način, ki mu preprečuje ustavnoskladno 
odločitev.2

7. Predlagatelj izpodbija četrti odstavek 399. člena ZKP, 
kolikor izključuje pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča o od-
reditvi pripora po četrtem odstavku 394. člena v zvezi z drugim 
odstavkom 398. člena ZKP. Vrhovno sodišče je s sklepom št. XI 
Ips 20194/2012 z dne 15. 1. 2015 prekinilo postopek odločanja 
o zahtevi za varstvo zakonitosti, ki sta jo zagovornik in obtoženi 
vložila zoper sklep o odreditvi pripora, ki ga je odredilo Vrhovno 
sodišče, ko je odločalo o pritožbi zoper sodbo drugostopnega so-
dišča. Zagovornik je v zahtevi za varstvo zakonitosti zatrjeval, da 
Vrhovno sodišče nima zakonske podlage za odreditev pripora, 
ker zoper sklep Vrhovnega sodišča ni dovoljeno vložiti pritožbe, 
temveč zgolj zahtevo za varstvo zakonitosti, kar naj bi bilo v 

1 Sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-143/13 z dne 2. 10. 2014 
in št. U-I-205/13 z dne 18. 9. 2013. 

2 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-39/15 z dne 19. 11. 2015. 

nasprotju z 20. in 25. členom Ustave. Vrhovno sodišče je zatem 
prekinilo postopek odločanja o zahtevi za varstvo zakonitosti 
in na Ustavno sodišče vložilo zahtevo za presojo ustavnosti te 
ureditve. V odločitvi o vloženih zahtevah za varstvo zakonitosti 
bo Vrhovno sodišče moralo uporabiti izpodbijano določbo če-
trtega odstavka 399. člena ZKP, kolikor se nanaša na pritožbo 
zoper sklep Vrhovnega sodišča o odreditvi pripora po četrtem 
odstavku 394. člena v zvezi z drugim odstavkom 398. člena ZKP. 
Opredeliti se bo moralo do očitkov iz vloženih zahtev za varstvo 
zakonitosti, da ZKP ne omogoča pritožbe zoper sklep o odreditvi 
pripora Vrhovnega sodišča. Zato so izpolnjeni pogoji iz 156. čle-
na Ustave za oceno ustavnosti te izpodbijane zakonske določbe.

8. Predlagatelj izpodbija četrti odstavek 399. člena zgolj v 
delu, ki se nanaša na izključevanje pritožbe zoper sklep Vrhov-
nega sodišča o odreditvi pripora po četrtem odstavku 394. člena 
v zvezi z drugim odstavkom 398. člena ZKP. Četrti odstavek 
399. člena ZKP je splošne narave in se nanaša na vse sklepe 
Vrhovnega sodišča, torej tudi na tiste, ki v tem primeru niso upo-
števni. Zato je Ustavno sodišče izpodbijano določbo presojalo le, 
kolikor se nanaša na izključevanje pritožbe zoper sklep Vrhovne-
ga sodišča o odreditvi pripora po četrtem odstavku 394. člena v 
zvezi z drugim odstavkom 398. člena ZKP.

B. – II.
9. Četrti odstavek 399. člena ZKP se v izpodbijanem delu 

glasi:
"Zoper sklep vrhovnega sodišča ni pritožbe."
10. Po prvem odstavku 19. člena Ustave ima vsakdo pravi-

co do osebne svobode. Nikomur se ne sme vzeti prostost, razen 
v primerih in po postopku, ki ga določa zakon (drugi odstavek 
19. člena Ustave). Pri tem že sama Ustava posebej ureja poseg 
v pravico do osebne svobode, ki ga pomeni pripor. V skladu s 
prvim odstavkom 20. člena Ustave se sme oseba, za katero 
obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje, pripreti 
na podlagi odločbe sodišča, kadar je to neogibno potrebno za 
potek kazenskega postopka ali za varnost ljudi. Ob priporu, 
najkasneje pa v 24 urah po njem, mora biti priprtemu vročena 
pisna in obrazložena odločba. Proti tej odločbi ima priprti pravico 
do pritožbe, o kateri mora sodišče odločiti v 48 urah. Pripor sme 
trajati samo toliko časa, dokler so za to dani zakonski razlogi, 
vendar največ tri mesece od dneva odvzema prostosti. Vrhovno 
sodišče sme pripor podaljšati še za nadaljnje tri mesece (drugi 
odstavek 20. člena Ustave). Če do izteka teh rokov obtožnica ni 
vložena, se obdolženec izpusti (tretji odstavek 20. člena Ustave).

11. V drugem odstavku 20. člena torej Ustava izrecno daje 
pravico do pritožbe zoper sodno odločbo o odreditvi pripora kot 
eno izmed ustavnoprocesnih jamstev, ki morajo biti izpolnjena, 
da je poseg v pravico do osebne svobode dopusten. Priporniku 
mora biti pravica do pritožbe proti pisni in obrazloženi odločbi 
o odreditvi pripora dana v vsakem primeru in ne glede na to, v 
kateri fazi (pred)kazenskega postopka je odrejen pripor. Sodišče 
mora o njej odločiti v 48 urah.

12. Vrhovno sodišče je na podlagi jezikovne in sistemske 
razlage izpodbijane ureditve ugotovilo, da ustavnoskladna raz-
laga četrtega odstavka 399. člena v zvezi s četrtim odstavkom 
394. člena in z drugim odstavkom 398. člena ZKP, po kateri bi 
bila zoper sklep Vrhovnega sodišča o odreditvi pripora dopustna 
pritožba, ni mogoča. Vrhovno sodišče sicer v primeru, ko odloča 
kot pritožbeno sodišče, postopa po določbah 394. člena ZKP, ki 
urejajo postopek odločanja sodišča druge stopnje (drugi odsta-
vek 398. člena ZKP), v teh pa se (v četrtem odstavku) v zvezi z 
odreditvijo pripora sklicuje na smiselno uporabo četrtega do še-
stega odstavka 361. člena ZKP, ki (med drugim) pritožbo zoper 
sklep o odreditvi pripora izrecno urejajo. Vendar je hkrati treba 
upoštevati, da ZKP v 399. členu ureja na splošno pritožbo zoper 
sklep kot vrsto sodne odločbe. Pri tem v četrtem odstavku tega 
člena pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča izključuje. Zato ni 
nerazumna razlaga, da je četrti odstavek 399. člena specialna 
določba, specialna tudi v razmerju do 394. člena ZKP (v zvezi 
s 361. členom ZKP), ki se po drugem odstavku 398. člena ZKP 
uporablja, ko Vrhovno sodišče odloča o pritožbi zoper sodbo 
sodišča druge stopnje.
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13. Zaradi izpodbijane določbe torej ni dovoljena pritožba 
zoper noben sklep Vrhovnega sodišča, torej tudi ne zoper sklep, 
s katerim Vrhovno sodišče kot pritožbeno sodišče odredi pripor. 
To pa je v neskladju z drugim odstavkom 20. člena Ustave, ki 
zahteva, da je zoper vsako odreditev pripora dovoljena pritož-
ba. Zakonska ureditev, ki jo izključuje, je temu prav nasprotna. 
Zato je v neskladju z navedeno določbo Ustave. Nespoštovanje 
ustavnih procesnih jamstev, ki so izrecno določena v drugem 
odstavku 20. člena Ustave, pa hkrati pomeni, da se o posegu v 
pravico do osebne svobode odloča na protiustaven način. Zaradi 
tega gre za ureditev, ki je v neskladju tudi s prvim odstavkom 
19. člena Ustave.

14. Ustavno sodišče je zaradi ugotovljene protiustavnosti 
izpodbijano določbo v presojanem delu razveljavilo (1. točka 
izreka). To pomeni, da v pravnem redu ni več specialne določbe, 
ki onemogoča smiselno uporabo četrtega odstavka 394. člena 
ZKP, iz katerega jasno izhaja, da je zoper sklep, s katerim dru-
gostopenjsko sodišče ob odločanju o pritožbi odredi pripor, dovo-
ljena pritožba. Pač pa ob tem nastane praznina, ker ni urejeno, 
v kakšni sestavi o njej odloča Vrhovno sodišče. Brez posebne 
ureditve bi bila zoper odločitev Vrhovnega sodišča o pritožbi 
dovoljena še zahteva za varstvo zakonitosti, kar bi pomenilo 
pretirano kopičenje pravnih sredstev pred Vrhovnim sodiščem. 
Zato je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 40. člena 
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) določilo 
način izvršitve svoje odločbe. Določilo je, da o pritožbi odloča 
senat Vrhovnega sodišča v sestavi petih sodnikov in da zoper 
odločitev o pritožbi ni dovoljena zahteva za varstvo zakonitosti 
(2. točka izreka). Da bo Vrhovno sodišče lahko spoštovalo pra-
vico do pritožbe tudi pri odločanju o vlogah, ki so bile vložene 
zaradi protiustavne zakonske ureditve kot zahteve za varstvo 
zakonitosti, pa je Ustavno sodišče posebej določilo še način izvr-
šitve svoje odločbe prav za navedene primere (3. točka izreka). 
O njih je treba odločiti kot o pritožbah, pri tem pa upoštevati tudi 
to, da je treba zaradi poteka časa od vložitve zahteve Vrhov-
nega sodišča do izdaje te odločbe posebej zavarovati pravico 
do osebne svobode. Zato se Vrhovnemu sodišču nalaga, naj 
ob odločanju o pritožbi v primeru ugotovitve morebitnih kršitev 
človekovih pravic pri odločanju o odreditvi pripora o tem izda 
ugotovitveno odločbo (3. točka izreka).

C.
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

43. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS ter na podlagi 
tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega 
sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: 
predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnik dr. Mitja 
Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič - Horvat, 
Jasna Pogačar in dr. Jadranka Sovdat. Sodnik Jan Zobec je bil 
pri odločanju v tej zadevi izločen. Ustavno sodišče je odločbo 
sprejelo soglasno.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

2763. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega 
sodišča

Številka: Up-613/16-16
Datum: 28. 9. 2016

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi 
A. B., C., in Č. D. E. F., G., ki ju zastopa mag. Matevž Krivic, 
Medvode, ter H. I., J., ki ga po pooblastilu njegovih zakonitih 
zastopnikov A. B. in Č. D. E. F. zastopa mag. Matevž Krivic, 
Medvode, na seji 28. septembra 2016

o d l o č i l o:

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 183/2016 z dne 29. 6. 
2016 se razveljavi in zadeva se vrne Vrhovnemu sodišču v novo 
odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ) je 

na podlagi Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov 
za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje 
za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan 
tretje države ali oseba brez državljanstva (UL L 180, 29. 6. 2013, 
str. 31–59 – v nadaljevanju: Dublinska uredba III), s sklepom 
odločilo, da Republika Slovenija ne bo obravnavala prošenj pri-
tožnikov za mednarodno zaščito, saj bodo predani Republiki K., 
ki je odgovorna država članica za obravnavanje njihove prošnje 
za mednarodno zaščito. Upravno sodišče je tožbi ugodilo, sklep 
MNZ je odpravilo in zadevo vrnilo MNZ v ponovni postopek. 
MNZ je v ponovljenem postopku izdalo sklep, ki je predmet te 
ustavne pritožbe. Ponovno je odločilo, da Republika Slovenija 
ne bo obravnavala prošenj pritožnikov za mednarodno zaščito, 
saj bodo predani Republiki K., ki je odgovorna država članica za 
obravnavanje njihove prošnje za mednarodno zaščito. Upravno 
sodišče je ponovno ugodilo tožbi, odpravilo sklep MNZ in zadevo 
vrnilo v ponovni postopek MNZ. Pritožbo so vložili pritožniki in 
MNZ. Vrhovno sodišče je ugodilo pritožbi MNZ in sodbo Uprav-
nega sodišča spremenilo tako, da je tožbo zavrnilo. Zavrnilo je 
tudi pritožbo pritožnikov.

2. Pritožniki zatrjujejo kršitev 22. in 35. člena Ustave. Nava-
jajo, da Vrhovno sodišče ni ustrezno odgovorilo na njihove tož-
bene in pritožbene očitke. Vrhovno sodišče naj bi le navidezno 
obrazložilo, zakaj Upravno sodišče v postopku ni odločalo v spo-
ru polne jurisdikcije, in naj ne bi pojasnilo, zakaj samo ni odločalo 
v sporu polne jurisdikcije. Spremenilo naj bi sodbo Upravnega 
sodišča in odločilo, da je MNZ sledilo napotkom Upravnega 
sodišča. To svojo odločitev naj bi obrazložilo s stališči, da je 
Upravno sodišče napačno uporabilo stališča v sodbi Evropskega 
sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju: ESČP) v zadevi 
Tarakhel proti Švici z dne 4. 11. 2014. Pritožniki menijo, da je 
Vrhovno sodišče navedlo protislovne razloge za spremembo 
sodbe Upravnega sodišča. Vrhovno sodišče naj pri presoji ne bi 
upoštevalo vseh zdravstvenih izvidov pritožnice. Upoštevalo naj 
bi le izvid z dne 4. 12. 2015, ne pa tudi izvidov, ki so jih pritožniki 
priložili tožbi. Vrhovno sodišče naj ne bi odgovorilo na tožbene 
in pritožbene očitke o tem, kako je v Republiki K. poskrbljeno za 
prosilce s psihičnimi težavami. Pritožniki poudarjajo, da so v tož-
bi in pritožbi predlagali uporabo diskrecijskih klavzul iz 17. člena 
Dublinske uredbe III. Zatrjujejo, da gre za tako poseben primer, 
da bi Republika Slovenija tudi zaradi dolgotrajnega postopka do-
ločitve odgovorne države morala prevzeti odgovornost za obrav-
navanje njihovih prošenj za mednarodno zaščito. Predlagajo 
tudi, naj pristojni organi v njihovem primeru analogno uporabijo 
drugi odstavek 17. člena Dublinske uredbe III.

3. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-613/16 z dne 1. 9. 
2016 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo in odločilo, da se do 
končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvršitev sklepa MNZ 
o predaji pritožnikov Republiki K. O tem je na podlagi prvega 
odstavka 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) obvestilo Vrhovno sodišče in MNZ.

4. Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pri-
tožbi vpogledalo v spis MNZ št. 2142-123/2015.

B.
5. Pritožniki nasprotujejo odločitvi MNZ, da jih Republika 

Slovenija na podlagi Dublinske uredbe III preda Republiki K. 
V postopku je bilo ugotovljeno, da je Republika K. v skladu z 
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12. členom Dublinske uredbe III država, ki je odgovorna za 
obravnavanje njihovih prošenj za mednarodno zaščito. Pritožniki 
so v postopku zatrjevali, da njihova predaja ni dopustna, ker Re-
publika K. za njih ni varna država. Zatrjevali so, da v Republiki K. 
obstajajo sistemske pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom 
in pogoji za sprejem prosilcev, ki bi lahko povzročile nevarnost 
nečloveškega ali poniževalnega ravnanja, in da jim v Republiki K. 
ne bi bili zagotovljeni ustrezna nastanitev in zdravstvena oskrba 
glede na njihove osebne okoliščine (novorojenček ter zdravstve-
no stanje matere in otroka) ter da bi predaja pritožnikov Republiki 
K. negativno vplivala na zdravstveno stanje pritožnice in otroka.

6. Države imajo po ustaljenem mednarodnem pravu pravi-
co nadzora nad vstopom tujcev, dovoljenji za njihovo bivanje in 
izgoni oziroma izročitvami.1 Vendar je suverenost države ome-
jena z dolžnostjo, da država ne sme odstraniti, izgnati ali izročiti 
posameznika državi, v kateri obstaja zanj resna nevarnost, da 
bo podvržen nečloveškemu ravnanju (non-refoulment oziroma 
načelo nevračanja).

7. Varstvo v primeru odstranitve, izgona ali izročitve je 
zagotovljeno z 18. členom Ustave. člen 18 Ustave določa, da 
ne sme biti nihče podvržen mučenju, nečloveškemu ali poni-
žujočemu kaznovanju ali ravnanju. Iz ustaljene ustavnosodne 
presoje izhaja, da 18. člen Ustave prepoveduje, da bi bila ose-
ba, glede katere obstaja resnična nevarnost, da bo v primeru 
vrnitve v državo, iz katere je prišla, izpostavljena nečloveškemu 
ravnanju, izročena tej državi oziroma izgnana vanjo.2 Podobno 
kot v Ustavi varstvo v primeru odstranitve, izgona ali izročitve 
zagotavljajo tudi 3. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v 
nadaljevanju: EKČP), prvi odstavek 33. člena Konvencije o statu-
su beguncev in Protokola o statusu beguncev (Uradni list FLRJ, 
MP, št. 7/60, Uradni list SFRJ, MP, št. 15/67, Uradni list RS, 
št. 35/92, MP, št. 9/92 – v nadaljevanju: Ženevska konvencija) 
ter drugi odstavek 19. člena Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah (UL C 202, 7. 6. 2016, str. 389 – v nadaljevanju: Listina).

8. Evropska unija (v nadaljevanju: EU) oblikuje na podlagi 
prvega odstavka 78. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(prečiščena različica, UL C 202, 7. 6. 2016 – PDEU) skupno 
politiko o azilu, subsidiarni zaščiti in začasni zaščiti z namenom 
ponuditi ustrezen status vsem državljanom tretjih držav, ki po-
trebujejo mednarodno zaščito, in zagotoviti skladnost z načelom 
nevračanja.3

9. Na tej podlagi je bila sprejeta Dublinska uredba III, ki 
ureja merila in mehanizme za določitev države članice EU, ki bo 
odgovorna za vsebinsko obravnavanje prošnje za mednarodno 
zaščito (1. člen Dublinske uredbe III). Cilji Dublinske uredbe III 
so zagotoviti učinkovit dostop do postopka za priznanje medna-
rodne zaščite, preprečiti prosilcem, da bi vlagali prošnje v več 
državah članicah EU oziroma izbirali odgovorno državo članico 
EU, in zagotoviti solidarnost med državami članicami EU.4 V 
skladu s prvim odstavkom 3. člena Dublinske uredbe III prošnjo 

1 Sodbi ESČP v zadevah Vilvarajah in drugi proti Združenemu 
kraljestvu z dne 30. 10. 1991, 102. točka, in Chahal proti Združe-
nemu kraljestvu z dne 15. 11. 1996, 73. točka.

2 Glej odločbe Ustavnega sodišča št. Up-78/00 z dne 
29. 6. 2000 (Uradni list RS, št. 66/2000, in OdlUS IX, 295), 
št. U-I-238/06 z dne 7. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 134/06, in 
OdlUS XV, 83), št. Up-763/09 z dne 17. 9. 2009 (Uradni list RS, 
št. 80/09) in št. U-I-155/11 z dne 18. 12. 2013 (Uradni list RS, 
št. 114/13, in OdlUS XX, 12).

3 Ta politika mora biti v skladu z Ženevsko konvencijo in drugi-
mi ustreznimi pogodbami. Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: 
SEU) je sprejelo stališče, da skupni evropski azilni sistem temelji na 
popolni in splošni uporabi Ženevske konvencije in zagotovitvi, da 
nihče ne bo poslan nazaj na območje, kjer je bil preganjan (sodba 
SEU v združenih zadevah N. S. proti Secretary of State for the 
Home Department ter M. E. in drugi proti Refugee Applictions Com-
missioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-411/10 
in C-493/10, z dne 21. 12. 2011, 75. točka).

4 Povzeto po K. Hailbronner in D. Thym, EU Immigration and 
Asylum law, A Commentary, Second edition, Verlag C. H. Beck, 
München 2016, str. 1486–1488. Primerjaj tudi s 5., 7., 13., 14., 22. 
in 32. uvodno izjavo Dublinske uredbe III.

za mednarodno zaščito državljana tretje države ali osebe brez 
državljanstva, ki je vložena na ozemlju katerekoli izmed članic, 
tudi na meji ali na tranzitnem območju, obravnava ena sama 
država, ki je za to odgovorna glede na merila, ki so določena v 
III. poglavju Dublinske uredbe III. Ko so izpolnjeni pogoji, določe-
ni v prvem odstavku 3. člena Dublinske uredbe III, je odgovorna 
država dolžna prošnjo vsebinsko obravnavati.5

10. Ne glede na prvi odstavek 3. člena Dublinske uredbe 
III pa je katerikoli državi članici dovoljeno odstopiti od meril od-
govornosti in sme obravnavati prošnjo za mednarodno zaščito, 
ki je bila vložena v njej ali drugi državi članici, tudi če tako obrav-
navanje ni njena odgovornost glede na zavezujoča merila iz Du-
blinske uredbe III (17. uvodna izjava). Glede na to sta v 17. členu 
Dublinske uredbe III urejeni diskrecijski klavzuli, ki omogočata 
omilitev togih meril, določenih v III. poglavju Dublinske uredbe 
III, glede na posebne okoliščine vsakega posameznega prime-
ra. V 17. členu Dublinske uredbe III sta urejeni dve diskrecijski 
klavzuli: t. i. klavzula suverenosti6 in t. i. humanitarna klavzula.7 
Uporaba diskrecijske klavzule je praviloma pravica posamezne 
države in ne njena obveznost.8

11. Dublinska uredba III temelji na domnevi, da vse države 
članice EU spoštujejo mednarodne instrumente varstva člo-

5 Prosilcu je tako zagotovljeno jamstvo učinkovitega dostopa 
do postopka za priznanje mednarodne zaščite v državi članici EU, 
ki je glede na merila in mehanizme Dublinske uredbe III odgovorna 
za obravnavo prošnje. S tem se preprečuje nastanek t. i. kroženja 
beguncev (refugees in orbit), torej tega, da se prosilci za mednaro-
dno zaščito iz ene države odstranijo v drugo, ne da bi bila njihova 
prošnja obravnavana in bi bila tako njihova pravica do mednarodne 
zaščite praktično razvrednotena. (Glej K. Hailbronner in D. Thym, 
nav. delo, str. 1486, in H. Battjes, European Asylum Law and In-
ternational Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston 2006, 
str. 388. Primerjaj tudi z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-21/11 
z dne 10. 10. 2012 (Uradni list RS, št. 84/12, in OdlUS XIX, 43)).

6 Prvi odstavek 17. člena Dublinske uredbe III določa: "Z 
odstopanjem od člena 3(1) se lahko vsaka država članica odloči, 
da obravnava prošnjo za mednarodno zaščito, ki jo v njej vloži 
državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, tudi če tako 
obravnavanje ni njena odgovornost glede na merila iz te uredbe.

Država članica, ki se odloči, da bo prošnjo za mednarodno 
zaščito obravnavala v skladu s tem odstavkom, postane odgovorna 
država članica in prevzame obveznosti v zvezi s to odgovornostjo. 
Kadar je ustrezno, odgovorna država članica prek elektronskega 
komunikacijskega omrežja 'DubliNet', vzpostavljenega v skladu s 
členom 18 Uredbe (ES) št. 1560/2003, obvesti predhodno odgo-
vorno državo članico, državo članico, ki vodi postopek določanja 
odgovorne države članice, ali tisto, ki je bila zaprošena, da sprejme 
ali ponovno sprejme prosilca.

Država članica, ki postane odgovorna v skladu s tem odstav-
kom, to dejstvo takoj navede v sistemu Eurodac v skladu z Uredbo 
(EU) št. 603/2013 s tem, da doda datum, ko je bila sprejeta odloči-
tev o obravnavanju prošnje."

7 Drugi odstavek Dublinske uredbe III določa: "Država člani-
ca, v kateri je podana prošnja za mednarodno zaščito in ki opra-
vlja postopek določanja odgovorne države članice, ali odgovorna 
država članica lahko kadar koli pred sprejetjem prve vsebinske 
odločitve od druge države članice zahteva, da sprejme prosilca, 
da se zagotovi združitev katerih koli sorodnikov iz humanitarnih 
razlogov, zlasti na podlagi družinskih ali kulturnih vidikov, tudi kadar 
ta druga država članica ni odgovorna po merilih iz členov 8 do 11 
in 16. Te osebe morajo pisno izraziti strinjanje s tem.

Zahtevek za sprejem vsebuje vse gradivo v posesti države 
članice, ki daje zahtevo, ki državi članici, na katero je zahteva na-
slovljena, omogoča oceno položaja.

Država članica, na katero je zahteva naslovljena, preveri 
vse potrebno za preučitev navedenih humanitarnih razlogov in 
državi članici, ki daje zahtevo, v dveh mesecih od datuma prejema 
zahteve odgovori prek elektronskega komunikacijskega omrežja 
'DubliNet', vzpostavljenega v skladu s členom 18 Uredbe (ES) 
št. 1560/2003. V primeru zavrnitve se v odgovoru navedejo razlogi 
zanjo.

Kadar država članica, na katero je bila zahteva naslovljena, 
zahtevo sprejme, se odgovornost za obravnavanje prošnje prenese 
nanjo."

8 Glej K. Hailbronner in D. Thym, nav. delo, str. 1533–1534.
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vekovih pravic in spoštujejo obveznosti, ki izhajajo iz direktiv.9 
Dublinska uredba III temelji na načelu medsebojnega zaupanja, 
zato vse države članice štejejo za varne tretje države. To po-
meni, da je praviloma predaja prosilca drugi državi članici EU 
brez vsebinske presoje njegove prošnje dopustna.10 Vendar 
pa meddržavno zaupanje ne sme biti absolutno. Zato mora biti 
domneva o varnosti vseh držav članic EU izpodbojna.11 Prosilcu 
mora biti zagotovljena individualna presoja njegovih osebnih 
okoliščin. Država članica EU ne sme prosilca predati v drugo 
državo članico EU, če bi pristojni organ ugotovil, da posamezna 
država članica EU zanj ni varna država.

12. Pomanjkljivosti ali razpad azilnih sistemov lahko ogro-
zijo nemoteno delovanje sistema, vzpostavljenega na podlagi 
Dublinske uredbe III. To bi lahko povzročilo nevarnost, da bodo 
kršene pravice prosilcev, kot jih določajo pravni red EU na po-
dročju azila, Listina in druge mednarodne obveznosti v zvezi s 
človekovimi pravicami in pravicami beguncev (21. uvodna izjava 
Dublinske uredbe III). Glede na navedeno je v drugem podod-
stavku drugega odstavka 3. člena Dublinske uredbe III izrecno 
urejen primer, ko predaja prosilca odgovorni državi članici ni mo-
goča zaradi utemeljene domneve, da v tej državi članici obstajajo 
sistemske pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom in pogoji 
za sprejem prosilcev, ki bi lahko povzročili nevarnost nečloveške-
ga ali poniževalnega ravnanja v smislu 4. člena Listine.12

13. Vendar v konkretnem primeru ne gre za tako situacijo. 
MNZ, Upravno sodišče in Vrhovno sodišče so ugotovili, da v Re-
publiki K. ne obstajajo sistemske pomanjkljivosti v zvezi z azilnim 
postopkom in pogoji za sprejem prosilcev, ki bi lahko povzročile 
nevarnost nečloveškega in poniževalnega ravnanja. Pritožniki v 
ustavni pritožbi tem ugotovitvam tudi ne nasprotujejo.

14. To pa ne pomeni, da lahko prosilci domnevo o var-
nosti držav članic EU izpodbijajo zgolj takrat, ko bi tveganje za 
nastanek nečloveškega in ponižujočega ravnanja izhajalo iz 
sistemskih pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom in pogoji 
za sprejem v odgovorni državi članici EU.13 V 32. uvodni izjavi 
Dublinske uredbe III je izrecno navedeno, da glede obravna-
vanja oseb, za katere se uporablja ta uredba, države članice 
zavezujejo njihove obveznosti iz instrumentov mednarodnega 
prava, vključno z ustrezno sodno prakso ESČP. V drugem po-
dodstavku drugega odstavka 3. člena Dublinske uredbe III je 
torej urejena le ena okoliščina, zaradi katere predaja prosilca 
v drugo državo članico EU ne bi bila dopustna. Države članice 
EU so dolžne spoštovati tudi druge mednarodne obveznosti. 
Dolžne so spoštovati zahteve načela nevračanja, ki so določene 

9 Odstranitev, izgon ali izročitev prosilca, ki zatrjuje, da potre-
buje zaščito, tretji državi brez vsebinske presoje njegove prošnje 
pomeni kršitev načela nevračanja. Zato sme država tako ravnati 
samo izjemoma, če je prepričana, da je tretja država varna (kon-
cept varne tretje države). Varnost tretje države lahko država oceni 
v vsakem konkretnem primeru ali pa na splošno. Pri splošnem 
pristopu ocena varnosti tretje države temelji na načelu medseboj-
nega zaupanja (inter-state trust, mutual confidence). Ob izpolnitvi 
določenih pogojev lahko druga država utemeljeno zaupa, da tretja 
država nudi učinkovito zaščito pred kršitvijo načela nevračanja (glej 
odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-155/11).

10 Glej 3. uvodno izjavo Dublinske uredbe III in sodbo SEU v 
združenih zadevah N. S. proti Secretary of State for the Home De-
partment ter M. E. in drugi proti Refugee Applictions Commissioner, 
Minister for Justice, Equality and Law Reform.

11 Glej sodbo ESČP v zadevi M. S. S. proti Belgiji in Grčiji z 
dne 21. 1. 2011 in sodbo SEU v zadevi N. S. proti Secretary of Sta-
te for the Home Department ter M. E. in drugi proti Refugee Applic-
tions Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform.

12 Vsebinska in dokazna merila za presojo pogojev, določe-
nih v drugem pododstavku drugega odstavka 3. člena Dublinske 
uredbe III, je z upoštevanjem sodne prakse ESČP in SEU povzel 
generalni pravobranilec Niil Jääskinen v sklepnih predlogih v za-
devi Zvezna republika Nemčija proti Kavehu Puidu, C-4/11, z dne 
18. 4. 2013, 61. točka.

13 Glej sodbo ESČP v zadevi Tarakhel proti Švici, 104. točka, 
in sodbo SEU v zadevi Mehrdad Ghezelbash proti Staatssecre-
taris van Veiligheid en Justitie, C-63/15, z dne 7. 6. 2016, 51. do 
54. točka.

v prvem odstavku 33. člena Ženevske konvencije in 3. členu 
EKČP. Države morajo upoštevati, da so vsebinska merila, ki so 
določena v prvem odstavku 33. člena Ženevske konvencije in 
3. členu EKČP, bistveno širša kot merilo, določeno v drugem 
pododstavku drugega odstavka 3. člena Dublinske uredbe III.14 
Če bi predaja prosilca drugi državi članici EU torej pomenila kr-
šitev načela nevračanja, postane izjemoma uporaba t. i. klavzule 
suverenosti za državo obvezna.15,16

15. Ob upoštevanju sodne prakse ESČP predaja drugi 
državi članici EU ni dopustna, kadar so izkazani tehtni razlogi, ki 
utemeljujejo sklep o obstoju resnične nevarnosti, da bo ta oseba 
izpostavljena mučenju oziroma nečloveškemu ali ponižujočemu 
ravnanju ali kaznovanju. Iz ustaljene sodne prakse ESČP izhaja, 
da mora grdo ravnanje doseči neko minimalno stopnjo intenziv-
nosti.17 Presoja te stopnje je odvisna od posameznih okoliščin 
primera (trajanje takega ravnanja ter fizični in psihični učinki na 
posameznika). Okoliščine, ki jih upošteva ESČP, so tudi spol, 
starost in zdravstveno stanje posameznika.18

16. Praviloma ESČP sicer 3. člen EKČP uporablja v prime-
rih, ko tveganje za nastanek nečloveškega in ponižujočega rav-
nanja izhaja iz namernega ravnanja državnih organov ali drugih, 
od države neodvisnih organizacij v državi sprejemnici. Vendar 
si je ESČP zaradi absolutne narave varstva, ki ga zagotavlja 
3. člen EKČP, pridržalo zadostno mero prilagodljivosti, da lahko 
3. člen EKČP uporabi tudi v drugih primerih. V skladu s tem je 
sprejelo stališče, da je pritožbo pritožnika dopustno presojati z vi-
dika 3. člena EKČP tudi v primerih, ko odgovornosti za vzroke za 
nastanek tveganja, da bo posameznik podvržen nečloveškemu 
in ponižujočemu ravnanju, ni mogoče neposredno ali posredno 
pripisati državi sprejemnici ali ko ti vzroki sami po sebi niti ne bi 
pomenili kršitve zahtev, ki izhajajo iz 3. člena EKČP. Pri presoji 
pritožbe z vidika 3. člena EKČP ESČP upošteva vse okoliščine 
konkretne zadeve, torej tudi pritožnikovo osebno situacijo v dr-
žavi, ki bo predala prosilca drugi državi.19 V tem okviru presodi 
tudi, ali bi bila že sama odstranitev posameznika v drugo državo 
v nasprotju z zahtevami, ki izhajajo iz 3. člena EKČP. Pri tem 
upošteva vse okoliščine, ki so pomembne za presojo, vključno z 
najnovejšimi informacijami o posameznikovem zdravju.20

17. Iz navedenega izhaja, da morajo pristojni organi in 
sodišča v primeru, ko prosilec zatrjuje, da odgovorna država 
članica EU zanj ni varna država, presojati vse okoliščine,21 ki so 

14 Glej K. Hailbronner in D. Thym, nav. delo, str. 1535.
15 Glej prav tam, str. 1534–1536.
16 Uporaba diskrecijskih klavzul je lahko obvezna tudi za-

radi spoštovanja drugih človekovih pravic, predvsem pravice do 
družinskega življenja (8. člen EKČP). T. i. humanitarna klavzula 
je namenjena reševanju primerov, ko je treba spoštovati pravico 
do združitve družine, t. i. klavzula suverenosti pa je namenjena 
reševanju primerov, ko je treba spoštovati pravico do ohranjanja 
enotnosti družine (glej prav tam, str. 1536–1538).

17 Glej sodbe ESČP v zadevah Soering proti Združenemu 
kraljestvu z dne 7. 7. 1989, 90. in 91. točka, Vilvarajah in drugi 
proti Združenemu kraljestvu, 34. točka, Saadi proti Italiji z dne 
28. 2. 2008, 152. točka, in M. S. S. proti Belgiji in Grčiji, 365. točka. 

18 Glej sodbi ESČP v zadevah Kudla proti Poljski z dne 
26. 10. 2000, 91. točka, in M. S. S. proti Belgiji in Grčiji, 219. točka.

19 Glej sodbi ESČP v zadevah D. proti Združenemu kraljestvu 
z dne 2. 5. 1997, 49. točka, in Bensaid proti Združenemu kraljestvu 
z dne 6. 2. 2001, 34. in 35. točka.

20 Glej sodbe ESČP v zadevah Ahmed proti Avstriji z dne 
17. 12. 1996, 43. točka, D. proti Združenemu kraljestvu, 50. točka, 
in Bensaid proti Združenemu kraljestvu, 35. točka.

21 Ureditev Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, 
št. 22/16 – v nadaljevanju: ZMZ-1) temelji na načelu, po katerem je 
dolžan prošnjo za mednarodno zaščito utemeljiti prosilec (21. člen 
ZMZ-1). To pomeni, da je pristojni organ dolžan preveriti tiste ra-
zloge za izpodbojnost domneve varnosti države članice EU, ki jih 
posameznik v postopku zatrjuje. Obseg ugotavljanja upoštevnih 
dejstev in informacij je torej v prvi vrsti odvisen od navedb in izjav 
prosilca glede subjektivne ogroženosti. Vendar mora pristojni organ 
tudi sam zbrati vse potrebne podatke in ni vezan samo na navedbe 
ali predložene dokaze prosilca (glej odločbo Ustavnega sodišča 
št. U-I-292/09, Up-1427/09 z dne 20. 10. 2011, Uradni list RS, 
št. 98/11, in OdlUS XIX, 27, 18. točka obrazložitve).
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pomembne z vidika spoštovanja načela nevračanja. To pomeni, 
da morajo pristojni organi in sodišča upoštevati tudi zdravstveno 
stanje prosilca. Pri tem morajo upoštevati tudi prosilčevo osebno 
situacijo v Republiki Sloveniji. Presoditi morajo, ali bi lahko bila 
že sama predaja prosilca v nasprotju z zahtevami, ki izhajajo iz 
načela nevračanja.22

18. Pritožniki med drugim zatrjujejo, da se Vrhovno sodišče 
ni opredelilo do navedb in dokazov, bistvenih za odločitev, saj 
ni upoštevalo vseh zdravstvenih izvidov pritožnice o njenem 
fizičnem in psihičnem stanju. Iz te obrazložitve že izhaja, da je 
zdravstveno stanje prosilca okoliščina, ki je lahko bistvena pri 
odločitvi o predaji prosilca drugi državi članici EU.

19. Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da je obrazlo-
žena sodna odločba bistven del poštenega sodnega postopka. 
Z njo mora sodišče na konkreten način in z zadostno jasnostjo 
opredeliti razloge, na podlagi katerih je sprejelo svojo odločitev.23 
Obrazložitev sodne odločbe je samostojna in avtonomna prvina 
pravice do poštenega sojenja, ki ga – v okviru pravice do enake-
ga varstva pravic – zagotavlja 22. člen Ustave. Ima izvirno vre-
dnost, ki je v zagotavljanju uvida v razloge za odločitev samega 
po sebi, in to predvsem stranki, ki v postopku odločanja o svoji 
pravici, obveznosti oziroma pravnem interesu ni bila uspešna. 
Za zagotovitev človekove pravice do poštenega sojenja in za 
zagotovitev zaupanja v sodstvo je velikega pomena, da stranka, 
še posebej, če v postopku ni bila uspešna, lahko spozna, kakšni 
so bili razlogi za odločitev, nanašajočo se na njeno pravico, ob-
veznost oziroma pravni interes.24 Ustrezna obrazložitev je hkrati 
tudi pogoj za preizkus razumnosti sprejete odločitve.25

20. Zahteva po obrazloženosti sodnih odločb instančnih 
sodišč je praviloma nižja od siceršnje zahteve po obrazloženosti 
sodnih odločb, vendar le, kadar instančno sodišče pritrdi prav-
nemu naziranju nižjih sodišč in je zato mogoče že iz sodb nižjih 
sodišč razbrati razloge za sprejeto pravno stališče. V primerih, 
kot je obravnavani, v katerem je Vrhovno sodišče spremenilo 
odločitev Upravnega sodišča in v pritožbenem postopku samo 
odločilo o tožbi, pa vsebina obveznosti do obrazložitve ne more 
biti bistveno ožja od obveznosti sodišča prve stopnje. Iz sodbe 
instančnega sodišča mora biti zato v takih primerih razvidno, 
ali je sodišče pri odločanju upoštevalo vse bistvene navedbe 
pritožnika v postopku. Ustavno sodišče je že večkrat sprejelo 
stališče, da mora Vrhovno sodišče v upravnem sporu, v primeru, 
ko samo odloči o tožbi, v obrazložitvi sodbe odgovoriti ne samo 
na pritožbene navedbe, temveč tudi na vse upoštevne tožbene 
očitke.26

21. Pritožniki so v tožbi navedli, da bi ponovna selitev pri-
tožnice lahko neugodno vplivala na njeno zdravstveno stanje, 
da bi lahko negativno vplivala na potek depresije in da obsta-
ja nevarnost heteroagresivnega in avtoagresivnega vedenja. 

22 ESČP je v več zadevah sprejelo vsebinska merila, ki zave-
zujejo države pri predaji resno bolnih oseb. Glej sodbe v zadevah 
D. proti Združenemu kraljestvu, Bensaid proti Združenemu kralje-
stvu, N. proti Združenemu kraljestvu z dne 27. 5. 2008 in A. S. proti 
Švici z dne 30. 6. 2015. Merila, ki jih mora država upoštevati pri 
predaji oseb, pri katerih obstaja samomorilsko nagnjenje, je ESČP 
sprejelo v sklepih v zadevah Dragan in drugi proti Nemčiji z dne 
7. 10. 2004, Karim proti Švedski z dne 4. 7. 2006 in Kochieva in 
drugi proti Švedski z dne 30. 4. 2013. 

23 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-147/09 z dne 23. 9. 
2010 (Uradni list RS, št. 83/10). 

24 Primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-302/09, Up-
1472/09, U-I-139/10, Up-748/10 z dne 12. 5. 2011 (Uradni list RS, 
št. 43/11, in OdlUS XIX, 22). 

25 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-1381/08 z dne 
23. 9. 2009 (Uradni list RS, št. 80/09). 

26 Glej odločbe Ustavnega sodišča št. Up-771/06 z dne 15. 6. 
2006 (Uradni list RS, št. 66/06, in OdlUS XV, 89), št. Up-2195/06 
z dne 11. 9. 2007 (Uradni list RS, št. 85/07, in OdlUS XVI, 104), 
št. Up-2963/08 z dne 5. 3. 2009 (Uradni list RS, št. 22/09), 
št. Up-958/09, U-I-199/09 z dne 15. 4. 2010 (Uradni list RS, 
št. 37/10), št. Up-1067/11 z dne 19. 1. 2012 (Uradni list RS, 
št. 9/12), št. Up-897/11 z dne 19. 1. 2012 (Uradni list RS, št. 9/12) 
in št. Up-162/14 z dne 29. 5. 2014 (Uradni list RS, št. 43/14).

Tožbi so priložili zdravstvena mnenja in izvide, s katerimi so 
dokazovali svoje trditve. Vrhovno sodišče je zdravstveno stanje 
pritožnice in otroka upoštevalo pri presoji stanja v Republi-
ki K. Presojalo je, ali bo pritožnikom zagotovljena ustrezna 
zdravstvena oskrba v Republiki K. Vrhovno sodišče pa ni niti 
zavrnilo niti ovrednotilo tožbenih očitkov in dokaznih predlogov, 
s katerimi so pritožniki utemeljevali nedopustnost same predaje 
drugi državi. Vrhovno sodišče torej ni presodilo, ali bi že sama 
predaja pritožnikov lahko pomenila kršitev 3. člena EKČP ozi-
roma 18. člena Ustave, oziroma ni obrazložilo, zakaj zgoraj 
navedene tožbene navedbe ne bi mogle vplivati na odločitev.

22. S tem, ko se Vrhovno sodišče ni opredelilo do okoli-
ščin, ki so pomembne z vidika spoštovanja načela nevračanja, 
je po presoji Ustavnega sodišča kršilo pravico pritožnikov do 
enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Ker izpodbijana 
sodba ne vsebuje ocene sodišča glede teh okoliščin, Ustavno 
sodišče niti ne more presoditi, ali bi bil lahko kršen 18. člen 
Ustave. Ustavno sodišče je izpodbijano sodbo Vrhovnega so-
dišča razveljavilo in zadevo vrnilo Vrhovnemu sodišču v novo 
odločanje.

23. Ker je Ustavno sodišče izpodbijano sodbo razveljavilo 
že zaradi kršitev pravice do enakega varstva pravic (22. člen 
Ustave), drugih zatrjevanih kršitev človekovih pravic ni preso-
jalo.

C.
24. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

prvega odstavka 59. člena ZUstS in prve alineje drugega 
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list 
RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik mag. Mi-
roslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, 
dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Po-
gačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo 
soglasno.

mag. Miroslav Mozetič
Predsednik

zanj
dr. Jadranka Sovdat l.r.

Podpredsednica

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2764. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za september 2016

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

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za september 2016

Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2016 v 
primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,1 %.

Št. 9621-106/2016/5
Ljubljana, dne 6. oktobra 2016
EVA 2016-1522-0030

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

2765. Odlok o razveljavitvi Odloka o zaščiti vodnega 
vira vodovoda Adlešiči in Odloka o zaščiti 
vodnih virov na območju Vrčic in Srednje 
vasi, črpališča na Kolpi na Vinici in črpališča 
v Dobličah

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni 
list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 
15. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel

O D L O K
o razveljavitvi Odloka o zaščiti vodnega vira 
vodovoda Adlešiči in Odloka o zaščiti vodnih 

virov na območju Vrčic in Srednje vasi, črpališča 
na Kolpi na Vinici in črpališča v Dobličah

1. člen
S tem odlokom se na osnovi sprejete in veljavne Uredbe 

o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov 
za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič (Uradni list RS, 
št. 53/16) razveljavi:

1. Odlok o zaščiti vodnega vira vodovoda Adlešiči (Skup-
ščinski dolenjski list – SDL, št. 2/1985);

2. Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Vrčič in Sre-
dnje vasi, črpališča na Kolpi na Vinici in črpališča v Dobličah 
(SDL, št. 14/1988) v delu, ki se nanaša na vodne vire na obmo-
čju Občine Črnomelj (črpališče na Kolpi na Vinici in črpališče 
v Dobličah).

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 355-18/2010
Črnomelj, dne 29. septembra 2016

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

2766. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih 
in načinu sprejemanja predšolskih otrok 
v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB 2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 15/15 – ZUUJFO), 
Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Otona Župančiča 
Črnomelj (Uradni list RS, št. 68/96, 1/97, 33/08, 9/10, 9/11 in 
6/15) je Občinski svet Občine Črnomelj na 15. redni seji 29. 9. 
2016 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o kriterijih in načinu 
sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona 

Župančiča Črnomelj

1. člen
V Pravilniku o kriterijih in načinu sprejemanja predšol-

skih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list RS, 
št. 30/09, 47/09, 30/10 in 34/11) se spremeni prvi stavek prvega 
odstavka 4. člena in se pravilno glasi:

»Vpis otrok za novo šolsko leto se izvede na podlagi jav-
nega razpisa za vpis otrok v programe vrtca, ki ga vrtec objavi 
enkrat letno, najkasneje do konca meseca aprila.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-27/2009
Črnomelj, dne 29. septembra 2016

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

2767. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 
110/13, 22/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj 
(Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črno-
melj na 15. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Na nepremičnini parc. št. 1554/12, k.o. 1542 – Zastava se 

ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, 
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000.

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z 

dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-503/2015
Črnomelj, dne 29. septembra 2016

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

2768. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov 
(ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. 
US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – 
ZdavNepr, 19/15), 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni 
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 16. člena 
Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je 
Občinski svet Občine Črnomelj na 15. redni seji dne 29. 9. 2016 
sprejel naslednji

S K L E P

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti 

Občine Črnomelj pridobijo naslednje nepremičnine v lasti Ob-
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čine Črnomelj, ki predstavljajo dele kategoriziranih poti in cest 
ter dele drugih vzdrževanih občinskih poti ali druge prometne 
površine:

katarstrska občina parc. št. vrsta prometne površine
1562 – Učakovci 148/2 JP 555791
1562 – Učakovci 1104/2 JP 555791
1562 – Učakovci 1079/3 JP 555791
1562 – Učakovci 1109/4 JP 555791
1562 – Učakovci 1069/2 JP 555791
1562 – Učakovci 1068/2 JP 555791
1562 – Učakovci 1078/2 JP 555791
1541 – Loka 1235/11 LC 054051
1541 – Loka 1235/9 LC 054051
1541 – Loka 1235/13 LC 054051
1541 – Loka 1235/18 LK 054211
1541 – Loka 1235/16 LK 054211
1541 – Loka 1154/7 LK 054251 
1541 – Loka 1154/5 LK 054251
1541 – Loka 1148/23 JP 554321
1541 – Loka 1148/17 JP 554321
1541 – Loka 1148/19 JP 554321
1541 – Loka 1148/25 JP 554321
1541 – Loka 1581/6 avtobusno postajališče Čudno selo
1541 – Loka 1569/4 avtobusno postajališče Čudno selo
1554 – Hrast pri Vinici 1128/2 LC 054131
1555 – Hrast pri Vinici 2/2 LC 054131
1556 – Hrast pri Vinici 1243/2 LC 054131
1557 – Hrast pri Vinici 904/14 LC 054131
1558 – Hrast pri Vinici 107/4 LC 054131
1535 – Črnomelj 261/29 JP 554183
1535 – Črnomelj 261/27 JP 554183
1535 – Črnomelj 261/24 JP 554183
1535 – Črnomelj 261/25 JP 554183
1535 – Črnomelj 675/5 JP 554021
1535 – Črnomelj 696/19 JP 554012
1535 – Črnomelj 680/2 nekategorizirana pot v ZN Pod gozdom
1535 – Črnomelj 685/19 JP 554012
1535 – Črnomelj 685/17 JP 554012
1535 – Črnomelj 685/9 nekategorizirana pot v ZN Pod gozdom
1535 – Črnomelj 685/13 JP 554012
1535 – Črnomelj 685/12 JP 554012
1535 – Črnomelj 685/15 JP 554012
1535 – Črnomelj 683/8 nekategorizirana pot v ZN Pod gozdom
1535 – Črnomelj 697/16 nekategorizirana pot v ZN Pod gozdom
1540 – Dobliče 2223/6 JP 556161

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena pridobijo status grajenega jav-

nega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na 
podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, 
po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po 
pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v 
zemljiško knjigo vpiše zaznambo o javnem dobru.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem sve-

tu. Ta sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-248/2016-3
Črnomelj, dne 30. septembra 2016

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.
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DOBROVA - POLHOV GRADEC

2769. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova 
- Polhov Gradec za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah 
Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisp) in 16. člena Statuta Občine 
Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski 
svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 15. redni seji 5. ok-
tobra 2016 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov 

Gradec za leto 2016

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec 

za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15) se 2. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki proračuna občine, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, 
v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v eurih

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2016

I SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 7.411.700
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.523.376

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 4.948.489
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.434.321
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 321.168
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE 193.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 1.574.887
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 321.785
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 6.444
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 106.560
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 200.600
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 939.498

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 101.009
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH 
SREDSTEV 101.009

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 1.000
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 1.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 786.315
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 750.879

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU 35.436

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 7.824.413
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 2.665.270
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 309.999
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 49.991
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.161.330
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 35.000
409 REZERVE 108.950

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 2.324.781
410 SUBVENCIJE 157.568
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 1.579.970
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 163.890
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 423.354

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.726.345
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 2.726.345

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 108.017
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 0
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 106.017
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 2.000

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –412.713

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0,00

VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII ZADOLŽEVANJE (50) 339.474
50 ZADOLŽEVANJE 339.474

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 339.474
VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 262.570
55 ODPLAČILA DOLGA 262.570

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 262.570
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –335.809
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 76.904
XI NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 412.713
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 335.809
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je raz-
deljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in 
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu rebalan-
su in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni 
strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2016-2
Dobrova, dne 5. oktobra 2016

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar l.r.

IVANČNA GORICA

2770. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna 
Gorica za leto 2016

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 
96/15 – ZIPRS1617) ter 111. člena Statuta Občine Ivančna Go-
rica (Uradni list RS, št. 91/15) – UPB2 je Občinski svet Občine 
Ivančna Gorica na 16. redni seji dne 5. 10. 2016 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica  

za leto 2016

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 

2016 (Uradni list RS, št. 104/15) se 2. člen spremeni tako, da 
se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SKUPINA, 
PODSK.

ZAP. 
ŠT.

REBALANS 
2016

1 2 3 4
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 12.541.016,91
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.674.124,00

70 DAVČNI PRIHODKI 10.104.544,00
700 Davki na dohodek in dobiček 8.808.424,00
703 Davki na premoženje 1.017.420,00
704 Domači davki na blago in storitve 278.700,00

71  NEDAVČNI PRIHODKI 1.569.580,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 913.980,00
711 Takse in pristojbine 14.000,00
712 Globe in denarne kazni 20.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 88.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 533.600,00

72  KAPITALSKI PRIHODKI 200.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 80.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sred. 120.000,00

73  PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 666.892,91
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 666.892,91
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 14.477.050,88

40 TEKOČI ODHODKI 3.727.182,37
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 632.650,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo 100.982,00
402 Izdatki za blago in storitve 2.844.928,37
403 Plačila domačih obresti 1.000,00
409 Rezerve 147.622,00

41 TEKOČI TRANSFERI 5.111.479,00
410 Subvencije 95.600,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.330.237,00
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412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 561.312,00
413 Drugi tekoči domači transferi 1.124.330,00

42  INVESTICIJSKI ODHODKI 5.406.489,51
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.406.489,51

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 231.900,00
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 191.900,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 40.000,00
III. PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.–II.) –1.936.033,97

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

(750+751+752) 0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00
440 Dana posojila 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

(IV.–V.) 0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500) 285.127,00
50 ZADOLŽEVANJE 285.127,00

500 Domače zadolževanje 285.127,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0,00

55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga 0,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.650.906,97
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 285.127,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.936.033,97
 STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.650.906,97

«

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 410-0053/2015-83
Ivančna Gorica, dne 5. oktobra 2016

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

KRANJSKA GORA

2771. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski 
Gori (KG H2)

Na podlagi 61. člena 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), 16. člena Statuta 
Občine Kranjska Gora – UPB1 (Uradno Glasilo slovenskih 
občin 43/2014, 7/2015) in 88. člena Poslovnika Občinskega 
sveta (Uradni list RS, št. 55/07, Uradno glasilo slovenskih občin 
7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 13. seji dne 
28. 9. 2016 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se v skladu z dolgoročnim družbe-

nim planom Občine Jesenice za obdobje 1986–1995/2000 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 2/90), Odlokom 
o družbenem planu Občine Jesenice za obdobje 1986–1990 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88, 6/89 in Uradni list RS, 
št. 28/90, 31/90, 20/94) ter Odlokom o spremembah in dopol-
nitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana 
Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, 
št. 30/96, 46/96, 58/98, 61/99, 49/00, 58/01 in 99/01) sprejme 
občinski podrobni prostorski načrt za območje pod Vitrancem v 
Kranjski Gori (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje 
API ARHITEKTI d.o.o., v februarju 2016 pod številko projekta 
API-583/891.

(2) Na območju OPPN je predvidena ureditev infrastruk-
ture, odstranitev dotrajanih objektov ter gradnja novih objektov 
za potrebe turistične ponudbe.

2. člen
Sestavni deli OPPN

(1) OPPN obsega tekstualni del, grafični del in obvezne 
priloge iz 19. člena ZPNačrt-a (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 
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– ZVO-1B in 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A).

(2) Tekstualni del obsega:
– Opis prostorske ureditve
– Umestitev načrtovane ureditve v prostor

– Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sose-
dnjimi območji

– Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
– Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

– Zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključe-
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro

– Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-
diščine

– Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave

– Način, vrsto in namen prenove naselja ali njegovega 
dela

– Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

– Etapnost izvedbe prostorske ureditve
– Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko-

valskih in tehničnih rešitev
– Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti podrobnega načrta.
(3) Grafični del obsega:
– Izsek iz grafičnega načrta kartografskega 

dela občinskega prostorskega načrta s prikazom 
lege prostorske ureditve na širšem območju M 1:2000

– Območje podrobnega načrta z obstoječim 
parcelnim stanjem M 1:1000

– Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi ob-
močji M 1:2000

– Zazidalna oziroma ureditvena situacija, Va-
rianta A M 1:1000

– Zazidalna oziroma ureditvena situacija, Va-
rianta B M 1:1000

– Prerezi, Varianta A M 1:1000
– Prerezi, Varianta B M 1:1000
– Prikaz ureditev glede poteka omrežij in pri-

ključevanja objektov na gospodarsko javno infra-
strukturo ter grajeno javno dobro M 1:1000

– Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje oko-
lja, naravnih virov in ohranjanja narave M 1:1000

– Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključ-
no z varstvom pred požarom M 1:1000

– Načrt parcelacije M 1:1000
(4) Priloge obsegajo:
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Prikaz stanja prostora
– Mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
– Fotografije območja urejanja
– Elaborat geodetskega načrta; Številka: Z502800; Od-

govorni geodet: Matej Penič, univ. dipl. inž. geod. (Geo-0304); 
Podjetje: Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 
Šenčur

– Geološko-geomehansko poročilo; Številka: 2942/2014 
Odgovorni predstavnik podjetja: Milan Žerjal, univ. dipl. inž. 
geol. Podjetje; I-N-I d.o.o.

– Idejna zasnova: C – 1103 Načrt ureditve in promet; 
Odgovorni projektant: Robert Zupančič u.d.i.g.; Podjetje TEGA 
Invest d.o.o.

– Idejna zasnova: Elektro in TK omrežje; Številka: 1338-
11-13; Odgovorni projektant: Anton KOKELJ d.i.e, IZS E-0263; 
Podjetje: PROFI K2 d.o.o. Ljubljana

– Idejna zasnova: Vodovod in plinovod; Številka: 77/2013; 
Odgovorni projektant: Medard Hafner, univ. dipl. inž. stroj. (IZS 

št. S-0799); Podjetje: BIRO MIKROKLIMA, Medard Hafner s.p., 
Klobovsova ulica 1, 4220 Škofja Loka

– Idejna zasnova: Načrt kanalizacije i; Številka: 121/2013; 
Odgovorni projektant:, Vojko Oman kom. inž.; Podjetje: VO 
PROJEKT, Vojko Oman s.p., Dobeno 99, 1234 Mengeš

– Smernice požarne varnosti; Številka: 
SmPV-9-3769RB/13; odgovorni izvajalec: Danilo Fras, univ. 
dipl. inž. el.; Podjetje: Varnost Maribor d.d.; Kraljeviča Marka 5, 
2000 Maribor.

II. OBMOČJE OPPN

3. člen
Območje urejanja

(1) Območje OPPN se nahaja v zahodnem delu naselja 
Kranjska Gora severno od obstoječega smučišča.

(2) Na severni strani je območje omejeno z regionalno 
cesto z oznako R1 201/0202 Podkoren–Kranjska Gora, na 
vzhodni strani s krajevno cesto z oznako LZ 189611 (Borovška 
cesta), na južni strani pa z občinsko potjo z oznako JP 689412 
(Borovška cesta) oziroma današnjim iztekom smučišča.

(3) Obravnavano območje so stavbna zemljišča name-
njena hotelski gradnji.

(4) Velikost območja OPPN je približno 5 ha. Ureditve-
no območje zavzema zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi 
številkami: 507/1, 507/10, 507/7, 507/9, 510/3, 514/1, 514/2, 
515/1, 515/4, 515/5, 515/6, 516/1, 516/4, 516/5, 516/6, 518/6, 
518/7, 518/8, 518/9, 519/1, 520/1, 521/1, 521/4, 521/5, 532/2, 
534/12, 545/11, 545/3, 545/4, 545/5, 545/6, 545/7, 545/8, 
545/10, 553/2, 557/4, 566/5, 568, 570/1, 572/1, 572/6, 834/10, 
834/11, 834/12, 838, 849/4, 850/1, 886/166, 891/50, 909, vse 
k.o. Kranjska Gora.

(5) Ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture 
s priključitvami ter krajinske ureditve lahko segajo tudi izven 
območja.

4. člen
Vplivno območje

Vplivno območje bo v času gradnje in obratovanja objek-
tov znotraj območja urejanja OPPN, razen v območjih pri-
ključevanja predvidene javne gospodarske infrastrukture na 
obstoječo.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen
Vplivi in povezave prostorskih ureditev  

s sosednjimi območji
(1) Predvidene prostorske ureditve se povezujejo s so-

sednjimi območji preko obstoječe regionalne ceste z oznako 
R1 R1 201/0202 Podkoren–Kranjska Gora, obstoječe krajev-
ne ceste z oznako LZ 189611 (Borovška cesta) in obstoječe 
občinske poti z oznako JP 689412 (Borovška cesta) oziroma 
današnjim iztekom smučišča ter ostale infrastrukture.

(2) Ureditve predvidene z OPPN bodo povečale zmoglji-
vost in ponudbo turističnih zmogljivosti Kranjske Gore.

6. člen
Rešitve načrtovanih objektov in površin

S tem OPPN je predvideno:
– odstranitev manj kvalitetnih in za turistično dejavnost 

neprimernih objektov znotraj območja urejanja, kot je prika-
zano v grafičnem delu (list št. 3 – Prikaz vplivov in povezav s 
sosednjimi območji);

– gradnja hotela z možnostjo podzemne garaže (hotel 1), 
kot je prikazano v grafičnem delu (list št. 4 – Zazidalna oziroma 
ureditvena situacija);
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– gradnja hotela z možnostjo podzemne garaže (hotel 2), 
kot je prikazano v grafičnem delu (list št. 4 – Zazidalna oziroma 
ureditvena situacija);

– gradnja hotela z možnostjo podzemne garaže (hotel 3), 
kot je prikazano v grafičnem delu (list št. 4 – Zazidalna oziroma 
ureditvena situacija);

– gradnja paviljona (objekt št. 4), kot je prikazano v gra-
fičnem delu (list št. 4 – Zazidalna oziroma ureditvena situacija);

– gradnja podzemne javne parkirne hiše s parkiriščem 
na nivoju terena z možnostjo širitve za potrebe hotelov (objekt 
št. 5), kot je prikazano v grafičnem delu (list št. 4 – Zazidalna 
oziroma ureditvena situacija);

– gradnja penziona na mestu današnjih gospodarskih 
objektov (objekt št. 7), kot je prikazano v grafičnem delu (list 
št. 4 – Zazidalna oziroma ureditvena situacija);

– gradnja servisa žičnic na mestu današnjega skladi-
šča/garaže (objekt št. 8), kot je prikazano v grafičnem delu (list 
št. 4 – Zazidalna oziroma ureditvena situacija);

– gradnja gostinsko turističnega objekta na mestu dana-
šnjih oskrbnih prostorov žičnic (objekt št. 9), kot je prikazano 
v grafičnem delu (list št. 4 – Zazidalna oziroma ureditvena 
situacija);

– rekonstrukcija obstoječega objekta »Bedanc« (objekt 
št. 10), kot je prikazano v grafičnem delu (list št. 4 – Zazidalna 
oziroma ureditvena situacija);

– gradnja in rekonstrukcija prometne infrastrukture ter 
električne, vodovodne, kanalizacijske, plinske in telekomuni-
kacijske infrastrukture;

– zunanja ureditev, ki predvideva iztek smučišča s pomič-
nimi trakovi v osrednjem delu preko obstoječe občinske poti z 
oznako JP 689412 (Borovška cesta) z izven nivojskim križa-
njem prometne infrastrukture, ureditev drsališča v zimskem 
času oziroma bazena v letnem času ob predvidenem izteku 
smučišča, zagotovitev koridorja za ureditev tekaške proge v 
zimskem času južno od obstoječe regionalne ceste z ozna-
ko R1 201/0202 Podkoren–Kranjska Gora, zagotovitev proste 
površine za ureditev heliporta skladno s področno zakonodajo 
na zahodnem delu zemljišča s parc. št. 570/1, k.o. Kranjska 
Gora, ureditev postajališča za avtodome v zahodnem delu ob-
močja urejanja ob obstoječi občinski poti z oznako JP 689412 
(Borovška cesta).

7. člen
Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

(1) Pri gradnji je potrebno upoštevati vso veljavno zako-
nodajo s področja graditve objektov.

(2) Hoteli in ostali gostinski objekti morajo biti grajeni 
skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o 
obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 21/14).

(3) Hotel (hotel 1) je predviden s tem odlokom v členjenih 
nadzemnih horizontalnih gabaritih 10 x 28 m (vertikalni gabariti 
so največ K(2)+P+M, vrh slemena maksimalno 819,48 m.n.v.), 
18 x 32 m (vertikalni gabariti so največ K(2)+P+2N+M(2), vrh 
slemena maksimalno 825,65 m.n.v.) in povezovalnim delom 
23 x 36,5 m (vertikalni gabariti so največ K(2)+P). Strehe naj 
bodo strme (več kot 35°) razen povezovalnega dela in večjega 
vhodnega nadstreška, kjer so lahko ravne ali z naklonom ma-
ksimalno do 10°. Mogoča je variantna gradnja hotela v členjenih 
nadzemnih horizontalnih gabaritih 10 x 28 m (vertikalni gabariti 
so največ K(2)+P+M, vrh slemena maksimalno 815,83 m.n.v.), 
18 x 32 m (vertikalni gabariti so največ K(2)+P+1N+M(2)) in 
povezovalnim delom 27 x 60 m (vertikalni gabariti so največ 
K(2)+P, vrh slemena maksimalno 823,40 m.n.v.). Strehe naj 
bodo strme (več kot 35°) razen povezovalnega dela in večje-
ga vhodnega nadstreška, kjer so lahko ravne ali z naklonom 
maksimalno do 10°.

(4) Hotel (hotel 2) je predviden s tem odlokom v čle-
njenih nadzemnih horizontalnih gabaritih skupne dimenzije 
52,1 x 22,7 m (vertikalni gabariti so največ K(2)+P+2N+M(2), 
vrh slemena maksimalno 825,00 m.n.v.), brez nižjega parterja 

(vertikalni gabariti so največ K(2)+P) z vhodnim nadstreškom 
na severni strani. Strehe naj bodo strme (več kot 35°) razen 
parternega dela in večjega vhodnega nadstreška, kjer so lahko 
ravne ali z naklonom maksimalno do 10°.

(5) Hotel (hotel 3) je predviden s tem odlokom v členje-
nih nadzemnih horizontalnih gabaritih 18 x 32 m (vertikalni 
gabariti so največ K(2)+P+2N+M(2), vrh slemena maksimal-
no 824,47 m.n.v.), 18 x 52 m (vertikalni gabariti so največ 
K(2)+P+2N+M(2), vrh slemena maksimalno 823,93 m.n.v.), 
10 x 36 m (vertikalni gabariti so največ K(2)+P+2N+M, vrh 
slemena maksimalno 822,34 m.n.v.) in parternim delom z nad-
streškom (vertikalni gabariti so največ K(2)+P). Strehe naj bodo 
strme (več kot 35°) razen parternega dela na severni strani in 
večjega vhodnega nadstreška, kjer so lahko ravne ali z naklo-
nom maksimalno do 10°.

(6) Paviljon (objekt št. 4) je predviden s tem odlokom v 
nadzemnih horizontalnih gabaritih 21 x 6 m (vertikalni gabariti 
so največ K(2)+P).

(7) Podzemna javna parkirna hiša s parkiriščem na nivoju 
terena z možnostjo širitve za potrebe hotelov (objekt št. 5) z 
dvema podzemnima etažama. Horizontalni gabariti se prilaga-
jajo potrebam po parkiranju in omejitvi zemljišč, ki bodo v lasti 
Občine Kranjska Gora.

(8) Objekt za potrebe turizma, v kolikor se bo ukinila 
dejavnost Policije na tem območju v členjenih nadzemnih ho-
rizontalnih gabaritih 34 x 44 m (vertikalni gabariti so največ 
K(2)+P+M, vrh slemena maksimalno 822,34 m.n.v.). Strehe so 
lahko lomljene z različnim naklonom.

(9) Penzion na mestu današnjih gospodarskih objektov 
(objekt št. 7) s parkiranjem na terenu ali pod nivojem terena v 
nadzemnih horizontalnih gabaritih 10 x 14 m (vertikalni gabariti 
so največ K+P+1N+M). Strehe naj bodo strme (več kot 35°).

(10) Servis žičnic na mestu današnjega skladišča/garaže 
(objekt št. 8) v nadzemnih horizontalnih gabaritih 14 x 28 m 
(vertikalni gabariti so največ K+P+M).

(11) Gostinsko turistični objekt na mestu današnjih oskrb-
nih prostorov žičnic (objekt št. 9) je predviden s tem odlokom 
v členjenih nadzemnih horizontalnih gabaritih 67 x 13 m (verti-
kalni gabariti so največ K+P+1N).

(12) Rekonstrukcija in dozidava obstoječega objekta »Be-
danc« (objekt št. 10) je predvidena s tem odlokom z možnostjo 
povečanja neto volumna do 10 % obstoječega. Mogoča pa je 
tudi nadomestna gradnja v nadzemnih horizontalnih gabaritih 
26 x 13 m (vertikalni gabariti so največ K+P+1N). Nadome-
stna gradnja objekta »Bedanc« ima lahko poleg namembnosti 
obstoječega objekta tudi vsebine za žičniško dejavnost. Na 
zemljišču s parc. št. 532/2, k.o. Kranjska Gora je mogoča 
tudi nadomestitev obstoječega objekta, ki je v grafičnem delu 
prikazan za odstranitev. Nadomestitev objekta mora biti name-
njena delovanju žičnic v kar sodijo tudi spremljajoče dejavnosti 
(tehnični in servisni prostori žičnic, gostinstvo za potrebe žičnic 
(brez nastanitev), trgovine, toalete, info točke ipd.).

(13) Nad višinskimi gabariti objektov je dovoljeno postaviti 
naprave in opremo ter dostope do njih in podobno, če so od 
roba objekta postavljeni tako, da je kot med najvišjo točko ta-
kega prostora ali naprave ter kapjo objekta enak ali manjši 30°.

(14) Drsališče oziroma bazen je lahko urejeno v velikosti 
hokejskega igrišča ali manjše. Drsališče je lahko nadkrito z 
odprtim nadstreškom.

(15) Obstoječi legalno zgrajeni objekti znotraj območja 
urejanja se lahko v obdobju do izvedbe tega OPPN investicij-
sko vzdržujejo, odstranijo, rekonstruirajo, dozidajo ali nadzidajo 
do 25 % povečanja obstoječih uporabnih površin posameznega 
objekta.

(16) Znotraj območja urejanja OPPN so dopustne tudi 
druge gradnje in ureditve turistične infrastrukture skladno s 
področnimi predpisi in zakonodajo.

(17) Horizontalni gabariti in umestitev v prostor lahko tudi 
odstopajo od navedenih v prejšnjih odstavkih tega člena in pri-
kazanih v grafičnih listih št. 4 – Zazidalna oziroma ureditvena 
situacija, vendar pa morajo v vsakem primeru biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:
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– Upoštevana mora biti gradbena meja, prikazana v gra-
fičnih listih št. 4a in 4b, preko katere ne smejo segati fasade 
nadzemnih delov stavb, razen vhodnih nadstreškov, napuščev, 
letnih vrtov pred hotelskimi lokali in nadzemnih delov garažne 
hiše. Gradbeno mejo tvorijo točke od T1 do T4.

– Faktor zazidanosti območja urjenja ne sme presegati 
vrednosti 45 %, pri čemer velja:

– Faktor zazidanosti je razmerje med tlorisno projek-
cijo najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom in 
površino parcele, namenjene gradnji. Pri tlorisni projekciji 
zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad 
terenom se ne upoštevajo balkoni, napušči, nadstreški, 
površine uvoza v klet in izvoza iz kleti.
– Odstotek zelenih površin mora znašati najmanj 10 %, 

pri čemer velja:
– Faktor zelenih površin je razmerje med površino 

zelenih površin in zemljiško parcelo namenjeno gradnji.
– Zagotovljeno mora biti ustrezno število parkirnih mest. 

Na terenu se glede na prikaze v grafičnem delu lahko poveča 
število parkirnih mest do 10 %. Ostala parkirna mesta morajo 
biti zagotovljena pod nivojem terena. Število parkirnih mest 
mora biti zagotovljeno skladno s Pravilnikom o minimalnih 
tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/14)) oziroma predpisom, ki bi 
ga nadomestil.

8. člen
Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov

(1) Dopustna je gradnja enostavnih in nezahtevnih objek-
tov kot dopolnitev osnovnega objekta potrebnih za nemoteno 
funkcioniranje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo 
tovrstnih objektov.

(2) Pri tem ne sme biti oviran koncept ureditve oziroma 
njegova skazitev.

(3) Za oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov 
velja, da morajo biti oblikovani skladno z osnovnim objektom. 
Objekti so lahko grajeni kot prizidek k osnovnemu objektu ali 
kot samostoječi objekti. Samostojni objekti naj imajo podolgo-
vat tloris. Strehe so lahko v nižjih naklonih, kot so predpisani za 
osnovne objekte. Lahko so tudi ravne, v minimalnem naklonu.

(4) V primeru manjših naklonov, je lahko tudi kritina dru-
gačna od kritine na osnovnem objektu, a naj bosta barvno 
usklajeni.

9. člen
Ograje

(1) Znotraj območja urejanja OPPN ni dovoljeno posta-
vljati ograj. Omogočen mora biti javen dostop do parternih 
ureditev in okoliške krajine.

(2) Izjemoma je dovoljena postavitev ograj za zaščito pred 
padci v primeru večjih višinskih razlik na terenu in za zavarova-
nje smučišča po predhodnem soglasju pristojne službe Občine 
Kranjska Gora.

10. člen
Fasade

(1) Fasade novogradenj naj bodo sodobne izvedbe s 
sodobnimi materiali, vendar morajo upoštevati gabarite in spo-
ročilnost obstoječih stavb v Kranjski Gori. Oblikovanje objektov 
naj bo moderno s prvinami tradicionalnega stavbarstva. Po 
višini in dolžini naj bodo členjene.

(2) Barve fasad morajo biti klasične, brez vzorcev in v 
umirjenih naravnih barvnih tonih. Kričeči barvni toni niso do-
pustni.

11. člen
Pogoji in usmeritve za krajinsko ureditev

(1) Krajinska ureditev mora biti izvedena po načrtu celovi-
te zasnove krajinske ureditve, ki je prikazana v grafičnem delu 

(list št. 4 – Zazidalna oziroma ureditvena situacija) z možnostjo 
odstopanj pri prilagajanju arhitekturnim rešitvam posameznih 
objektov, kar se definira v projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

(2) Sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja mora biti načrt krajinske ureditve.

(3) Ureditev območja na mejah ne predvideva bistvenih 
posegov v obstoječi teren in vegetacijo. Po celotnem zaho-
dnem robu, se gozdni rob očisti podrasti, odstranijo stara ali 
poškodovana drevesa, vrzeli pa se po potrebi zasadi z novo 
avtohtono drevnino. Drevje na robovih se med gradnjo ustre-
zno zaščiti, posebej ob izkopu kletnih etaž.

(4) Parkovne ureditve znotraj nove pozidave so omeje-
ne na speljavo/povezavo med glavnimi ploščadmi in vhodi v 
objekte.

(5) Nova drevesa so sajena samo v vrzeli med objekti, 
število je majhno, ker je celotno območje zaradi svoje severne 
lege na pobočju v senci in dodajanje drevesnih mas ni zaže-
leno.

(6) Ob severnem robu območja urejanja je vzporedno z 
regionalno cesto z oznako R1 201/0202 Podkoren–Kranjska 
Gora v zimskem času predvidena zagotovitev koridorja za ure-
ditev tekaške proge. Tekaška proga mora biti od roba cestišča 
regionalne ceste z oznako R1 201/0202 Podkoren–Kranjska 
Gora odmaknjena vsaj 5 m da je omogočeno pluženje ceste.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV  
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

12. člen
(1) Znotraj območja urejanja OPPN je potrebno upošte-

vati vso obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo. 
Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s predpisi, oziroma po 
pogojih upravljavcev, ki jih podajo kot mnenje k temu OPPN. 
Pred gradnjo je potrebno obstoječe vode zakoličiti in določiti 
njihovo natančno lego. Detajlne rešitve se obdelajo v projektni 
dokumentaciji PGD, PZI.

(2) Možna so odstopanja od predvidenih rešitev oprede-
ljenih v tem odloku, če so rešitve utemeljene iz tehničnega in 
ekonomskega vidika in ne vplivajo na koncept ostalih rešitev. 
Rešitve infrastrukture se prilagajajo konkretnim arhitekturnim 
rešitvam podanim v fazi projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

(3) Predvideni objekti morajo imeti najmanj priključek na 
cesto, kanalizacijo, vodovod in elektriko.

(4) Za vsak poseg v varovanih pasovih javne infrastruktu-
re in grajenega javnega dobrega je potrebno pridobiti soglasje 
k projektni dokumentaciji s strani tangiranega soglasodajalca.

(5) Ob pridobljenih soglasjih pristojnih nosilcev urejanja 
prostora je preko območja OPPN dopustna tudi gradnja go-
spodarske javne infrastrukture, ki ni namenjena neposredno 
objektom znotraj OPPN. Taka gradnja ne sme ovirati izvedbe 
rešitev predvidenih s tem OPPN.

(6) Potek predvidenih tras infrastrukturnih vodov in ceste 
znotraj območja urejanja je prikazan v grafičnem delu (list 
št. 6 – Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno 
dobro).

(7) Deli zemljišč označeni v grafičnem delu (list št. 9 – 
Načrt parcelacije).

13. člen
Prometna ureditev

(1) Območje urejanja se nahaja v varovalnem pasu re-
gionalne ceste R1 201/0202 Podkoren–Kranjska Gora. Na 
obravnavanem območju se ne dovoli novih cestnih priključkov 
na regionalno cesto.
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(2) Območje se navezuje na obstoječo zbirno cesto na 
vzhodnem robu območja urejanja – LZ 189611 (Borovška ce-
sta) z urejenim dvosmernim prometom katere širina je 7,00 m, 
ki se preko obstoječega križišča navezuje na regionalno cesto 
z oznako R1 201/0202 Podkoren–Kranjska Gora v križišču 
km. 1,700 na severnem robu območja urejanja.

(3) Vstop v osrednje območje ureditve OPPN-ja predvi-
deva cestni priključek dvosmerne zahodne napajalne ceste ši-
rine 6,0 m obrobljene s cestnim robnikom in asfaltne utrditve. 
Vozišče ima prečni sklon 2,5 % za zagotavljanje nemotenega 
odvodnjavanja meteorne vode.

(4) Uvoz mora imeti prilagojene radije uvoza za interven-
cijska vozila R9. Dvosmerno vozišče je predvideno v dolžini 
cca 90,0 m do uvoza v garažno hišo s parkiranjem v kleti in 
na terenu. Ostalo vozišče je predvideno kot enosmerno z 
dostopom do objektov hotela 1, 2 in 3 ter izvozom na obsto-
ječo cesto. Širina ceste je predvidena 4,0 m z razširitvami v 
krivinah in z obrobo cestnega robnika in asfaltne utrditve. V 
primeru gradnje lastnih garaž pod nivojem terena pri hotelih 
1, 2 in 3 se uvoze/izvoze v te garaže uredi ob tej dostopni 
cesti. Pri hotelu 3 je uvoz v lastno garažo lahko urejen tudi 
iz predvidenega dovoza do vhoda v hotel ob obstoječi zbirni 
cesti – LZ 189611 (Borovška cesta).

(5) Občinsko pot z oznako JP 689412 (Borovška cesta) 
v južnem delu območja urejanja je predvidena za rekonstruk-
cijo z značajem mestne promenade in umirjenim prometom. 
Sestavni del rekonstruirane ceste mora biti dvosmerna kole-
sarska steza. Motorni promet se omeji na dostope do objekta 
Lesnina in ostalih obstoječih objektov, ter za potrebe žičnic, 
intervencije in postajališča za avtodome ter lastnike parcel.

(6) Ob obstoječi zbirni cesti – LZ 189611 (Borovška 
cesta) mora od parkirišča proti smučišču biti urejen hodnik za 
pešce širine minimalno 150 cm.

(7) Vse nove utrjene povozne površine morajo biti izve-
dene v vodotesni izvedbi z urejenimi peskolovi, predčiščenjem 
in zadrževanjem meteorne vode, pred iztokom v naravo.

(8) Vse cestne povezave služijo tudi za interventne do-
stope SIST DIN 14090.

(9) Za obiskovalce območja in posameznih individualnih 
turistov je predvideno na območju ureditve parkiranje v javni 
parkirni hiši 2K+P. Vsak nov objekt mora imeti zagotovljeno 
potrebno število parkirnih mest v garaži pod nivojem terena. 
Na nivoju terena je dovoljeno maksimalno 5 parkirišč za po-
trebe VIP po posameznem objektu.

(10) Parkirišča morajo biti dimenzijsko usklajena s pra-
vilnikom za javna parkirišča s procentom parkirišč za gibalno 
ovirane osebe.

(11) Hoteli morajo imeti zagotovljeno mesto za vstop in 
izstop gostov iz avtobusa ali avtomobila. Zagotovljeno morajo 
imeti parkiranje osebnih vozil v skladu s Pravilnikom o mini-
malnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje 
gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/14) oziroma pred-
pisom, ki bi ga nadomestil.

(12) Večja prometna obremenitev nastane v času zimske 
sezone in povečanega obiska dnevnih smučarjev oziroma 
obiskovalcev smučarskih tekem in je dovoljeno spremeniti 
prometni režim z zagotovitvijo začasnih parkirnih mest pred-
vsem ob občinski poti z oznako JP 689412 (Borovška cesta) 
v južnem delu območja urejanja.

(13) Dostop lastnikov do kmetijskih površin s prekrivajo-
čo rabo za smučišče je zagotovljen preko obstoječih povezav.

(14) V vplivnem območju OPPN je ob državni cesti 
potrebno postaviti jekleno varnostno ograjo zaradi varovanja 
območja OPPN (tekaška proga, paririšča).

(15) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje 
v varovalnem pasu državne ceste znotraj območja urejanja 
OPPN ni dovoljeno.

(16) Vse posege v varovalnem pasu državne ceste je 
treba v fazi PGD in PZI predhodno uskladiti z upravljavcem 
državne ceste in pridobiti soglasje.

14. člen
Kanalizacija

(1) Vse odpadne vode morajo biti priključene na javno 
kanalizacijo.

(2) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih 
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 88/11), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni 
list RS, št. 47/05 in 45/07) ter Odlokom o varstvu vodnih virov 
in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Kranjska Gora 
(UVG 26-98, 23-02, 22-2013) oziroma z zakonodajo, ki ureja 
področje odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih voda.

(3) Odvod padavinskih voda iz cestišča in utrjenih povr-
šin mora biti izveden po vodotesni kanalizaciji preko objektov 
predčiščenja (peskolovi, lovilci olja in zadrževalnika) v vodotok. 
V skladu z določili 92. člena Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list 
RS, št. 67/02) je treba v čim večji možni meri zmanjšati odtok 
padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno 
predvideti zadrževanje padavinskih voda pred izlivom v vode.

(4) Direktni izpust meteornih voda v vodotok mora biti 
načrtovan tako, da ne sega v svetli profil vodotoka. Iztočna 
glava mora biti oblikovana pod naklonom brežine vodotoka. 
Na območju iztoka mora biti struga ustrezno zavarovana pred 
vodno erozijo. Način izvedbe iztoka mora biti v projektni do-
kumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja in v projektni 
dokumentaciji za izvedbo tekstualno in grafično ustrezno ob-
delan in prikazan.

(5) Kanalizacijsko omrežje v naselju Kranjska Gora je 
zgrajeno v ločenem sistemu kanalizacije. Obstoječa javna ka-
nalizacija Kranjske Gore poteka od območja urejanja do čistilne 
naprave v Tabrah.

(6) Revizijski jašek, kjer je možna priključitev odtokov od-
padne vode, se nahaja na parceli št. 494/3, k.o. Kranjska Gora. 
Priključitev na javno kanalizacijo naj bo izvedena preko črpali-
šča, ki naj bo zgrajen na parceli št. 515/4, k.o. Kranjska Gora.

(7) Odpadne vode iz objektov je treba neposredno odva-
jati v kanalizacijo, padavinske vode pa odvajati v vodotok Rojca 
preko zadrževalnika.

(8) Zasnova kanalizacije predvideva:
– povezovalni kanal od priključnega jaška na kolektorju 

do zbirnega jaška na parceli lastnika,
– zbirni kanali padavinskih voda potekajo do vsakega 

posameznega objekta,
– zbirni kanali odpadnih voda so PVC 200, potekajo od 

zbirnega jaška do vsakega posameznega objekta,
– hišni priključek odpadnih voda objekta se sestoji iz 

zbirnih jaškov lociranih praviloma ob objektu in priključnega 
kanala, ki naj bo neposredno s fazonskimi kosi priključen na 
zbirni kanal za odpadne vode,

– hišni priključek padavinskih voda se sestoji iz pesko-
lova, jaška in priključnega kanala, ki naj bo neposredno s 
fazonskimi kosi priključen na zbirni kanal za padavinske vode.

(9) Hišni priključki so predmet faze PGD.
(10) Kanalizacija mora biti položena na minimalno globino 

1.00 m do temena cevi.
(11) Na tej globini naj bodo omogočena križanja z ostalo 

infrastrukturo brez posebnih ukrepov.
(12) Odvodnjavanje padavinskih voda iz cestišča in par-

kirnih površin naj bo izvedeno preko vtočnih jaškov s peskolovi 
v padavinski kanal.

(13) Na predvideni trasi so vkopani cevovodi za pitno 
vodo, zato je potrebno fekalno kanalizacijo prestaviti izven 
trase cevovoda za pitno vodo (ob LZ 189611).

15. člen
Vodovod

(1) Pred priklopom na javno omrežje je potrebno zgraditi 
nov vodohran, ki bo zagotavljal zadostno količino pitne in po-
žarne vode. Način zagotavljanja finančnih sredstev in izgradnje 
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mora biti opredeljen v programu opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje urejanja tega OPPN.

(2) Celotno območje urejanja bo oskrbovano s pitno 
in požarno vodo iz javnega vodovodnega omrežja, ki pote-
ka od priključnega mesta na zemljišču s parcelno številko 
834/10, k.o. Kranjska Gora preko zemljišča s parcelno številko 
520/1, k.o. Kranjska Gora.

(3) Pogoji za izdajo soglasja upravljavca vodovoda so 
izpolnjeni šele po izpolnitvi prvega odstavka tega člena. Izje-
moma se soglasje upravljavca vodovoda lahko izda k projektu 
za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovanih objektov tudi 
pred izgradnjo novega vodohrana, pod pogojem, da je za vo-
dohran izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje.

(4) Od priključnega mesta v novem jašku za vse objekte 
na območju (hoteli 1, 2, 3 in objekt za zdravstvo) na obstoje-
čem javnem vodovodnem omrežju je predviden cevovod iz 
nodularne litine. Predviden je krožni sistem na katerem so 
načrtovani nadzemni hidranti. Vsak predviden objekt mora na 
zemljiški parceli namenjeni gradnji imeti svoj vodomerni jašek 
z ustreznim številom hidrantov.

(5) Za potrebe protipožarne zaščite predvidenih objektov 
mora biti zagotovljena predpisana količina vode.

(6) Polaganje cevi vodovoda se vrši na pripravljeno po-
steljico na minimalni globini 1,8 m. Vodovodna napeljava naj 
bo vodena v cestišču in v zelenici.

(7) Investitor bo moral pripraviti tudi ustrezne rešitve 
prestavitve in obnove obstoječega cevovoda za pitno vodo na 
celotnem območju urejanja.

16. člen
Električno omrežje

(1) Znotraj območja urejanja se nahajata obstoječi trans-
formatorski postaji TP 20/0,4 kV T509 in T556, ki sta priključeni 
na 20 kV omrežje.

(2) Električna energija za napajanje območja urejanja se 
zagotovi iz RTP 110/20 kV Kranjska Gora, in sicer po obsto-
ječem 20 kV kablovodu. Znotraj območja urejanja je glede na 
predvideno odjemno moč električne energije predvidena nova 
transformatorska postaja TP 20/0,4 kV; 2 × 1000 kVA.

(3) Mogoča je postavitev montažne betonske transforma-
torske postaje tipske izvedbe (Elektro Gorenjka), 20/0,4 kV, 
2 × 1000 kVA z dvema transformatorjema po 1000 kVA in SN 
stikalni blok ali pa integracija v predviden objekt.

(4) Za kabelske povezave med transformatorsko po-
stajo xy in predvideno TP 20/0,4 kV se uporabijo kabli tipa 
3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm2, 20 kV, ki imajo prenosno 
moč (napetostni nivo 20 kV) 12,4 MVA. Z upoštevanjem korek-
cijskega faktorja kabla 0,8 dobimo prenosno moč kablovoda 
10 MVA. Transformatorska postaja in SN kabli naj bodo obde-
lani v projektni dokumentaciji SN priključka.

(5) Nizkonapetostni izvodi iz predvidene TP naj bodo 
predvidoma izvedeni s kabli tipa NA2XY. Primarni priključni 
kablovodi naj bodo v skladu s tipizacijo Elektro Gorenjska. 
Primarni priključni kablovodi naj bodo položeni do novih pri-
ključno merilnih omar v objektih v kabelski kanalizaciji, ki naj 
bo na povoznih mestih obbetonirana.

(6) Meritve naj bodo izvedene v priključno merilnih omari-
cah, ki naj bodo locirane na posameznih predvidenih objektih.

(7) Priključno merilne omarice in vrste dovodnih vodni-
kov naj bodo projektno obdelane v projektni dokumentaciji 
zunanjih NN priključkov električnih inštalacij objektov v skladu 
s tehničnimi pogoji, kateri bodo podani v elektroenergetskem 
soglasju.

17. člen
Javna razsvetljava

(1) Predvidena razsvetljava bo osvetljevala javne ceste v 
okolici hotelskega kompleksa. Priklop JR naj bo v predvideni 
prostostoječi omarici PS-RJR, locirani v neposredni bližini 
predvidene TP 20/0,4 kV.

(2) Za napajanje omarice PS-RJR je predviden en izvod 
iz nove transformatorske postaje. V omarici PS-RJR pa naj 
bodo najmanj trije odcepi za napajanje svetilk JR, eden za 
ulične svetilke znotraj kompleksa in predvidoma dva za JR ob 
Borovški cesti.

18. člen
Telekomunikacijsko omrežje

(1) Uporabniki telekomunikacijskih storitev na območju 
urejanja naj bodo priključeni na telefonsko centralo v Kranjski 
Gori. Točka priključitve na obstoječe omrežje je obstoječi TK 
jašek na parceli št.: 519/1, k.o. Kranjska Gora. TK kabli za po-
vezavo se definirajo v projektni dokumentaciji telekomunikacij 
objektov.

(2) Predvideno TK omrežje naj znotraj območja urejanja 
poteka v kabelski kanalizaciji izvedeni s predvidoma 2 x PVC 
cevmi Ø 110 mm, ki naj bodo na povoznih mestih obbetonirane.

(3) Predvidena trasa TK kabelske kanalizacije poteka od 
točke priključitve do posameznih objektov.

(4) Trasa predvidene kabelske kanalizacije naj bo pred-
videna tako, da ne bo ovirala izgradnje ostalih predvidenih in 
obstoječih komunalnih vodov.

19. člen
Plinovod

(1) Na območju Občine Kranjska Gora ni izgrajenega 
plinovoda. Energetska oskrba novo načrtovanih objektov za 
potrebe ogrevanja in tehnologije se predvidi z utekočinjenim 
naftnim plinom iz plinohramov z možnostjo priključitve na bo-
doče javno distribucijsko omrežje. Dovoljene so kombinacije z 
obnovljivimi viri.

(2) Za bodoče plinovodno omrežje se s tem OPPN predvi-
dijo trase plinovodov. Investitor razširitve plinovodnega omrežja 
naj bo sistemski operater distribucijskega omrežja.

(3) Gradnja plinovodnega omrežja naj bo izvedena na 
osnovi določil koncesijske pogodbe ter sprejetih aktov sistem-
skega operaterja.

(4) Za vsako priključitev načrtovanih objektov na distribu-
cijsko plinovodno omrežje sistemski operater izda "Soglasja 
za priključitev".

(5) Za vsak objekt se predvidi samostojen priključek plino-
voda PEd63 (DN50), katerega lastnik naj bo končni odjemalec.

(6) Polaganje cevi plinovoda se vrši na minimalno globino 
1.0 m do temena cevi. Plinovod naj bo voden v cestišču in v 
zelenici.

20. člen
Odpadki

Vsak nov objekt mora imeti zagotovljeno mesto za zbi-
ranje in prevzem (odvoz) odpadkov skladno z Odlokom o 
načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora (Ura-
dni list RS, št. 36/12) oziroma predpisom, ki bi ga nadomestil. 
Prevzemna mesta morajo biti načrtovana na ravnih površinah 
(v kletnih garažah ali dostopnih klančinah niso dovoljena). Novi 
hotelski in gostinski objekti naj imajo urejeno zbiranje odpadkov 
znotraj objektov.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

21. člen
Zavarovana kulturna dediščina

(1) Območje urejanja se nahaja znotraj vplivnega ob-
močja EŠD 9410 – naselbinska dediščina – Kranjska Gora 
– Vaško jedro.

(2) Južni del območja urejanja prečka nekdanja trasa že-
ležniške proge Jesenice–Rateče, ki je evidentirana kot profana 
stavbna dediščina pod številko EŠD 24539.
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(3) Pri izvajanju predvidenih gradenj je potrebno upošte-
vati varstvene usmeritve za evidentirano kulturno dediščino, ki 
so povzete v predvidenih ureditvah – členjenost volumnov in fa-
sad, strnjena obcestna pozidava, členjeni višinski gabariti, ki se 
nizajo od hotela Kompas proti apartmajskemu objektu Lesnina.

(4) Zavarovana kulturna dediščina je prikazana v Prikazu 
stanja prostora.

(5) Za vse posege, ki jih predvideva ta odlok je potrebno 
pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

22. člen
Ohranjanje narave in naravnih vrednot

(1) Območje urejanja se ne nahaja znotraj območij na-
ravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih 
za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

(2) Območje urejanja se nahaja izven daljinskega vpliva 
varovanih območij in naravnih vrednot.

(3) Linija dreves severno od borovške ceste naj se ohrani 
v največji možni meri.

(4) Zunanje osvetljevanje območja naj bo prostorsko 
omejeno, upoštevaje določila Uredbe o mejnih vrednostnih 
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 
109/07, 62/10, 46/13) oziroma predpisom, ki bi ga nadomestil.

23. člen
Varstvo nadzemnih in podzemnih voda

(1) Ureditveno območje OPPN se nahaja znotraj vodovar-
stvenega območja – vodovarstveni režim -3 (občinski nivo). Vo-
dovarstveno območje je določeno z Odlokom o varstvu vodnih 
virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Kranjska 
Gora (UVG 26-98, 23-02, 22-2013) oziroma predpisom, ki bi 
ga nadomestil.

(2) Ureditveno območje OPPN ni poplavno ogroženo, 
prav tako znotraj območja urejanja ni površinskih vodotokov.

(3) Severno od območja urejanja poteka vodotok Rojca 
v katerega je skladno s predpisi predvidena speljava čistih 
meteornih voda.

(4) Vse s tem odlokom predvidene gradnje in ureditve 
morajo biti izvedene skladno z veljavno zakonodajo s področja 
gradnje objektov.

(5) Pri gradnji je potrebno upoštevati izsledke in navodila 
glede podzemnih voda iz Geološko-geotehničnega poročila št.: 
2942/2014, ki je sestavni del tega OPPN.

(6) Pod temeljno konstrukcijo vsakega izmed objektov je 
potrebno izvajati minimalno sanacijo temeljnih tal. Sanacija naj 
se izvede iz tamponskega-kamnito gruščnatega nasipa.

(7) Nepodkletene objekte je potrebno temeljiti pod globino 
zmrzovanja, na globini večji od 1,2 m.

(8) Na zalednem delu vsakega izmed vkopanih objektov 
z eno kletno etažo je priporočljivo urediti podzemno odvajanje 
občasnih dotokov pronicajoče talne vode.

(9) Za objekte z dvema kletnima etažama je pred na-
črtovanjem gradnje potrebno izvesti detajlne hidrogeološke 
raziskave in prilagoditi gradnjo tako pridobljenim rezultatom 
raziskav.

(10) Prosti izkopi brežin morajo biti pod začasnim naklo-
nom največ v razmerju od 1:1,4 (35°) ali pa je potrebno izvesti 
zaščito gradbene jame.

(11) Pri gradnji je dovoljeno uporabljati samo takšne ma-
teriale, ki ne morejo ogroziti podtalnice. Preprečeno mora biti 
odvajanje odpadnih vod v naravo brez predhodnega čiščenja.

(12) V času gradnje je potrebno zagotoviti zaščitne ukre-
pe v primeru razlitja nevarnih in škodljivih tekočin iz delovnih 
strojev.

(13) Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno 
vplival na vodni režim ali stanje voda, se skladno s 150. in 
153. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02 in 

spremembe), lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja, 
ki ga izda Agencija RS za okolje oziroma pristojni organ.

24. člen
Varstvo tal

(1) Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi 
površine na katerih so tla manj kvalitetna.

(2) Ureditve previdene z OPPN ne bodo vplivale na ge-
ološko strukturo tal v kolikor bodo izvedene skladno z izsledki 
Geomehanskega poročila, ki je sestavni del tega OPPN. Pri-
sotni bodo vplivi na pedološke značilnosti tal zaradi odstranitve 
vrhnje plasti tal in njenega začasnega deponiranja. Do večjih 
vplivov med pripravljalnimi deli lahko pride zaradi možnega 
onesnaževanja rodovitne plasti tal pri njenem odstranjevanju 
in deponiranju, ki ga povzročajo gradbeni stroji. Zato je treba 
zagotoviti tehnično brezhibnost vozil, ki se bodo uporabljala 
na območju OPPN. Humus z območja gradnje se odstrani in 
deponira za kasnejšo sanacijo in rekultivacijo.

(3) V primeru nepredvidenih izpustov nevarnih snovi je 
treba nastalo situacijo takoj sanirati. Snovi je treba ustrezno 
pobrati in predati pooblaščenim organizacijam.

25. člen
Varstvo pred hrupom

(1) Ureditveno območje OPPN, je glede na Uredbo o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, 
št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) oziroma predpisom, ki bi jo 
nadomestil, v II. območju varstva pred hrupom, kjer je dovolje-
na mejna raven hrupa 55 (dBA) podnevi in 45 (dBA) ponoči. 
Glavni izvor bodo predstavljali delovni stroji med izgradnjo in 
promet motornih vozil po izgradnji. Obvezna je uporaba brez-
hibnih in s predpisi skladnih delovnih strojev.

(2) Dodaten vir hrupa predstavljata tudi regionalna cestna 
severno od območja urejanja. Z arhitekturnimi rešitvami je po-
trebno zagotoviti zakonsko predpisane nivoje hrupa v stavbah 
znotraj območja urejanja OPPN.

26. člen
Varstvo zraka

Na onesnaženost zraka bodo v fazi gradbenih del vplivala 
dela pri izkopu in dovozu materiala. Vpliv bo intenzivnejši, če 
se bodo dela izvajala v vetrovnem in sušnem obdobju. Zaradi 
aktivnosti delovne opreme in tovornih vozil v času pripravljalnih 
del in gradnje bodo prisotne obremenitve zraka s prašnimi delci 
ter izpušnimi plini vozil. S transportnih in gradbenih površin je 
potrebno preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob 
sušnem in vetrovnem vremenu. Po izgradnji predvidenih objek-
tov ni pričakovati znatnega vpliva na kvaliteto zraka.

27. člen
Ravnanje z odpadki

(1) V času gradnje je treba z odpadki ravnati skladno z 
Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11). V času gradnje 
je treba uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih 
odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih 
frakcij. Neuporabne preostanke gradbenih odpadkov in grad-
benih odpadkov iz zemeljskih izkopov je treba odlagati na 
odlagališčih, skladno s predpisi o ravnanju z odpadki. Oddane 
odpadke je treba spremljati preko evidenčnih listov in voditi 
predpisane evidence. Nevarne odpadke je treba skladiščiti v 
zaprti posodi in jih redno predajati pooblaščenemu odjemalcu 
nevarnih odpadkov, skladno s predpisi o ravnanju z nevarnimi 
odpadki.

(2) Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in 
izkopanega materiala na priobalna in vodna zemljišča, na 
brežine in v pretočne profile vodotokov ni dovoljeno. Nasipa-
vanje retenzijskih površin, zasipavanje vodotokov, sprožanje 
erozijskih procesov, rušenje ravnotežja na pogojno stabilnih 
tleh ali slabšanje odtočnih razmer pri načrtovanju posegov ni 
dovoljeno.
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28. člen
Ureditve v območju kmetijskih zemljišč

Znotraj območja urejanja ni kmetijskih zemljišč.

29. člen
Ureditve v območju gozdov

(1) Znotraj območja urejanja se nahajajo ostanki gozdnih 
sestojev v minimalnem obsegu. V največji meri naj se ohranijo 
obstoječa drevesa.

(2) Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba predvideti 
vpliv gradnje na robno drevje.

(3) Za vse posege v gozd in gozdni prostor je potrebno 
pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, Območna 
enota Bled.

(4) Gozdno drevje, katerega bo potrebno zaradi izgradnje 
predvidene prostorske ureditve posekati, mora pred posekom 
evidentirati delavec Zavoda za Gozdove Slovenije. Evidenti-
ranje, s tem pa posek drevja zardi potreb izvedbe posega je 
možno po izdaji dokončnega gradbenega dovoljenja.

VII. NAČIN, VRSTA IN NAMEN PRENOVE NASELJA  
ALI NJEGOVEGA DELA

30. člen
Ureditveno območje OPPN se nahaja na zahodnem delu 

naselja Kranjska Gora. Ta del naselja se v manjšem delu pre-
navlja z rekonstrukcijo ali nadomestnimi gradnjami in večinoma 
z novogradnjami. Namembnost novih objektov mora biti za po-
trebe turizma. V objektih znotraj območja OPPN so dovoljene 
tudi centralne dejavnosti prvenstveno namenjene uporabnikom 
teh objektov. Namen prenove je homogenizacija obstoječega 
roba grajene strukture naselja in smučišča ter zagotovitev no-
vih turističnih kapacitet z večjo dodano vrednostjo.

VIII. PARCELACIJA

31. člen
V osrednjem delu ureditvenega območja OPPN je pred-

videna menjava zemljišč s komasacijo ali odplačno. Namen 
komasacije ali odkupa je združitev razpršenih zemljišč različnih 
lastnikov, kar bo omogočilo gradnjo predvideno s tem OPPN. 
Nova parcelacija, ki je osnova za komasacijo ali odkup, je 
prikazana v grafičnem delu (list št. 14 – Prikaz parcelacije). 
Lastniki s pogodbo dovolijo tudi gradnjo in uporabo predvidene 
ureditve infrastrukture, izteka smučišča in ostalih ureditev, kot 
so prikazane v grafičnem delu (list št. 4 – Zazidalna oziroma 
ureditvena situacija in list št. 11 – Prikaz ureditev glede poteka 
omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infra-
strukturo ter grajeno javno dobro). Iztek smučišča (smučarska 
pot in iztek smučišča) se po izgradnji ne glede na lastništvo 
zemljišča kjer stoji prenese v upravljanje upravljavcu žičnic 
oziroma smučišča.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO  
IN OBRAMBO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

32. člen
Obramba

Ministrstvo za obrambo nima smernic s področja obram-
be, ki bi jih bilo potrebno upoštevati pri izdelavi OPPN.

33. člen
Varstvo pred poplavami

Znotraj območja urejanja ni vodotokov in poplavno ogro-
ženih območij.

34. člen
Varstvo pred erozivnostjo

(1) Sestavni del tega OPPN je Geomehansko poročilo in 
ga je potrebno v celoti upoštevati pri s tem odlokom predvidenih 
ureditvah.

(2) Ob upoštevanju Geomehanskega poročila območje ni 
erozijsko in plazovito ogroženo.

(3) Zgornji nivo aluviualnega vodonosnika se nahaja med 
cca 795 do 796 m.n.v.

35. člen
Varstvo pred razlitjem nevarnih snovi

Na obravnavanem območju je na povoznih površinah mo-
goče razlitje olj. Pri izvedbi mora biti zagotovljeno prestrezanje 
teh snovi s kanaletami in lovilci olj.

36. člen
Varstvo pred potresi

Obravnavano območje se nahaja po karti potresne nevar-
nosti v VII. stopnji EMS, kjer se upošteva računska vrednost 
potresnega pospeška tal agR=0,175 x g. Vsi objekti morajo biti 
grajeni tako, da so varni glede na predvideno ogroženost.

37. člen
Zaklonišča

Znotraj območja urejanja so predvideni objekti za katere 
skladno z Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni 
list RS, št. 57/96) ni potrebno graditi zaklonišč.

38. člen
Varstvo pred požarom

(1) Za predvidene objekte bo v fazi priprave projektne do-
kumentacije potrebno izdelati študije oziroma zasnove požarne 
varnosti, v kateri bodo skladno s Pravilnikom o požarni varnosti 
v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, spremembe Uradni list RS, 
št. 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13) načrtovani požarno varnostni 
ukrepi na naslednjih področjih:

– širjenje požara na sosednje objekte
– nosilnost konstrukcije in širjenje požara po stavbah
– evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje
– naprave za gašenje in dostop gasilcev.
(2) Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi je treba 

upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe s katerimi 
bodo zagotovljeni:

– odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito 
gašenje požara,

– varen umik ljudi s požarno ogroženih prostorov,
– preprečevanje ali zmanjšanje škodljivih posledic požara 

za ljudi in premoženje,
– vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisanimi 

preventivnimi ukrepi varstva pred požarom in pričakovano po-
žarno škodo.

(3) Ukrepi za zahteve v zvezi s požarno zaščito se smisel-
no uporabijo tudi v primeru drugih nesreč, kot so katastrofalni 
potres ali vojna.

(4) Gasilna voda je predvidena iz javnega vodovodnega 
omrežja, ki pa trenutno ni zagotovljena.

(5) Hidranti morajo biti praviloma nadtalni. Do njih mora 
biti zagotovljen stalen dostop, lokacija pa mora biti označena 
s tablicami, izdelanimi po standardu SIST 1007. Razdalja med 
hidranti se določi tako, da je mogoče požar na stavbi gasiti 
iz najmanj enega hidranta, za požarno zahtevne stavbe pa 
iz najmanj dveh hidrantov. Razdalja med hidrantoma ne sme 
biti večja od 80 m. Razdalja med hidranti in stavbo ne sme 
biti manjša od 5 m in ne večja od 80 m. Praviloma se vgraju-
jejo nadtalni hidranti DN80 ali DN100. Podtalni hidranti DN80 
se vgrajujejo samo izjemoma, če nadtalni hidrant predstavlja 
preveliko oviro (npr. za promet). Premer vodovodne cevi, na 
katero je priključen hidrant, ne sme biti manjši od DN hidranta. 
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Zagotoviti je treba takšno količino vode, ki zadostuje za dvour-
no gašenje požara v stavbi in za varovanje sosednjih objektov.

(6) Obstoječe in predvidene cestne povezave znotraj ob-
močja urejanja OPPN se uporabljajo tudi za intervencijski do-
stop. Neoviran in varen dostop za gasilce se načrtuje skladno s 
slovenskim standardom SIST DIN 14090, na podlagi katerega 
se predvidijo dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska 
vozila ter delovne in postavitvene površine za gasilska vozila.

(7) Lokacije predvidenih hidrantov in delovne površine za 
gasilska vozila so prikazane v grafičnem delu list št. 8 – Prikaz 
ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom. V pri-
meru, da se zagotavljanje požarne vode ne izvaja iz javnega 
omrežja ampak z bazeni požarne vode. Se lokacije hidrantov 
prilagodijo, kar se določi v fazi projekta za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja. Hidrantno omrežje mora biti zagotovljeno tudi 
ob javni poti LZ 689411.

(8) Ureditve za varstvo pred požarom lahko v projektni 
dokumentaciji odstopajo od rešitev prikazanih v Smernicah 
požarne varnosti, če so skladne z veljavno zakonodajo, pravili 
stroke in zagotavljajo enako stopnjo požarne varnosti tako za 
predvideno novogradnjo, kot tudi okolico.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

39. člen
Etapnost gradnje

(1) Izvedba načrtovanih gradenj in posegov predvidenih 
s tem OPPN se lahko izvaja etapno.

(2) V primeru etapnega izvajanja posegov predvidenih s 
tem OPPN mora vsaka etapa zagotoviti izvedljivost končnega 
stanja in ne sme imeti negativnega vpliva na vode in vodni re-
žim ter erozivno ogroženost območja. Vsaka posamezna etapa 
mora zadostiti pogojem tega odloka.

(3) Etapno se lahko gradijo posamezni objekti in ureditve 
predvideni s tem OPPN kot tudi posamezni deli objektov, ki so 
predvideni v členjenih gabaritih.

(4) V primeru etapne gradnje se lahko osrednji prostor 
predviden za drsališče oziroma letni bazen uporabi za začasne 
dostope do posamezne etape ali za ureditev začasnega mesta 
za pristajanje helikopterja. Mogoča je tudi ureditev zelenih in 
parkovnih površin.

(5) Prvo etapo mora predstavljati gradnja gospodarske 
javne infrastrukture v obsegu kot je potrebna za posamezno 
etapo gradnje objektov. Gradnja gospodarske javne infrastruk-
ture se lahko izvaja tudi hkrati z gradnjo tega objekta kateremu 
je namenjena.

XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

40. člen
Tolerance

(1) Vse stacionaže in dimenzije se morajo natančneje 
določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

(2) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od re-
šitev:

– ± 1.00 m pri upoštevanju gradbene meje;
– ± 2.00 m v horizontalnih gabaritih predvidene novogra-

dnje stavb;
– ± 1.00 m v vertikalnih gabaritih stavb;
– ± 2.00 m v horizontalnih gabaritih cestnega omrežja;
– kleti je dopustno izvesti v več nivojih (etažah), če geo-

mehanski pogoji terena to dopuščajo;
– horizontalni gabariti kletnih etaž lahko odstopajo od 

prikazanih v grafičnih prilogah, če s tem ni onemogočen kon-

čen koncept ureditve in ne segajo izven predvidene zemljiške 
parcele namenjene gradnji;

– pri gradnji podzemnih infrastrukturnih vodov in njihovih 
prestavitvah so dovoljena tudi večja odstopanja, če z njimi ni 
onemogočeno končno stanje s tem OPPN predvidene ureditve.

(3) Dopustna je gradnja hotela 1 v dveh variantah.
(4) Paviljon (objekt št. 4) je lahko zgrajen tudi v do 100 % 

večjih horizontalnih gabaritih.
(5) Dopustna je gradnja objekta št. 9 kot nadomestna 

gradnja ali rekonstrukcija obstoječih objektov.
(6) Dopustna je gradnja objekta št. 10 kot nadomestna 

gradnja objekta »Bedanc« in objekta na zemljišču s parc. 
št. 532/2 k.o. Kranjska Gora, rekonstrukcija obstoječega objek-
ta »Bedanc« in nadomestitev objekta na zemljišču s parc. 
št. 532/2 k.o. Kranjska Gora, ki lahko delno sega tudi na sose-
dnja zemljišča. Ne glede na določbe tega odloka in grafičnega 
dela so v primeru gradnje za potrebe žičniške dejavnosti dopu-
stna večja odstopanja v gabaritih in legi objekta ob upoštevanju 
17. točke 7. člena tega odloka (faktor zazidanosti, faktor zelenih 
površin).

(7) Dopusti se gradnja objekta tudi izven območja ureja-
nja, ob pogoju, da je taka gradnja skladna s prostorskim aktom, 
ki ureja površine izven območja.

(8) Na zemljiščih v lasti Republike Slovenije in uporabi MNZ 
so ne glede na določbe tega odloka dovoljena večja odstopanja, 
za omogočanje uporabe in razvoja obstoječe dejavnosti. V priho-
dnosti se na tem mestu lahko gradi objekt za potrebe turizma, v 
kolikor se bo ukinila dejavnost Policije na tem območju.

(9) Če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju po-
iščejo tehnične rešitve, ki so primernejše iz infrastrukturnega, 
prometno tehničnega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vi-
dika, se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. 
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in 
morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odsto-
panja zadevajo.

XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV  
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PROSTORSKEGA AKTA

41. člen
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so v območju 

tega OPPN na objektih dopustna investicijsko vzdrževalna 
dela ter postavljanje nezahtevnih in enostavnih objektov do 
izpolnitve faktorja zazidanosti.

XIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

42. člen
(1) Razmerja med Občino Kranjska Gora in investitorji za 

komunalno opremo zemljišč, se uredijo v urbanistični pogodbi.
(2) Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih čle-

nih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev med 
gradnjo in po njej:

– pred gradnjo je potrebno prestaviti obstoječe cevovode 
za pitno vodo, vključno z jaški (3 m x 3,5 m x 2,3 m);

– promet med gradnjo in rekonstrukcijo cest in objektov 
organizirati tako, da ne bo večjih zastojev na obstoječem pro-
metnem omrežju;

– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe 
in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje 
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in 
uporabe goriv in drugih škodljivih snovi. Ob morebitni nezgodi 
zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;

– pred začetkom gradnje skupaj z upravljavci zakoličiti 
stanje obstoječe infrastrukture;

– omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med 
gradnjo in po njej;

– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in ener-
getsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih objek-
tov in naprav;
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– zavarovati gradbišča tako, da bodo zagotovljeni varnost 
in nemotena uporaba sosednjih objektov ter nemoten odtok 
vode;

– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem 
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale 
zaradi gradnje;

– o pričetku del oziroma gradnje obvestiti vse upravljavce, 
katerih objekti in naprave so s predvidenim posegom tangirani.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen
OPPN je na vpogled na Občini Kranjska Gora. OPPN 

razen njegovih prilog, pripravljavec z dnem njihove uveljavitve 
posreduje ministrstvu pristojnem za urejanje prostora in krajev-
no pristojni upravni enoti.

44. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpek-

cijske službe.

45. člen
Ureditve, ki so potrebne za funkcioniranje obravnavane-

ga območja in se nahajajo izven območja urejanja OPPN, se 
urejajo skladno z določbami tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2016-1
Kranjska Gora, dne 28. septembra 2016

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat l.r.

LITIJA

2772. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. 
US in 40/12 – ZUJF), drugega odstavka 23. člena Zakona o 
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 
– popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 
120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – 
ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US in 57/12) ter 16. člena 
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 
in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 12. redni seji z dne 
29. 9. 2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti 
Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:

1. k.o. 1838 Litija: 1003/5, 1003/4, 306/33,
2. k.o. 1835 Hotič: 1370/10,
3. k.o. 1888 Konjšica: 1743.

II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene 

odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti 
izdala Občinska uprava Občine Litija.

Občinska uprava Občine Litija bo po pravnomočnosti 
ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa grajenega javnega do-
bra, pristojnemu okrajnemu sodišču, podala predlog, da se 
nepremičninah iz prve točke tega sklepa iz zemljiške knjige 
izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-41/2013-154
Litija, dne 29. septembra 2016

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

2773. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 
– Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 
– ZUJF), prvega in drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 
– ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 
126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 
20/11 – Odl. US in 57/12) ter 16. člena Statuta Občine Litija 
(Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet 
Občine Litija na 12. redni seji z dne 29. 9. 2016 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
S tem sklepom status grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki so v lasti Občine 
Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:

1. k.o. 1837 Kresniški vrh: 37/2, 1150/3, 1150/1, 1150/6, 
1150/8, 1150/4,

2. k.o. 1835 Hotič: 643/26, 639/12, 635/9, 635/12,
3. k.o. 1838 Litija: 929/26, 928/2, 924/2, 929/24, 929/23, 

929/22, 919/12.

II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene 

odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti 
izdala občinska uprava Občine Litija.

Občinska uprava Občine Litija bo pravnomočno ugoto-
vitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
nato poslala pristojnemu sodišču, ki bo po uradni dolžnosti na 
nepremičninah iz prve točke tega sklepa v zemljiško knjigo 
vpisala zaznamba o grajenem javnem dobru.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-41/2013-155
Litija, dne 29. septembra 2016

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.
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LJUBLJANA

2774. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt 
Ljubljana

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 27. člena 
Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno preči-
ščeno besedilo), Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapušče-
ne živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana 
na 18. seji dne 26. 9. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zavoda  
Živalski vrt Ljubljana

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Lju-

bljana (Uradni list RS, št. 48/03 in 17/05) se 2. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»2. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Mestni svet), 
če ni glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z za-
konom, drugim predpisom, Statutom Mestne občine Ljubljana 
ali s tem odlokom določeno drugače.«.

2. člen
V 4. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odsta-

vek, ki se glasi:
»V okviru dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega 

člena opravlja zavod pod enakimi pogoji in na način, ki velja za 
javno službo, ali kot javno službo zlasti naslednje dejavnosti:

– prikazovanje živali javnosti,
– ohranitvena vzreja živalskih vrst, ki so na seznamu 

ogroženih vrst evropskega vzrejnega programa – EEP,
– izvajanje raznih oblik vzgojno-izobraževalnih programov 

(npr. naravoslovni dan) ter sodelovanje z vzgojno-izobraževal-
nimi in drugimi organizacijami ter posamezniki,

– izvedba neformalnega izobraževanja za obiskovalce v 
obliki dogodkov na prireditvah ter predstavitev živali in dogaja-
nja v ogradah, z namenom ozaveščanja obiskovalcev o živalih 
in naravoslovju nasploh,

– treniranje živali in popestritev njihovega življenjskega 
okolja,

– gojitev živali za lastne potrebe,
– zagotovitev zavetišča oziroma pomoči, oskrbe in name-

stitve zapuščenih živali v zavetišču,
– veterinarska pomoč in oskrba živali,
– izmenjava, kupovanje, prodaja, posoja in izposoja živali,
– pridelava rastlin in vzreja živali za potrebe hranjenja 

živali ter pripravljanje hrane za živali,
– turistične, kulturne in rekreacijske dejavnosti, povezane 

z izvajanjem prikazovanja živali,
– znanstveno-raziskovalne dejavnosti.«.

3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen
Poleg dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja zavod tudi 

naslednje druge dejavnosti, ki služijo izvajanju dejavnosti iz 
prejšnjega člena in se financirajo izključno iz nejavnih virov:

– prodaja spominkov, igrač, knjig, plakatov in drugih tisko-
vin, CD plošč, avdio in video kaset, hrane za hranjenje živali in 
drugih predmetov, ki so povezani z dejavnostjo zavoda,

– prodaja napitkov, pijač, prigrizkov, sladkarij in druge 
podobne hrane obiskovalcem zavoda,

– gostinske storitve za lastne potrebe in za obiskovalce,
– postavitev in trženje plačljivih igral in igralnih avtomatov 

za obiskovalce,
– trženje zunanjega in notranjega prostora in objektov 

zavoda za izvajanje prodaje, promocije in drugih oblik marke-
tinških aktivnosti,

– komercialne storitve in organizacija dogodkov za otro-
ke in odrasle, kot so npr. organizacija rojstnih dni, srečanje z 
živalmi, jahanje živali idr.,

– komercialna gojitev živali,
– vzgoja, odpravljanje neželenega vedenja in šolanje 

psov ter šolanje njihovih skrbnikov,
– usposabljanje sprehajalcev,
– varstvo oziroma začasna oskrba hišnih živali znanih 

skrbnikov in hotelska oskrba hišnih živali,
– neformalno izobraževanje obiskovalcev v obliki plačljivih 

programov, kot so npr. Fotosafari, Čarovniška šola, Taborjenje, 
Počitnikovanje idr.,

– svetovanje s področja dela zavoda.«.

4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen
Dejavnosti iz 4. in 5. člena tega odloka se razvrščajo v 

skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 67/07 in 17/08) v naslednje podrazrede standardne 
klasifikacije dejavnosti:

– 01.490 Reja drugih živali
– 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajal-

nah, pretežno z živili
– 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih 

prodajalnah
– 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z igračami in rekviziti za igre in zabavo
– 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z umetniškimi izdelki
– 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s 

tekstilijami in obutvijo
– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

drugim blagom
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu
– 56.101 Restavracije in gostilne
– 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
– 56.103 Slaščičarne in kavarne
– 58.190 Drugo založništvo
– 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 

področjih naravoslovja in tehnologije
– 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične de-

javnosti
– 75.000 Veterinarstvo
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnje-

vanje in usposabljanje
– 90.010 Umetniško uprizarjanje
– 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizar-

janje
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo 

naravnih vrednost
– 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
– 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvr-

ščene«.

5. člen
IV. poglavje z naslovom »NOTRANJA ORGANIZACIJA 

ZAVODA« se preštevilči v III.A poglavje.
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6. člen
V 6.a členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in 

tretji odstavek, ki se glasita:
»Zavetišče opravlja naslednje naloge:
– sprejema prijave o zapuščenih živalih,
– zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim 

živalim v lastni ambulanti,
– zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapušče-

nih živali,
– izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterili-

zacije samic in kastracije samcev),
– skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo 

posvojiteljem,
– ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register 

psov.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka zavetišče opravlja 

še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odra-
slih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. 
Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z 
drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje 
posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v 
zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna 
srečanja in drugo.«.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odsta-
vek, se za besedo »živali« črta vejica.

Za dosedanjim drugim odstavkom, ki je postal četrti od-
stavek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»Skrajšano ime zavetišča je: Zavetišče Ljubljana.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta šesti in sedmi 

odstavek.

7. člen
6.b člen se spremeni tako, da se glasi:

»6.b člen
»Zavetišče ima vodjo zavetišča, ki mora imeti najmanj uni-

verzitetno izobrazbo (prejšnja) ali visoko strokovno izobrazbo s 
specializacijo oziroma z magisterijem (prejšnja) ali izobrazbo, 
pridobljeno po študijskem programu druge bolonjske stopnje, 
s področja veterine.«.

8. člen
V 6.c členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi:
»Mandat članov sveta zavetišča traja 5 let in začne teči z 

dnem konstituiranja sveta zavetišča.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

9. člen
V 8. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda ima naslednje naloge:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda, za katere 

je tako določeno s statutom,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja 

njihovo izvrševanje,
– sprejema letni finančni načrt in letno poročilo zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejav-

nosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mne-

nja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge zadeve, ki se določijo v statutu zavoda, 

v skladu s tem odlokom in zakonom.«.

10. člen
V prvem odstavku 11. člena se za prvim stavkom doda 

nov drugi stavek, ki se glasi: »Mandat članov strokovnega 
sveta traja 5 let in začne teči z dnem konstituiranja strokovnega 
sveta.«.

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

»12. člen
Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, 

daje ustanovitelj zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine 
in opremo v njih:

– katastrska občina 2682 Brdo:
– parc. št. 1355/0, gozd v izmeri 3691 m2,
– parc. št. 1359/2, pot v izmeri 2 m2,
– parc. št. 1360/2, park v izmeri 360 m2,
– parc. št. 1362/2, park v izmeri 432 m2,
– parc. št. 1362/3, gozd v izmeri 480 m2,
– parc. št. 1363/2, park v izmeri 836 m2,
– parc. št. 1364/2, park v izmeri 463 m2,
– parc. št. 1366/2, gozd v izmeri 83 m2,
– parc. št. 1366/3, gozd v izmeri 194 m2,
– parc. št. 1367/3, gozd v izmeri 153 m2,
– parc. št. 1368/2, gozd v izmeri 303 m2,
– parc. št. 1368/3, gozd v izmeri 265 m2 in pot v izmeri 

4 m2,
– parc. št. 1370/4,
– parc. št. 1370/5, pozidano zemljišče v izmeri 23 m2, 

stavbi v izmeri 46 m2 ID 2682-653-1 in 26 m2 ID 2682-645-1,
– parc. št. 1370/6, gozd v izmeri 657 m2 in stavba v 

izmeri 24 m2 ID 2682-646-1,
– parc. št. 1370/7, gozd v izmeri 587 m2 in stavba v 

izmeri 20 m2 ID 2862-647-1,
– parc. št. 1370/8, gozd v izmeri 443 m2,
– parc. št. 1371/3, gozd v izmeri 295 m2,
– parc. št. 1373/2, gozd v izmeri 703 m2,
– parc. št. 1374/1, cesta v izmeri 1065 m2,
– parc. št. 1374/10, travnik v izmeri 216 m2,
– parc. št. 1374/11, dvorišče v izmeri 96 m2,
– parc. št. 1374/12, gozd v izmeri 458 m2,
– parc. št. 1374/13, gozd v izmeri 379 m2,
– parc. št. 1374/14, gozd v izmeri 12 m2,
– parc. št. 1374/15, gozd v izmeri 413 m2 in dvorišče 

v izmeri 5 m2,
– parc. št. 1374/16, gozd v izmeri 226 m2,
– parc. št. 1374/17, gozd v izmeri 78 m2,
– parc. št. 1374/18, gozd v izmeri 592 m2 stavba v 

izmeri 12 m2 ID 2682-648-1,
– parc. št. 1374/2, pozidano zemljišče v izmeri 42 m2,
– parc. št. 1374/3, pozidano zemljišče v izmeri 31 m2,
– parc. št. 1374/4, pozidano zemljišče v izmeri 141 m2 

in poslovna stavba v izmeri 29 m2 ID 2682-603-1,
– parc. št. 1374/5, pozidano zemljišče v izmeri 114 m2,
– parc. št. 1374/6, poslovna stavba v izmeri 100 m2 

ID 2682-606-1,
– parc. št. 1374/7, dvorišče v izmeri 67 m2 in poslovna 

stavba v izmeri 12 m2 ID 2682-607-1,
– parc. št. 1374/8, dvorišče v izmeri 173 m2 in poslovna 

stavba v izmeri 99 m2 ID 2682-629-1,
– parc. št. 1374/9, travnik v izmeri 1790 m2 in pozidano 

zemljišče v izmeri 21 m2,
– parc. št. 1375/10, travnik v izmeri 987 m2,
– parc. št. 1375/11, gospodarsko poslopje v izmeri 

70 m2 ID 2682-18-1,
– parc. št. 1375/12, poslovna stavba v izmeri 44 m2 

ID 2682-628-1,
– parc. št. 1375/2, gozd v izmeri 170 m2,
– parc. št. 1375/3, gozd v izmeri 2312 m2 in pozidano 

zemljišče v izmeri 11 m2,
– parc. št. 1375/4, travnik v izmeri 2017 m2 in poslovna 

stavba v izmeri 23 m2 ID 2682-627-1,
– parc. št. 1375/5, pozidano zemljišče v izmeri 24 m2,
– parc. št. 1375/6, dvorišče v izmeri 160 m2 in poslovna 

stavba v izmeri 44 m2 ID 2682-14-1,
– parc. št. 1375/7, pozidano zemljišče v izmeri 11 m2,
– parc. št. 1375/8, travnik v izmeri 1352 m2 in pozidano 

zemljišče v izmeri 15 m2,
– parc. št. 1375/9, travnik v izmeri 1514 m2 in pozidano 

zemljišče v izmeri 11 m2,
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– parc. št. 1376/0, gozd v izmeri 6068 m2 in poslovne 
stavbe v izmeri 57 m2 ID 2682-8-1, 32 m2 ID 2682-10-1, 28 m2 
ID 2682-12-1, 21 m2 ID 2682-651-1 in 24 m2 ID 2682-652-1,

– parc. št. 1377/1, gozd v izmeri 24897 m2 in poslovna 
stavba v izmeri 293 m2 ID 2682-593-1,

– parc. št. 1377/3, dvorišče v izmeri 1515 m2 in poslov-
na stavba v izmeri 237 m2 ID 2682-6-1,

– parc. št. 1377/4, travnik v izmeri 79 m2,
– parc. št. 1377/5, pozidano zemljišče v izmeri 98 m2,
– parc. št. 1377/6, dvorišče v izmeri 712 m2, poslovna 

stavba v izmeri 224 m2 ID 2682-7-1,
– parc. št. 1377/7, pozidano zemljišče v izmeri 57 m2,
– parc. št. 1377/8, gozd v izmeri 588 m2,
– parc. št. 1378/1, poslovna stavba v izmeri 290 m2 

ID 2682-3-1,
– parc. št. 1378/3, gozd v izmeri 1233 m2 in pozidano 

zemljišče v izmeri 23 m2,
– parc. št. 1378/4, gozd v izmeri 1459 m2 in stavba v iz-

meri 11 m2 ID 2682-9-1 ter stavba v izmeri 57 m2 ID 2682-11-1,
– parc. št. 1378/5, pot v izmeri 345 m2,
– parc. št. 1378/6, gozd v izmeri 1107 m2,
– parc. št. 1379/2, travnik v izmeri 1074 m2 in pot v 

izmeri 38 m2,
– parc. št. 1379/3, poslovna stavba v izmeri 312 m2 

ID 2682-602-1 in travnik v izmeri 70 m2,
– parc. št. 1379/4, gozd 16019 m2, pozidano zemljišče 

7030 m2,
– parc. št. 1379/5, pozidano zemljišče 16 m2,
– parc. št. 1380/0, gozd v izmeri 8954 m2,
– parc. št. 1381/1, gozd v izmeri 8070 m2,
– parc. št. 1381/2, pozidano zemljišče v izmeri 163 m2,
– parc. št. 1382/1, gozd v izmeri 11990 m2,
– parc. št. 1382/2, travnik v izmeri 603 m2 in poslovni 

stavbi v izmeri 59 m2 ID 2682-600-1 in 63 m2 ID 2682-601-1,
– parc. št. 1383/0, gozd v izmeri 4238 m2,
– parc. št. 1384/0, gozd v izmeri 4168 m2,
– parc. št. 1385/0, gozd v izmeri 17691 m2,
– parc. št. 1386/0, gozd v izmeri 8198 m2,
– parc. št. 1387/0, gozd v izmeri 2379 m2,
– parc. št. 1388/0, gozd v izmeri 8751 m2,
– parc. št. 1389/0, gozd v izmeri 4889 m2,
– parc. št. 1390/0, gozd v izmeri 6441 m2,
– parc. št. 1397/2, gozd v izmeri 1816 m2,
– parc. št. 1397/3, gozd v izmeri 425 m2,
– parc. št. 1397/4, gozd v izmeri 2 m2,
– parc. št. 1398/2, gozd v izmeri 6189 m2,
– parc. št. 1398/3, gozd v izmeri 45 m2,
– parc. št. 1398/4, poslovna stavba v izmeri 272 m2 

ID 2682-2-1,
– parc. št. 1399/1, njiva v izmeri 5665 m2 in stavbe 

v izmeri 82 m2 ID 2682-4-1, 82 m2 ID 2682-650-1 in 61 m2 
ID 2682-649-1,

– parc. št. 1399/2, njiva v izmeri 407 m2,
– parc. št. 1400/1, gozd v izmeri 970 m2 in pozidano 

zemljišče v izmeri 11 m2,
– parc. št. 1400/3, gozd v izmeri 1082 m2 in pozidano 

zemljišče v izmeri 11 m2,
– parc. št. 1700/0, travnik v izmeri 518 m2,
– parc. št. 1701/1, travnik v izmeri 9697 m2,
– parc. št. 1877/8, pot v izmeri 124 m2,
– parc. št. 1877/11, pozidano zemljišče v izmeri 

3932 m2,
– parc. št. 1877/12, kmetijsko, gozdno in pozidano 

zemljišče v izmeri 9659 m2,
– parc. št. 1945/1, pot v izmeri 729 m2,
– parc. št. 1945/2, pot v izmeri 84 m2,
– parc. št. 1700/0, travnik v izmeri 518 m2, travnik ob 

Brdnikovi za košnjo trave,
– parc. št. 1701/1, travnik v izmeri 9697 m2, travnik ob 

Brdnikovi za košnjo trave,1695/1,
– katastrska občina 1994 Dobrova:

– parc. št. 2821/0, travnik v izmeri 2779 m2,
– parc. št. 2846/2, zemljišče v izmeri 130 m2,

– parc. št. 2847/2, pozidano zemljišče v izmeri 790 m2,
– parc. št. 2847/11, del dvorišča v izmeri 16923 m2 

(v uporabi zavoda cca 4200 m2), poslovni stavbi ID 1994-559-1, 
1994-562-1 parc. št. 2847/2, gospodarsko poslopje v izmeri 
790 m2 ID 1994-542-1,

– parc. št. 2847/3, zemljišče v izmeri 890 m2,
– parc. št. 2847/9, pozidano zemljišče v izmeri 236 m2.

Premoženje iz prejšnjega odstavka, ki ga ima zavod v 
upravljanju, je last ustanovitelja in je zavod dolžan z njim rav-
nati kot dober gospodar.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren usta-
novitelju.«.

12. člen
V besedilu 13. člena, ki postane prvi odstavek, se za tretjo 

alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,«.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta peta in šesta 

alineja.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 

glasi:
»Podatke o finančnem in materialnem poslovanju o sred-

stvih za delo zavoda, ki jih pridobi iz javne službe, mora zavod 
izkazovati ločeno.«.

13. člen
V 14. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča 

ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta 
zavoda.«.

14. člen
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu 

v okviru svojih dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in 
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.«.

V tretjem odstavku se za besedo »ustanovljen« pika na-
domesti z vejico in doda besedilo: »ter za investicije.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov 
v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanovitelja in pravnih 
poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.«.

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti 
odstavek.

15. člen
V 16. členu se druga alineja prvega odstavka spremeni 

tako, da se glasi:
»– daje soglasje k statutu zavoda,«.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

16. člen
Zavod mora uskladiti statut zavoda z določbami tega 

odloka najkasneje v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega 
odloka.

17. člen
Obstoječi svet zavetišča nadaljuje delo do imenovanja 

novega sveta zavetišča na podlagi statuta zavoda, usklajenega 
s tem odlokom.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 610-55/2016-6
Ljubljana, dne 26. septembra 2016

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.
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2775. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj

Na podlagi 18. in 61. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – 
ZUUJFO) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 26. 9. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj

1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj (Uradni list RS, 
št. 92/10, 100/10 – popr., 92/15 – OPPN in 92/15 – PO) se v 
1. členu v peti alineji za besedo »narave« doda besedilo »in 
kulturne dediščine«.

2. člen
V 3. členu se točka II. spremeni tako, da se glasi:
»II. Grafični del, ki obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1. Izsek iz Občinskega prostorskega 

načrta Mestne občine Ljubljana – 
izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN 
MOL ID) s prikazom območja OPPN M 1:2500

2. Vplivi in povezave s sosednjimi 
enotami urejanja prostora

2.1. Vplivi in povezave s sosednjimi 
enotami urejanja prostora M 1:2500

3. Načrt območja OPPN z načrtom 
parcelacije

3.1. Geodetski načrt s prikazom območja 
OPPN M 1:500

3.2. Katastrski načrt s prikazom območja 
OPPN M 1:1000

3.3. Načrt parcelacije in prikaz javnega 
dobra – prikaz na katastrskem 
načrtu M 1:1000

3.4. Zakoličbeni načrt z načrtom 
parcelacije in prikazom javnega 
dobra – prikaz na geodetskem 
načrtu M 1:500

4. Načrt arhitekturnih, krajinskih  
in oblikovalskih rešitev prostorskih 
ureditev

4.1. Ureditvena situacija – nivo pritličja, 
zunanja ureditev in prerezi M 1:500

4.2. Ureditvena situacija – nivo kleti M 1:500
4.3. Načrt odstranitve objektov M 1:1000
4.4. Prikaz priključevanja objektov  

na komunalno javno infrastrukturo M 1:500
4.5. Prometno tehnična situacija, 

idejna višinska regulacija in načrt 
intervencijskih poti M 1:500

4.6. Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami M 1:1000«.

3. člen
V 4. členu se v prvi alineji besedilo »strateškega prostor-

skega plana« nadomesti z besedilom »OPN MOL ID«.

4. člen
V 5. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in doda 

besedilo: »spremembe in dopolnitve OPPN je izdelalo podje-

tje Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p., 
Ljubljana, pod številko projekta UP 15-012 v avgustu 2016.«.

5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen
(območje OPPN)

Območje OPPN obsega dela enot urejanja prostora (v na-
daljevanju: EUP) PO-713 in PO-55.

Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številka-
mi: 1875/3, 2097, 2101/1, 2101/3, 2101/5, 2101/7, 2101/10, 
2101/13, 2101/14, 2101/15, 2101/16, 2101/17, 2101/18, 
2101/19, 2101/20, 2101/21, 2101/22, 2101/23, 2101/24, 
2101/25, 2101/26, 2101/27, 2101/28, 2101/29, 2101/30, 
2101/31, 2101/32, 2101/33, 2101/34, 2101/35, 2101/36, 
2101/37, 2101/38, 2101/39, 2101/40, 2101/41, 2101/42, 
2101/43, 2101/44, 2101/45, 2101/46, 2101/47, 2101/48, 
2101/49, 2101/50, 2101/51, 2101/52, 2101/53, 2101/54, 
2101/55, 2101/56, 2101/57, 2101/58, 2101/59, 2101/60, 
2101/61, 2101/62, 2101/63, 2101/64, 2101/65, 2101/66, 
2101/67, 2101/68, 2101/69, 2101/70, 2101/71, 2101/72, 
2101/73, 2101/74, 2101/75, 2101/76, 2101/77, 2101/78, 
2101/79, 2101/80, 2101/81, 2101/82, 2101/83, 2101/84, 
2101/85, 2101/86, 2101/87, 2101/88, 2101/89, 2101/90, 
2101/91, 2101/92, 2101/93, 2101/94, 2101/95, 2101/96, 
2101/97, 2101/98, 2101/99, 2101/100, 2101/101, 2101/102, 
2101/103, 2101/104, 2101/105, 2101/106, 2101/107, 2101/108, 
2101/109, 2101/110, 2101/111, 2101/112, 2101/113, 2101/114, 
2101/115, 2101/116, 2101/117, 2101/118, 2101/119, 2101/120, 
2101/121, 2101/122, 2101/123, 2101/124, 2101/125, 2101/126, 
2101/127, 2101/128, 2101/129, 2101/130, 2101/131, 2101/132, 
2101/133, 2101/134, 2101/135, 2101/136, 2101/137, 2101/138, 
2101/139, 2101/140, 2101/141, 2101/142, 2101/143, 2101/144, 
2101/145, 2101/146, 2101/147, 2101/148, 2101/149, 2101/150, 
2101/151, 2101/152, 2101/153, 2101/154, 2101/155, 2101/156, 
2101/157, 2101/158, 2101/159, 2101/160, 2101/161, 2101/162, 
2101/163, 2101/164, 2101/165, 2101/166, 2101/167, 2101/168, 
2101/169, 2101/170, 2101/171, 2101/173, 2101/176, 2101/177, 
2101/178, 2101/180, 2101/181, 2101/182, 2101/183, 2101/184, 
2101/185, 2101/186, 2101/187, 2101/188, 2101/189, 2101/190, 
2101/191, 2101/192, 2101/193, 2101/194, 2101/195, 2101/196, 
2101/197, 2101/198, 2101/199, 2101/200, 2101/201, 2101/202, 
2101/203, 2101/204, 2101/205, 2101/206, 2101/207, 2101/208, 
2101/210, 2101/211, 2106/1, 2106/3, 2106/6, 2107, 2108/1, 
2108/2, 2108/3, 2109/9, 2112/3, 2112/5, 2361/1, 2361/2, 
2361/3, 2361/4, 2361/5, 2361/11, 2362/2, 2362/5, 2362/6, 
2362/7, 2363/1, 2363/2, 2364/1, 2364/2, 2368/2, 2368/4, 
2473/7 in 2473/8 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 
1875/1, 1875/4, 2095, 2096, 2098, 2099, 2101/4, 2104/1, 
2104/2, 2105, 2106/2, 2109/1, 2109/6, 2109/8, 2109/10, 2111, 
2112/4, 2112/6, 2114/4, 2119/1, 2355/5, 2355/6, 2359/1 in 
2361/9, vse v katastrski občini (1770) Kašelj.

Velikost območja OPPN je 65.012 m2.
Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordina-

tami lomnih točk obodne parcelacije.
Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov 

št. 3.1. »Geodetski načrt s prikazom območja OPPN« in 3.2. 
»Katastrski načrt s prikazom območja OPPN«.«.

6. člen
V 8. členu se v zadnji alineji za besedo »rekonstrukcije« 

dodata besedi »in dozidave«.

7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:

»9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

1. Prostorske enote
Območje OPPN je razdeljeno na enajst prostorskih enot:
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– SE1 – območje eno- ali dvostanovanjskih objektov,
– SE2/1 – območje obstoječih enostanovanjskih objektov 

v nizih,
– SE2/2 in SE2/3 – območji parkirnih površin za objekte 

v prostorski enoti SE2/1,
– SV1 – območje večstanovanjskih objektov,
– SV2 – območje večstanovanjskih objektov,
– SD1 – območje objekta družbene dejavnosti,
– C1 – območje javne poti,
– C2 – območje dovozne poti,
– P1 – območje obstoječih zelenih površin,
– P2 – območje skupnih zelenih površin obstoječih in 

predvidenih objektov v prostorskih enotah SE2/1, SV1 in SV2.
Prostorske enote so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.1. 

»Geodetski načrt s prikazom območja OPPN« in št. 3.2. »Ka-
tastrski načrt s prikazom območja OPPN«.

2. Namembnost
Prostorska enota SE1:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 12203 Druge poslovne stavbe: samo do 50 % NTP 

objekta,
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, razen avtopral-

nic.
Prostorska enota SE2/1:
– 11100 Enostanovanjske stavbe.
Prostorski enoti SE2/2 in SE2/3:
– 12420 Garažne stavbe: samo pokrita parkirišča,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo 

lope.
Prostorski enoti SV1 in SV2:
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,
– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbe-

ne skupine: samo bivalne enote,
– 12420 Garažne stavbe: samo garaže za potrebe sta-

novanj v kleti večstanovanjskih stavb, pokrita parkirišča in 
kolesarnice.

Prostorska enota SD1:
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane 

za družabne prireditve, kinodvorane, gledališča in podobno,
– 12620 Muzeji in knjižnice, razen stavb za hrambo ar-

hivskih gradiv,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko-

valno delo: samo stavbe za neinstitucionalno izobraževanje,
– 12650 Stavbe za šport: samo za dvoranske športe brez 

prostorov za gledalce,
– 12301 Trgovske stavbe: samo za samostojne proda-

jalne, butike, lekarne in prodajalne očal do 20 % NTP objekta,
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, razen avtopral-

nic in stavb za oskrbo in nego hišnih živali: samo do 20 % NTP 
objekta.

3. Zazidalna zasnova
Prostorska enota SE1:
V severozahodnem delu območja OPPN je predvidena 

umestitev štirih prostostoječih eno- ali dvodružinskih stanovanj-
skih objektov, ki dopolnjujejo obstoječo pozidavo.

Prostorska enota SE2/1:
Osrednji del območja OPPN, ki je pozidan s štirimi gru-

čami enodružinskih stanovanjskih objektov, je ohranjen. Pod 
pogoji, opredeljenimi v 14. členu, je dopustna legalizacija pri-
zidkov. Nekvalitetno grajeni nedovoljeni prizidki se odstranijo, 
dopustne so dozidave kot podaljšek krakov obstoječih objektov. 
Na parkirišču na severozahodnem delu prostorske enote sta 
načrtovani nadstrešnici za parkiranje z lopami. Skupaj je načr-
tovanih 16 parkirnih mest s pripadajočimi lopami.

Prostorski enoti SE2/2 in SE2/3:
Prostorski enoti sta namenjeni ureditvi parkirišč in 

gradnji nadstrešnic za parkiranje z lopami. Načrtovanih je 
12 nadstrešnic, pod vsako je 5 do 6 parkirnih mest s pripa-
dajočimi lopami. Skupaj je načrtovanih 76 parkirnih mest s 
pripadajočimi lopami.

Prostorska enota SV1:
V južnem delu območja OPPN sta na nižji terasi predvi-

dena dva niza s po tremi večstanovanjskimi objekti z osrednjo 
zeleno površino in parkirišči na obodu. Postavitev objektov v 
prostoru mora slediti konfiguraciji terena. Pod severnim nizom 
objektov je skupna klet s parkirišči, uvoz je z dovozne poti na 
severni strani stavb. V območju parkirišč je dopustna gradnja 
tipskih nadstrešnic za parkiranje.

Prostorska enota SV2:
V severovzhodnem delu območja OPPN sta načrtovana 

dva večstanovanjska objekta z osrednjo zeleno površino in 
parkirišči na obodu. Postavitev objektov v prostoru mora slediti 
smeri pozidave obstoječih objektov v prostorski enoti SE2/1. 
Na južni strani prostorske enote je urejen dovoz do kleti s 
parkirišči.

Prostorska enota SD1:
V severozahodnem delu je ob uvozu v območje OPPN 

predviden prostostoječi objekt družbenih dejavnosti.
4. Zasnova zunanje ureditve
Prostorska enota SE2/1:
V osrednjem delu so parkovno urejene zelene površine 

z otroškim igriščem. Parkovne površine morajo biti zasajene z 
drevjem in grmovnicami ter opremljene z mikrourbano opremo. 
Ohranjeno je obstoječe omrežje peš poti, ki služijo tudi kot 
intervencijske poti. Na severozahodni strani prostorske enote 
je urejen dostop do pokritih parkirišč. Parkirišča so tudi na 
zahodni strani prostorske enote ob javni poti C1. Vse parkirne 
površine, ki niso nadkrite, morajo biti zasajene z drevjem. Ob-
stoječa zbirna in prevzemna mesta za odpadke so odstranjena, 
novo zbirno in prevzemno mesto za odpadke je urejeno ob 
javni poti C1.

Prostorski enoti SE2/2 in SE2/3:
Ob javni poti C1 so med nizi nadstrešnic v prostorski enoti 

SE2/2 in na zahodni strani prostorske enote SE2/3 umeščena 
parkirišča, zasajena z drevjem. V sklopu parkirišč so urejena 
tudi zbirna in prevzemna mesta za odpadke.

Prostorski enoti SV1 in SV2:
Ob objektih, razen na priobalnem zemljišču, so dopustni 

zasebni vrtovi in terase stanovanj. Ostale zelene površine so 
skupne, parkovno urejene, zasajene z drevjem in grmovnicami 
ter opremljene z elementi mikrourbane opreme. V osrednjem 
delu vsake prostorske enote je otroško igrišče. Na vzhodni in 
zahodni strani prostorske enote SV1 je dopustna ureditev vrtov 
za stanovalce. Med objekti so urejene peš poti, ki služijo tudi 
intervenciji. Parkirišča morajo biti zasajena z drevjem. Zbirna 
in prevzemna mesta za odpadke so urejena ob javni poti C1 in 
ob parkirnih površinah.

Prostorska enota SD1:
Ob objektu družbene dejavnosti je urejena odprta tla-

kovana in zelena površina, namenjena druženju in različnim 
dejavnostim na prostem. Zunanje površine so opremljene z 
elementi mikrourbane opreme. Ob javni poti C1 so urejeni 
parkirni prostori, ki morajo biti zasajeni z drevjem.

Prostorska enota P1:
Površine ležijo večinoma pod poplavno linijo stoletnih 

vod in so ohranjene v obstoječem stanju. V jugozahodnem 
delu prostorske enote je prestavljena poljska pot. Na zahodni 
strani je dopustna ureditev dovoza z javne poti C1 za dovoz do 
predvidenih objektov v sosednji enoti urejanja prostora.

Prostorska enota P2:
Površina je parkovno urejena in namenjena stanovalcem 

v prostorskih enotah SE2/1, SV1, SV2. V sklopu parkovnih po-
vršin je dopustna ureditev športnih igrišč, večje igrišče za igre z 
žogo je na vzhodnem delu prostorske enote. Preko prostorske 
enote potekajo peš poti, ki povezujejo posamezne prostorske 
enote in območje OPPN z naravnim okoljem. Brežina na juž-
nem robu prostorske enote bo sanirana in utrjena. Na platoju 
nad brežino in na terasah v sklopu brežine je dopustna ureditev 
vrtov za stanovalce.

Zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta razvidni iz 
grafičnih načrtov št. 4.1. »Ureditvena situacija – nivo pritličja, 
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zunanja ureditev in prerezi« in 4.2. »Ureditvena situacija – 
nivo kleti«.«.

8. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

Na celotnem območju OPPN, razen na površinah, 
namenjenih dovozom, dostopom, intervencijskim potem in 
prometni infrastrukturi, je dovoljeno postaviti ali urediti na-
slednje nezahtevne in enostavne objekte:

– pomožni objekt v javni rabi, samo: grajena urbana 
oprema, telefonska govorilnica, objekt za razsvetljavo, drog, 
grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno 
igralo na otroškem igrišču, grajena vadbena oprema, spo-
minsko obeležje, spomenik in kip,

– pomožni cestni objekti, priključki na objekte gospo-
darske javne infrastrukture, vodni zbiralniki ter pomožni 
infrastrukturni objekti v skladu z določili, opredeljenimi v 
pogojih za priključevanje objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo.

Na lokacijah, ki so določene za zbiranje in prevzem 
komunalnih odpadkov, je dopustna postavitev nadstrešnic, ki 
morajo biti znotraj območja OPPN enotno oblikovane.

V območju javnih površin in parkirišč, v prostorskih 
enotah SV1, SV2 in SD1 pa tudi ob vhodih v stavbe, je dopu-
stna postavitev nadstrešnic za kolesa, ki morajo biti znotraj 
prostorske enote enotno oblikovane.

V prostorski enoti SD1 je dopustna postavitev objektov 
za oglaševanje za lastne potrebe, samo: napisi, izveski, 
svetlobni napisi. Objekte za oglaševanje za lastne potrebe 
je dopustno postaviti le na stavbi in k stavbi pripadajoči 
parceli, namenjeni gradnji, v kateri se opravlja oglaševana 
dejavnost.

V prostorski enoti SE2/1 so na parcelah, namenjenih 
gradnji stavb, dopustni:

– ograje z višino 1,00 m. Dopustne so žive meje in tip-
ske žičnate ograje iz pletiva v zeleni barvi. Kadar je stavba 
odmaknjena manj kot 1,00 m od parcelne meje, postavitev 
ograje med fasado stavbe in cesto ni dopustna;

– brezbarvne prosojne ali bele medsosedske ograje z 
višino 1,80 m in dolžino 3,00 m v beli barvi, vendar le na meji 
med dvema sosednjima atrijema in pod pogojem, da se s 
postavitvijo ograje strinjajo lastniki obeh sosednjih zemljišč;

– obstoječe ograje z višino do 1,00 m se lahko ohranijo 
pod pogojem, da se sanirajo. Leseni deli morajo biti pobar-
vani s temno rjavo ali belo barvo, vsi ostali elementi ograje 
pa morajo biti v beli barvi;

– nadstreški s tlorisno dimenzijo 3,00 m x 3,00 m v 
atrijih, ki morajo biti izvedeni na kovinski podkonstrukciji z 
brezbarvno prosojno streho. Nadstreški morajo biti naslonje-
ni na dve fasadi v notranjem vogalu atrija.

Na območjih, predvidenih za ureditev vrtov, je dopustna 
postavitev po ene skupne lope za shranjevanje orodja. Lope 
v območju OPPN morajo biti enotno oblikovane.

V času gradbenih ali vzdrževalnih del je dopustno na-
mestiti velike in male stenske table na gradbiščne ograje in 
platna s poslikavami na zavese gradbenih odrov.«.

9. člen
V 11. členu se v drugem stavku tretjega odstavka be-

sedilo »variantne rešitve« nadomesti z besedo »variantne«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Nadstrešnice nad parkirišči v prostorskih enotah SV1, 

SE2/1, SE2/2 in SE2/3 morajo biti kovinske ali lesene in eno-
tno oblikovane. Strehe so ravne ali pod blagim naklonom do 
10 stopinj. V sklopu nadstrešnic v prostorskih enotah SE2/1, 
SE2/2 in SE2/3 so načrtovane tudi lope. Za nadstrešnice in 
lope je treba izdelati tipski projekt.«.

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

»12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje pogoje 
za ureditev zunanjih površin:

– za zunanjo ureditev prostorskih enot SE2/2, SE2/3, 
SV1, SV2, SD1, P2 in za vsa zemljišča, namenjena javnemu 
dobru, v prostorski enoti SE2/1 morajo biti izdelani načrti kra-
jinske ureditve;

– v prostorski enoti P1 je dopustna le ureditev poljskih poti 
ter zasaditev avtohtonega drevja in grmovnic;

– parkovne površine morajo biti zasajene z drevjem in 
grmovnicami;

– na parcelah, namenjenih gradnji stavb v prostorskih 
enotah SD1, SV1 in SV2, je treba zasaditi vsaj 25 dreves na 
hektar;

– na vsaki parceli, namenjeni gradnji stavb v prostorski 
enoti SE1, je treba zasaditi vsaj 2 drevesi;

– kakovostna obstoječa drevesa v prostorskih enotah 
SE2/1, P1 in P2 je treba v čim večji meri ohraniti;

– parkirne površine v prostorskih enotah SE2/2, SE2/3, 
SV1, SV2 in SD1 morajo biti zasajene z visokoraslim drevjem, 
na štiri nova nepokrita parkirna mesta je treba zasaditi eno 
drevo;

– visokoraslo drevje mora imeti ob sajenju debelni obseg 
najmanj 18 cm, merjeno na višini 1,0 m od tal, in višino debla 
več kot 2,2 m;

– odmik debla dreves mora biti najmanj 2,00 m od podze-
mnih komunalnih vodov;

– posamezne prostorske enote je treba med seboj funk-
cionalno povezati;

– peš poti in ploščadi morajo biti tlakovane in opremljene 
z mikrourbano opremo ter primerno osvetljene;

– vse ureditve morajo omogočati dostope funkcionalno 
oviranim ljudem;

– počivališča, prostori za igro otrok in elementi urbane 
opreme morajo biti oblikovno usklajeni;

– tla otroških in športnih igrišč je treba prekriti z materiali, 
ki bodo preprečili neposreden stik uporabnikov z zemljino;

– v prostorskih enotah SE2/1, SV1 in SV2 je treba zago-
toviti najmanj 15,00 m2 odprtih bivalnih površin na stanovanje, 
od teh mora biti najmanj 7,50 m2 površin namenjenih za otroško 
igrišče, in najmanj 5,00 m2 površin za rekreacijo in druženje 
stanovalcev;

– površine, namenjene igri otrok, morajo biti opremljene z 
enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igrali, namenjenimi 
različnim starostnim skupinam otrok. Vsaj del igrišča mora 
omogočati tudi igro funkcionalno oviranih otrok;

– v prostorski enoti P2 je treba zagotoviti površine za igro 
z žogo, za potrebe večjih otrok iz prostorskih enot SE2/1, SV1 
in SV2;

– v prostorski enoti SD1 je treba urediti zelene površine 
in ploščad za druženje, zadrževanje ter izvajanje različnih de-
javnosti na prostem;

– vrtovi za potrebe stanovalcev v prostorskih enotah P2 in 
SV1 morajo biti vključeni v krajinsko ureditev območja. Dopu-
stna je izvedba visokih gred, razen na območju, ogroženem s 
poplavnimi vodami, kjer nadvišanje terena zaradi ureditve vrtov 
ni dopustno. Na območju vrtov je poleg vrtnih gred dopustna 
ureditev skupne površine s pergolo in lopo;

– višinske razlike terena morajo biti premoščene z bre-
žinami, v prostorski enoti P2 so dopustni tudi oporni zidovi z 
višino največ 1,00 m;

– v prostorski enoti SV1 je ob priobalnem zemljišču dopu-
stna zasaditev žive meje;

– medsosedske ograje v prostorski enoti SE2/1 morajo biti 
med seboj oblikovno usklajene v skladu z določili tega odloka, 
ki se nanašajo na gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov;
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– zasebni vrtovi stanovanj ob večstanovanjskih stavbah 
v prostorskih enotah SV1 in SV2 so lahko od ostalih zunanjih 
površin ločeni z živo mejo ali ograjo višine do 1,00 m. Med 
dvema sosednjima vrtovoma je dopustna izvedba do 1,80 m 
visoke ograje. Ograditev znotraj prostorske enote mora biti v 
enotni izvedbi;

– v prostorskih enotah SV1 in P1 mora biti zagotovljeno 
nemoteno vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.«.

11. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

1. Tlorisni gabariti objektov nad terenom
Prostorski enoti SE1 in SD1:
– tlorisna velikost posameznih objektov je omejena z 

gradbenimi mejami, ki jih objekti ne smejo presegati, lahko pa 
se jih dotikajo ali so od njih odmaknjeni v notranjost. V prostor-
ski enoti SD1 je lahko neto tlorisna površina objekta v pritličju 
največ 400 m². BTP terasne etaže stavbe ne sme presegati 
70 % BTP prvega nadstropja.

Prostorska enota SE2/1:
– tlorisna dimenzija večje nadstrešnice za parkiranje z 

lopami, skupaj z napušči: 33,50 m x 7,60 m,
– tlorisna dimenzija manjše nadstrešnice za parkiranje z 

lopami, skupaj z napušči: 8,50 m x 7,60 m.
Prostorski enoti SE2/2 in SE2/3:
– tlorisna dimenzija nadstrešnic za parkiranje z lopami, 

skupaj z napušči: 16,00 m x 7,60 m.
Prostorska enota SV1:
– tlorisne dimenzije objektov: 11,00 m x 30,00 m.
Prostorska enota SV2:
– tlorisne dimenzije objektov: 11,00 m x 30,00 m.
2. Tlorisni gabariti objektov pod terenom v prostorskih 

enotah SV1 in SV2
Izvedba kleti je dopustna znotraj gradbene meje pod 

zemljo (GMz). GMz je črta, ki je novo grajene stavbe v kletnih 
etažah ne smejo preseči, lahko se je dotikajo z zunanjo linijo 
nosilne konstrukcije ali pa so od nje odmaknjene v notranjost 
parcele, namenjene gradnji.

3. Višina in etažnost objektov
Prostorska enota SE1:
– etažnost objektov: do K + P + 1.
Prostorska enota SV1:
– etažnost objektov v severnem nizu: K + P + 2,
– etažnost objektov v južnem nizu: P + 2.
Prostorska enota SV2:
– etažnost severozahodnega objekta: K + P + 2,
– etažnost jugovzhodnega objekta: P+2.
Prostorska enota SD1:
– etažnost objekta: do P + 1 + T,
– največja dopustna višina stavbe je 12,00 m, merjeno od 

najnižje kote stavbe na terenu do zgornje kote venca terasne 
etaže.

Nad dovoljeno višino objektov z ravno streho je dopustno 
postaviti tehnične naprave za obratovanje objekta, ograje, fa-
sadne zaključke in izhode na streho.

Tlorisni gabariti in etažnost objektov so razvidni iz grafič-
nih načrtov št. 4.1. »Ureditvena situacija – nivo pritličja, zunanja 
ureditev in prerezi« in št. 4.2. »Ureditvena situacija – nivo kleti«.

4. Višinske kote terena in pritličij objektov
Zunanja ureditev je prilagojena terenu in višinskim pote-

kom obodnih cest. Kota utrjenega terena je od 271,00 m.n.v. 
do 276,30 m.n.v.

Kote utrjenega terena v posamezni prostorski enoti so:
– SE1: od 271,40 m.n.v. do 272,80 m.n.v.
– SE2/1: od 274,20 m.n.v. do 276,30 m.n.v.
– SE2/2: od 275,70 m.n.v. do 276,10 m.n.v.
– SE2/3: od 275,00 m.n.v. do 275,50 m.n.v.
– SV1: od 271,00 m.n.v. do 272,70 m.n.v.

– SV2: od 267,80 m.n.v. do 275,90 m.n.v.
– SD1: od 271,40 m.n.v. do 275,70 m.n.v.
– C1: od 272,20 m.n.v. do 276,10 m.n.v.
– C2: od 272,00 m.n.v. do 272,60 m.n.v.
Kote pritličij objektov v posamezni prostorski enoti so:
– SE1: od 272,00 m.n.v. do 272,40 m.n.v.
– SE2/1: od 274,20 m.n.v. do 276,30 m.n.v.
– SE2/2: od 275,70 m.n.v. do 276,10 m.n.v.
– SE2/3: od 275,00 m.n.v. do 275,50 m.n.v.
– SV1: 272,70 m.n.v.
– SV2: 275,65 m.n.v.
– SD1: od 272,20 m.n.v. do 274,50 m.n.v.
Idejne višinske kote terena in kote pritličij objektov so raz-

vidne iz grafičnega načrta št. 4.5. »Prometno tehnična situacija, 
idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti«.

5. Zmogljivosti območja OPPN
Prostorska enota SE1:
– površina prostorske enote: 2.944 m²
– bruto tlorisna površina objektov nad nivojem terena: 

1.600 m²
– število stanovanjskih enot: največ 8.
Prostorska enota SE2/1:
– površina prostorske enote: 16.566 m²
– bruto tlorisna površina objektov nad nivojem terena: 

6.400 m²
– število stanovanjskih enot: največ 92.
Prostorska enota SE2/2:
– površina prostorske enote: 2.305 m²
– bruto tlorisna površina objektov nad nivojem terena: 

1.100 m².
Prostorska enota SE2/3:
– površina prostorske enote: 1.085 m²
– bruto tlorisna površina objektov nad nivojem terena: 

200 m².
Prostorska enota SV1:
– površina prostorske enote: 9.172 m²
– bruto tlorisna površina objektov nad nivojem terena 

6.000 m²
– bruto tlorisna površina kletnih etaž 2.100 m²
– število stanovanjskih enot: največ 78.
Prostorska enota SV2:
– površina prostorske enote: 3.875 m²
– bruto tlorisna površina objektov nad nivojem terena 

2.000 m²
– bruto tlorisna površina kletnih etaž 700 m²
– število stanovanjskih enot: največ 26.
Prostorska enota SD1:
– površina prostorske enote: 2.478 m²
– bruto tlorisna površina objekta: 1.000 m².
Prostorska enota C1:
– površina prostorske enote: 5.458 m².
Prostorska enota C2:
– površina prostorske enote: 257 m².
Prostorska enota P1:
– površina prostorske enote: 13.292 m².
Prostorska enota P2:
– površina prostorske enote: 7.580 m².
Bruto tlorisna površina (BTP) je vsota vseh etažnih površin 

stavbe nad terenom in pod njim, izračunanih skladno s standar-
dom SIST ISO 9836; izračun BTP vključuje površine pod točka-
ma a) in b) v točki 5.1.3.1 navedenega standarda (pri čemer se 
upošteva BTP vseh etaž s svetlo višino nad 2,20 m).«.

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

»14. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih v prostorski 

enoti SE2/1)
Na obstoječih legalno zgrajenih objektih so dopustne 

rekonstrukcije in vzdrževalna dela. Dopustna je izvedba stre-
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šnih oken v ravnini strehe. Pri obnovah streh in fasad je treba 
upoštevati enotno barvno shemo in materiale za območje pro-
storske enote:

– bele ometane fasade,
– leseni deli v črno-rjavi barvi po vzoru prvotno izvedenih 

stavb,
– siva valovita kritina,
– bela okna,
– vhodna vrata bele ali črno-rjave barve.
Dopustne so dozidave obstoječih legalno zgrajenih objek-

tov pod naslednjimi pogoji:
– lega in velikost prizidka sta določeni s tlorisno linijo pri-

zidka. Tlorisna linija prizidka je črta, ki določa zunanje tlorisne 
gabarite prizidka, preko nje lahko segajo le napušči stavbe. S 
tlorisno linijo je določenih pet tipov prizidkov:

– prizidek tip A: širina 4,00 m, dolžina 6,20 m,
– prizidek tip B: širina 4,00 m, dolžina 5,00 m,
– prizidek tip C: širina 4,00 m, dolžina 3,80 m,
– prizidek tip D: širina 4,00 m, dolžina 2,60 m in
– prizidek tip E: širina 4,00 m, dolžina 1,40 m;

– višina slemena in naklon strehe prizidka morata biti 
enaka kot pri obstoječi stavbi;

– fasada prizidka je iz obešenih fasadnih plošč v sivo-rja-
vih odtenkih, barve in material morajo biti enaki za vse prizidke 
znotraj prostorske enote. Namesto iz fasadnih plošč so fasade 
prizidkov lahko ometane v beli barvi;

– strešna kritina je vlaknocementna valovita kritina sive 
barve;

– dozidave so dopustne pod pogojem, da je v obstoječem 
delu stanovanja zagotovljena osvetlitev prostorov v skladu s 
predpisi;

– v primeru dozidave je treba sanirati celotno fasado 
objekta in jo pobarvati z belo barvo;

– čelni fasadi dveh sosednjih prizidkov morata biti porav-
nani v isti ravnini.

Dopustne so odstranitve obstoječih objektov in gradnje 
nadomestnih objektov, vendar le na mestu in v obsegu osnov-
nega gabarita stavbe ter v gabaritu dopustnih prizidkov.

Obstoječi nedovoljeni zidani prizidki se lahko ohranijo, 
če so grajeni v podaljšku kraka osnovnega gabarita stavbe. V 
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je 
treba določiti barve in materiale za sanacijo celotnega objekta 
v skladu z enotno barvno shemo in materiali.

Obstoječi zidani prizidki v območju atrijev se lahko ohra-
nijo pod naslednjimi pogoji:

– če je v prostorih, namenjenih uživanju in pripravi hrane, 
spanju in bivanju, zagotovljena ustrezna osvetlitev v skladu s 
predpisi,

– če so grajeni iz kakovostnih trajnih materialov,
– če so grajeni varno,
– če požarno ne ogrožajo sosednjih zemljišč s pripada-

jočimi objekti,
– v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 

dovoljenja je treba določiti barve in materiale za sanacijo ce-
lotnega objekta v skladu z enotno barvno shemo in materiali.

Dozidave in legalizacije obstoječih prizidkov, ki so zgrajeni 
na komunalnih ali energetskih vodih, so dopustne le pod pogoji 
in v soglasju upravljavca komunalnih in energetskih vodov.

Obstoječi nedovoljeni prizidki v leseni izvedbi se odstra-
nijo.

Nadzidave stavb niso dopustne.
Osnovni gabariti stavb ter lega in velikost dopustnih dozi-

dav sta določeni v grafičnem načrtu št. 4.1. »Ureditvena situa-
cija – nivo pritličja, zunanja ureditev in prerezi«.«.

13. člen
V 15. členu se v prvem odstavku v prvi in drugi alineji 

oznaka »SE2« nadomesti z oznako »SE2/1«, v drugi alineji 
podpičje na koncu nadomesti s piko in črta tretja alineja.

V drugem odstavku se oznaka »SE2« nadomesti z ozna-
ko »SE2/1«.

V tretjem odstavku se številka grafičnega načrta »4.2.« 
nadomesti s številko »4.3.«.

14. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:

»16. člen
(načrt parcelacije)

Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, na-
menjene gradnji:

Prostorska enota SE1:
– parcela, namenjena gradnji objekta 1, ki meri 434 m² 

in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama: 2109/9 in 
2109/10, obe v katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcela, namenjena gradnji objekta 2, ki meri 354 m² in 
obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami: 2109/1, 2109/8, 
2109/9, 2109/10 in 2112/4, vse v katastrski občini (1770) Ka-
šelj;

– parcela, namenjena gradnji objekta 3, ki meri 318 m² in 
obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami: 2109/1, 2109/8 
in 2112/4, vse v katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcela, namenjena gradnji objekta 4, ki meri 526 m² 
in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama: 2109/8 in 
2112/4, obe v katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcela, namenjena gradnji objekta 5, ki meri 350 m² in 
obsega dela zemljišč s parcelnima številkama: 2111 in 2112/6, 
obe v katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcela, namenjena gradnji objekta 6, ki meri 299 m² in 
obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami: 2109/9, 2111 in 
2112/6, vse v katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcela, namenjena gradnji objekta 7, ki meri 310 m² in 
obsega zemljišče s parcelno številko 2112/5 v katastrski občini 
(1770) Kašelj;

– parcela, namenjena gradnji objekta 8, ki meri 353 m² 
in obsega del zemljišča s parcelno številko 2112/4 v katastrski 
občini (1770) Kašelj.

Prostorska enota SE2/1:
– parcele zahodnega niza obstoječih objektov z oznako 

NIZ 1, ki merijo 3.008 m² in obsegajo zemljišča s parcelnimi šte-
vilkami 2101/14, 2101/15, 2101/16, 2101/17, 2101/18, 2101/19, 
2101/20, 2101/21, 2101/22, 2101/23, 2101/24, 2101/25, 
2101/26, 2101/27, 2101/28, 2101/29, 2101/30, 2101/31, 
2101/32, 2101/33, 2101/34, 2101/35, 2101/36, 2101/37, 
2101/38, 2101/39, 2101/40, 2101/41, 2101/99, 2101/100, 
2101/101, 2101/102, 2101/103, 2101/4, 2101/5, 2101/106, 
2101/107, 2101/108, 2101/109, 2101/110, 2101/111, 2101/112, 
2101/113, 2101/114, 2101/115, 2101/116, 2101/117, 2101/118, 
2101/119 in 2101/120 ter dele zemljišč s parcelnimi številka-
mi 2101/93, 2101/94, 2101/95, 2101/96, 2101/97, 2101/98 in 
2101/173, vse v katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcele južnega niza obstoječih objektov z oznako 
NIZ 2, ki merijo 2.290 m² in obsegajo zemljišča s parcelni-
mi številkami 2101/42, 2101/43, 2101/44, 2101/45, 2101/46, 
2101/47, 2101/48, 2101/49, 2101/50, 2101/51, 2101/52, 
2101/53, 2101/54, 2101/55, 2101/56, 2101/57, 2101/58, 
2101/59, 2101/60, 2101/61, 2101/121, 2101/122, 2101/123, 
2101/124, 2101/125, 2101/126, 2101/127, 2101/128, 2101/129, 
2101/130, 2101/131, 2101/133, 2101/134, 2101/135, 2101/136, 
2101/137, 2101/138, 2101/139 in 2101/140 ter dela zemljišč s 
parcelnima številkama 2101/173 in 2362/6, vse v katastrski 
občini (1770) Kašelj;

– parcele vzhodnega niza obstoječih objektov z oznako 
NIZ 3, ki merijo 2.515 m² in obsegajo zemljišča s parcelni-
mi številkami 2101/82, 2101/83, 2101/84, 2101/85, 2101/86, 
2101/87, 2101/88, 2101/89, 2101/90, 2101/91, 2101/92, 
2101/132, 2101/142, 2101/143, 2101/144, 2101/145, 2101/146, 
2101/147, 2101/148, 2101/149, 2101/150, 2101/151, 2101/181, 
2101/185, 2101/186, 2101/187, 2101/188, 2101/189, 2101/190, 
2101/191, 2101/192, 2101/193, 2101/194, 2101/195, 2101/196, 
2101/197, 2101/198, 2101/199, 2101/200, 2101/201, 2101/202, 
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2101/203, 2101/204, 2101/205, 2101/206, 2101/207, 2101/208 
in 2101/211 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 2101/173, 
2101/184 in 2101/210, vse v katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcele severnega niza obstoječih objektov z oznako 
NIZ 4, ki merijo 2.052 m² in obsegajo zemljišča s parcelni-
mi številkami 2101/62, 2101/63, 2101/64, 2101/65, 2101/66, 
2101/67, 2101/68, 2101/69, 2101/70, 2101/71, 2101/72, 
2101/73, 2101/74, 2101/75, 2101/76, 2101/77, 2101/78, 
2101/79, 2101/80, 2101/81, 2101/152, 2101/153, 2101/154, 
2101/155, 2101/157, 2101/158, 2101/159, 2101/160, 2101/161, 
2101/162, 2101/163, 2101/164, 2101/165, 2101/166, 2101/167, 
2101/168, 2101/169, 2101/170 in 2101/171 ter dele zemljišč s 
parcelnimi številkami 2101/156, 2101/173, 2101/178, 2106/2, 
vse v katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcela zelenice in poti z oznako P1, ki meri 761 m² 
in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2101/182 in 
2101/173, obe v katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcela, namenjena gradnji parkirišč z oznako P2, ki 
meri 315 m² in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 
2101/182 in 2101/173, obe v katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcela, namenjena gradnji parkirišč in nastrešnic z 
lopami z oznako P3, ki meri 255 m² in obsega dele zemljišč 
s parcelnimi številkami 2101/173, 2101/177 in 2106/2, vse v 
katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcela obstoječe transformatorske postaje z oznako 
P4, ki meri 40 m² in obsega dela zemljišč s parcelnima številka-
ma 2101/173 in 2101/177, obe v katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcela, namenjena gradnji parkirišč in nadstrešnic z 
lopami z oznako P5, ki meri 69 m² in obsega dela zemljišč s 
parcelnima številkama 2101/173 in 2101/177, obe v katastrski 
občini (1770) Kašelj;

– parcela zelenice z oznako P6, ki meri 189 m² in obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 2101/156, 2101/173 in 
2106/2, vse v katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcela zelenice in poti z oznako P7, ki meri 5.072 m² in 
obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2101/176 in 2101/180 
ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 2101/13, 2101/93, 
2101/94, 2101/95, 2101/96, 2101/97, 2101/98, 2101/173, 
2101/177, 2101/178, 2101/183, 2101/210, 2106/2, 2362/5 in 
2362/6, vse v katastrski občini (1770) Kašelj.

Prostorska enota SE2/2:
– parcela, namenjena gradnji parkirišč in nadstrešnic z 

lopami, ki meri 2.305 m² in obsega dele zemljišč s parcelni-
mi številkami: 2101/13, 2101/183, 2361/1, 2361/11, 2362/2, 
2362/5, 2363/1, 2363/2, 2364/1 in 2364/2, vse v katastrski 
občini (1770) Kašelj.

Prostorska enota SE2/3:
– parcela, namenjena gradnji parkirišč in nadstrešnic z 

lopami, ki meri 1.085 m² in obsega dele zemljišč s parcelnimi 
številkami: 2101/13, 2104/2, 2105 in 2106/2, vse v katastrski 
občini (1770) Kašelj.

Prostorska enota SD1:
– parcela, namenjena gradnji objekta družbene dejav-

nosti, ki meri 2.478 m² in obsega zemljišče s parcelno šte-
vilko 2101/7 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 2101/3, 
2101/183, 2106/1 in 2107, vse v katastrski občini (1770) Kašelj.

Prostorska enota SV1:
– parcela, namenjena gradnji objektov, ki meri 9.172 m² in 

obsega zemljišče s parcelno številko 2361/4 ter dele zemljišč s 
parcelnimi številkami: 2108/1, 2114/4, 2355/6, 2359/1, 2361/1, 
2361/2, 2361/3, 2361/5, 2361/9, 2363/1 in 2364/1, vse v kata-
strski občini (1770) Kašelj.

Prostorska enota SV2:
– parcela, namenjena gradnji objektov, ki meri 3.875 m² 

in obsega zemljišče s parcelno številko 2101/10 ter dele ze-
mljišč s parcelnimi številkami 2101/1, 2101/4, 2101/5, 2101/13, 
2104/1, 2104/2, 2105 in 2106/2, vse v katastrski občini (1770) 
Kašelj.

Prostorska enota C1:
– parcela, namenjena gradnji javne poti, ki meri 5.458 m² 

in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1875/3, 2106/3, 

2106/6, 2108/2, 2108/3, 2473/7 in 2473/8 ter dele zemljišč 
s parcelnimi številkami 1875/1, 1875/4, 2101/3, 2101/13, 
2101/173, 2101/183, 2101/184, 2106/1, 2106/2, 2107, 2108/1, 
2112/3, 2112/4, 2114/4, 2361/3, 2362/5, 2362/6, 2363/2, 2364/1 
in 2364/2, vse v katastrski občini (1770) Kašelj.

Prostorska enota C2:
– parcela, namenjena gradnji dovozne poti, ki meri 

257 m², in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami: 2109/6, 
2109/8, 2109/9, 2111 in 2112/4, vse v katastrski občini (1770) 
Kašelj.

Prostorska enota P1:
– parcela obstoječih zelenih površin z oznako P8, ki meri 

203 m² in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 2108/1, 
2112/3, 2112/4 in 2114/4 vse v katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcela obstoječih zelenih površin z oznako P9, ki meri 
51 m² in obsega del zemljišča s parcelno številko 2114/4 v 
katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcela prestavljene poljske poti z oznako P10, ki meri 
364 m² in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami: 2108/1, 
2114/4, 2119/1 in 2355/5, vse v katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcela obstoječih zelenih površin z oznako P11, ki meri 
329 m² in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2114/4 
in 2119/1, obe v katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcela obstoječih zelenih površin z oznako P12, ki meri 
12.345 m² in obsega zemljišče s parcelno številko 2097 ter 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 2095, 2096, 2098, 2099, 
2101/13, 2108/1, 2114/4, 2355/5, 2355/6, 2359/1, 2361/2, 
2361/3, 2361/5, 2361/9, 2364/1 in 2368/2, vse v katastrski 
občini (1770) Kašelj.

Prostorska enota P2:
– parcela, namenjena ureditvi skupnih zelenih površin 

predvidenih objektov v prostorskih enotah SE2/1, SV1 in 
SV2, ki meri 7.580 m² in obsega zemljišče s parcelno števil-
ko 2368/4 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami: 2101/1, 
2101/3, 2101/5, 2101/13, 2101/183, 2107, 2108/1, 2361/1, 
2361/2, 2361/3, 2361/11, 2362/2, 2363/1, 2364/1, 2368/2 in, 
vse v katastrski občini (1770) Kašelj.

Mejne točke parcel, namenjenih gradnji objektov in stav-
bišč so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem 
sistemu in so razvidne iz grafičnega načrta št. 3.4 »Zakoličbeni 
načrt z načrtom parcelacije in prikazom javnega dobra – prikaz 
na geodetskem načrtu«.«.

15. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)

Površine, namenjene javnemu dobru, so:
Prostorska enota SE2/1:
– parcela zelenice in poti z oznako P1, ki meri 761 m² 

in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 2101/182 in 
2101/173, obe v katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcela zelenice z oznako P6, ki meri 189 m² in obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 2101/156, 2101/173 in 
2106/2, vse v katastrski občini (1770) Kašelj;

– parcela zelenice in poti z oznako P7, ki meri 5.072 m² in 
obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2101/176, in 2101/180 
ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 2101/13, 2101/93, 
2101/94, 2101/95, 2101/96, 2101/97, 2101/98, 2101/173, 
2101/177, 2101/178, 2101/183, 2101/210, 2106/2, 2362/5 in 
2362/6, vse v katastrski občini (1770) Kašelj.

Prostorska enota C1:
– parcela, namenjena gradnji javne poti, ki meri 5.458 m² 

in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1875/3, 2106/3, 
2106/6, 2108/2, 2108/3, 2473/7 in 2473/8 ter dele zemljišč 
s parcelnimi številkami 1875/1, 1875/4, 2101/3, 2101/13, 
2101/173, 2101/183, 2101/184, 2106/1, 2106/2, 2107, 2108/1, 
2112/3, 2112/4, 2114/4, 2361/3, 2362/5, 2362/6, 2363/2, 2364/1 
in 2364/2, vse v katastrski občini (1770) Kašelj.



Stran 8940 / Št. 64 / 14. 10. 2016 Uradni list Republike Slovenije

Prostorska enota P1:
– parcela prestavljene poljske poti z oznako P10, ki meri 

364 m² in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami: 2108/1, 
2114/4, 2119/1 in 2355/5, vse v katastrski občini (1770) Kašelj.

Površine, namenjene javnemu dobru, so razvidne iz gra-
fičnih načrtov št. 3.3. »Načrt parcelacije in prikaz javnega dobra 
– prikaz na katastrskem načrtu« in »3.4.« Zakoličbeni načrt z 
načrtom parcelacije in prikazom javnega dobra – prikaz na 
geodetskem načrtu«.«.

16. člen
V 18. členu se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se 

glasita:
»Ureditev javnih površin ter ureditev prometne, komunal-

ne, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture v 
območju OPPN je mogoče izvajati v posameznih ločenih fazah.

Javno pot C1 s pripadajočo komunalno in energetsko 
ureditvijo je dopustno izvajati v dveh med seboj časovno ne-
povezanih fazah:

– zahodni del ceste, ki ga je treba izvajati v celoti, in
– krožni del ceste, ki se lahko razdeli na več manjših 

etap.«.
Dosedanji prvi do tretji odstavek postanejo tretji do peti 

odstavek.

17. člen
V naslovu poglavja VI. »REŠITVE IN UKREPI ZA VAR-

STVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE 
NARAVE« se na koncu doda besedilo »IN KULTURNE DE-
DIŠČINE«.

18. člen
V 19. členu se v točki 2. »Varstvo narave« črta tretji 

stavek.
V točki 3. »Varstvo površinskih in podzemnih voda«:
– se v tretjem stavku prvega odstavka črta beseda »dvi-

gnjenimi«,
– se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji od-

stavek, ki se glasita:
»Pri ureditvah je treba upoštevati priobalno zemljišče, 

to je 5 m širok pas ob vodotoku, ki poteka po robu območja 
OPPN. Na priobalnem zemljišču je dopustna le gradnja objek-
tov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter 
komunalnih priključkov na infrastrukturo. Objekti na vodnem in 
priobalnem zemljišču morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da 
so varni v vseh hidroloških pogojih ter da imajo čim manjši vpliv 
na režim in stanje voda.

V projektu je treba predvideti rešitve za varčno in smotrno 
rabo pitne vode (uporaba različnih tehnoloških rešitev, kot so 
npr. reciklaža vode, zapiranje krogotokov, ponovna uporaba 
odpadne kopalne vode, montaža varčnih pip in wc kotličkov, 
uporaba padavinske vode za sanitarno vodo ali zalivanje ze-
lenic).«,

– dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
V točki 4 »Varstvo zraka« se:
– v drugem odstavku beseda »SE2« nadomesti z besedo 

»SE2/1«,
– za drugim odstavkom dodajo novi tretji do sedmi odsta-

vek, ki se glasijo:
»Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti naravno 

ali prisilno. Zajem zraka za prisilno prezračevanje mora biti 
predviden stran od ceste.

Odvod zraka iz nadzemnih delov stavbe (na primer iz sa-
nitarnih prostorov stanovanj) je treba speljati nad strehe stavb.

Odpadni zrak iz parkirnih površin v kleti je treba odvajati 
na mestih, kjer v neposredni bližini ni otroških igrišč in stano-
vanj.

Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) mo-
rajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi 
zahtevami.

V času odstranitve obstoječih objektov in gradnje načr-
tovanih stavb je treba preprečevati nekontrolirano prašenje.«.

Točke 5 do 8 se v celoti nadomestijo z novim besedilom, 
ki se glasi:

»5. Varstvo pred čezmernim hrupom
Večji del območja OPPN je opredeljen kot območje II. sto-

pnje varstva pred hrupom. Predvidene in obstoječe dejavnosti v 
območju ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal mejne ravni 
hrupa, in sicer 45 dBA ponoči in 55 dBA podnevi.

6. Varstvo pred starimi okoljskimi bremeni
Vrtovi za potrebe stanovalcev so dopustni v prostorski 

enoti SE1 in na določenih lokacijah v prostorskih enotah P2 in 
SV1. Za ureditev vrtov v prostorskih enotah P2 in SV1 je treba 
predhodno izdelati ustrezno strokovno podlago, s katero bodo 
določeni stopnja onesnaženosti in pogoji za sanacijo tal. Ure-
ditev vrtov je dopustna, če iz predhodne ocene onesnaženosti 
tal izhaja, da onesnaženost tal ni prekomerna oziroma da je 
z ustrezno sanacijo mogoče zagotoviti varno in zdravo rabo 
teh površin. Lokacije za dopustno ureditev vrtov v prostorskih 
enotah P2 in SV1 so določene v grafičnem načrtu št. 4.1. »Ure-
ditvena situacija – nivo pritličja, zunanja ureditev in prerezi«.

Tla otroških in športnih igrišč je treba prekriti z materiali, 
ki bodo preprečili neposreden stik uporabnikov z zemljino (pla-
stične mase, umetna trava, lesene plošče, čoki ipd.).

Z izkopano zemljino zaradi gradnje objektov in drugih 
načrtovanih ureditev v območju OPPN je treba ravnati v skladu 
s predpisi, ki urejajo področje gradbenih odpadkov.

7. Osončenje in osvetlitev stanovanj
Stavbam v prostorski enoti SE1 ter najmanj 80 % sta-

novanj v prostorskih enotah SV1 in SV2 je treba v dnevni 
sobi, bivalnem prostoru s kuhinjo, bivalni kuhinji in otroški sobi 
zagotoviti naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do 
sončnega zahoda:

– dne 21. 12. najmanj 1 uro,
– dne 21. 3. in 21. 9. najmanj 3 ure.
Stavbam v prostorski enoti SE2/1 je treba zagotoviti ustre-

zno osvetlitev bivalnih prostorov v skladu s predpisi, ki urejajo 
pogoje za gradnjo stanovanj.

8. Odstranjevanje odpadkov
Dovoz za komunalna vozila je predviden z javne poti C1.
Zbirna in prevzemna mesta za odpadke morajo biti ure-

jena v skladu s predpisi o javni službi zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov.

Zbirna in prevzemna mesta za ločeno zbiranje odpadkov 
so urejena na zunanjem obodu javne poti C1 in v območju 
parkirišč v prostorski enoti SV1.

Investitor oziroma izvajalec morata v času gradnje po-
skrbeti za pravilno zbiranje in odvoz odpadkov na ustrezno 
deponijo v skladu z veljavnimi predpisi. Za ravnanje z odpadki, 
ki bodo nastali v času odstranitve obstoječih objektov in času 
gradnje, je treba v postopku pridobivanja gradbenega dovolje-
nja izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki v skladu 
s predpisi.

Razmestitev zbirnih in prevzemnih mest za komunalne 
odpadke je razvidna iz grafičnega načrta št. 4.1. »Ureditvena 
situacija – nivo pritličja, zunanja ureditev in prerezi«.«.

19. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:

»20. člen
(učinkovita raba energije v stavbah)

Pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upošte-
vati pravilnik, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.«.

20. člen
Za 20. členom se dodata nova 20.a in 20.b člen, ki se 

glasita:

»20.a člen
(svetlobno onesnaženje)

Osvetljevanje objektov in odprtih površin mora biti v skla-
du s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja.
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Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli 
vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti 
nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

20.b člen
(rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine)

Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dedišči-
ne.

Pred začetkom gradbenih del je priporočljivo, da se izve-
dejo predhodne arheološke raziskave, ki obsegajo predhodno 
oceno arheološkega potenciala.

V primeru, da predhodne arheološke raziskave ne bodo 
opravljene, je treba v času gradnje zagotoviti stalen arheološki 
konzervatorski nadzor nad zemeljskimi deli in ugotovitve vpi-
sovati v gradbeni dnevnik.

Investitor mora najkasneje 14 dni pred začetkom gradbe-
nih del pisno seznaniti pristojno strokovno službo za varstvo 
kulturne dediščine z nameravanimi posegi.«.

21. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:

»21. člen
(potresna nevarnost)

Območje OPPN se nahaja v območju potresne mikro-
rajonizacije 0,26 pospeška tal (g) s povratno dobo 475 let. 
Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za 
potresno varnost. Pri načrtovanju novogradenj je treba pred-
videti ojačitev prve plošče nad kletjo tako, da zadrži rušenje 
objektov nanjo.«.

22. člen
Za 21. členom se dodata nova 21.a in 21.b člen, ki se 

glasita:

»21.a člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)

1. Splošno
Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja;
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev 

objektov;
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila;
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v 

predpisu o zasnovi požarne varnosti. Izpolnjevanje bistvenih 
zahtev za varstvo pred požarom je treba dokazati:

– za požarno manj zahtevne objekte v elaboratu zasnove 
požarne varnosti,

– za požarno zahtevne objekte v študiji požarne varnosti.
2. Intervencijske poti in površine
Dostopi do novih objektov in površine za delovanje inter-

vencijskih vozil so predvideni po površinah javne poti C1, do-
vozne poti C2 ter po utrjenih in zelenih površinah v prostorskih 
enotah SE2/1, SV1 in SV2.

V vsaki gradbeni etapi je treba zagotoviti ustrezno uredi-
tev dostopov in površin za delovanje intervencijskih vozil.

Poti, zelenice in druge površine morajo biti v območju, 
kjer je predvidena pot za intervencijska vozila, utrjene skladno 
s predpisi. V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih 
ali drugih nepremičnih ovir. Intervencijske poti morajo biti pro-
jektirane skladno z veljavnimi standardi.

3. Hidrantno omrežje
Požarna zaščita novih in obstoječih objektov je predvide-

na z zunanjim hidrantnim omrežjem s hidranti. V primeru po-
žara je treba iz dveh hidrantov zagotoviti dve uri 10 l/s vode iz 
vodovodnega omrežja. Če pretok vode ne zadošča za potrebe 
gašenja, mora investitor zgraditi požarni bazen ali zagotoviti 
ustrezno požarno varnost z drugimi ukrepi.

4. Odmiki
Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost 

širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali objekte. 
Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji v skladu 
s požarnimi predpisi.

5. Evakuacijske poti
V projektni dokumentaciji je treba predvideti način varne 

evakuacije iz stavb v območju OPPN na proste površine ob 
njih. Dalje je evakuacija mogoča po sistemu pešpoti v območju 
OPPN do javnih poti v območju. Evakuacijske poti ne smejo biti 
predvidene preko sosednjih zemljišč, če to niso javne površine.

Rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom so razvidni iz 
grafičnega načrta št. 4.5. »Prometno tehnična situacija, idejna 
višinska regulacija in načrt intervencijskih poti«.

21.b člen
(ukrepi za varstvo pred poplavami)

Jugovzhodni in južni rob območja OPPN sta glede na 
ogroženost z visokimi vodami uvrščena v razrede visoke, sre-
dnje, male in preostale nevarnosti, severovzhodni del območja 
pa v razrede srednje, male in preostale poplavne nevarnosti.

Za varstvo pred poplavami je treba v delu območja OPPN 
nasuti teren in izvesti kote pritličij objektov najmanj 0,50 m nad 
koto stoletnih poplavnih vod.

Kota uvozov v kleti mora biti najmanj 0,50 m nad koto 
stoletnih poplavnih vod, uvozi morajo biti zasnovani tako, da 
vdor poplavne vode v kletne etaže ne bo mogoč. Deli kleti, ki 
segajo pod koto stoletne poplavne vode, morajo biti izvedeni 
v kesonski izvedbi.

V območju, ki je ogroženo s stoletnimi poplavnimi vodami, 
ni dopustno nasipavanje terena zaradi ureditve vrtov, športnih 
igrišč in drugih krajinskih ureditev.

Kote nasutja terena in pritličij objektov ter kote poplavnih 
vod glede na stanje pred izvedbo ureditev, predvidenih s tem 
odlokom, so razvidne iz grafičnega načrta št. 4.6. »Prikaz 
ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi ne-
srečami«.«.

23. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. člen
(pogoji za prometno urejanje)

1. Splošni pogoji
Vse prometne površine in vozne intervencijske površine 

morajo biti utrjene.
Najmanjši notranji radij robnika ob javnih cestah je 5,0 m.
Utrjene površine za pešce, glavni dostopi do stavb, pri-

marne peš in kolesarske površine, parkirni prostori in druge 
površine morajo biti urejeni tako, da so zagotovljeni neoviran 
dostop ter vstop in uporaba stavb za funkcionalno ovirane 
ljudi v skladu z veljavnimi predpisi in priporočili, ki urejajo to 
področje.

Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu 
4.5. »Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in 
načrt intervencijskih poti«.

2. Motorni promet
Za dostop do območja OPPN je treba urediti:
– javno pot C1, ki se na severni strani navezuje na Cesto 

španskih borcev in
– dovozno pot C2, ki se navezuje na javno pot C1.
Javno pot C1 sestavljata krožni del ceste okoli prostorske 

enote SE2/1 in zahodni del ceste, ki vodi do prostorske enote 
SV1. Na zahodni del javne poti C1 se navezuje načrtovani 
dostop do objektov v EUP PO-4.

Zahodna odseka krožnega dela ceste, odsek 1 in od-
sek 1.1, imata pločnik višinsko ločen od vozišča. Preostali del 
krožne ceste, odsek 2, pa je območje umirjenega prometa, kjer 
sta vozišče in pločnik višinsko usklajena. Zahodni del javne 
poti C1, odsek 3, ima pločnik višinsko ločen od vozišča. Križišče 
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na severni strani območja OPPN, kjer se javna pot C1 priključuje 
na Cesto španskih borcev, je dvignjeno na nivo pločnika.

Normalni profili javne poti C1 so:
odsek 1:
– hodnik za pešce 1,60 m
– vozišče 2 x 3,00 m 6,00 m
– hodnik za pešce 1,60 m
– skupaj 9,20 m
odsek 1.1:
– hodnik za pešce 1,60 m
– pravokotno parkiranje 5,00 m
– vozišče 2 x 3,00 m 6,00 m
– pravokotno parkiranje 5,00 m
– hodnik za pešce 1,60 m
– skupaj 19,20 m
odsek 2 (območje umirjenega prometa):
– hodnik za pešce 1,50 m
– vozišče 4,50 m

– pravokotno parkiranje, nadstrešek 5,00–5,50 m
– lopa 1,60 m
– hodnik za pešce 1,60–2,00 m
– skupaj 11,00–15,10 m
odsek 3:
– hodnik za pešce 2,00 m
– vozišče 2 x 2,75 m 5,50 m
– skupaj 7,50 m.
Normalni profil dovozne poti C2 je 4,00 m in ima  
minimalne elemente:
– površina za pešce in motorni promet 4,00 m.
Vsi priključki na javne ceste morajo biti izvedeni v skladu 

z zakonodajo s tega področja in opremljeni s talno signalizacijo 
za prehod pešcev.

3. Mirujoči promet
V območju OPPN je treba pri izračunu potrebnih parkirnih 

mest (v tabeli: PM) upoštevati naslednje normative:

Namembnost objektov Število PM za motorni promet Število PM za kolesarski promet
1. Stanovanja in bivanje
11100 Enostanovanjske stavbe v prostorski 
enoti SE1 
11210 Dvostanovanjske stavbe v prostorski 
enoti SE1

2 PM/stanovanje

11100 Enostanovanjske stavbe v prostorski 
enoti SE2/1

1 PM/stanovanje

11220 Tri- in večstanovanjske stavbe 1 PM/stanovanje v velikosti do 70,00 m2 
neto tlorisne površine, od tega  
10 % za obiskovalce 
2 PM/stanovanje v velikosti nad 70,00 m2 
neto tlorisne površine, od tega  
10 % za obiskovalce

2 PM na stanovanje za stanovalce 
ter dodatno 1 PM/5 stanovanj za 
obiskovalce

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne 
družbene skupine (za socialno ogrožene 
osebe; za izvajanje socialnih programov,  
ki vključujejo bivanje)

1 PM/3 stanovanja, dodatno 10 % na terenu 
za obiskovalce

1 PM/2 stanovanji

2. Poslovno-trgovske dejavnosti
12203 Druge poslovne stavbe 1 PM/60,00 m2 BTP objekta, od tega  

10 % PM za obiskovalce
1 PM/100 m2 BTP objekta

12301 Trgovske stavbe (lokalna trgovina  
do 200,00 m2 BTP)

PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati

12301 Trgovske stavbe (lokalna trgovina  
od 200,00 do 500,00 m2 BTP)

1 PM/40,00 m2 BTP, od tega najmanj  
75 % PM za obiskovalce

2 PM/100 m2 BTP objekta

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
(obrtno-servisne dejavnosti – frizer, urar, 
čistilnica, fizioterapija …) do 200,00 m2 BTP

PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
(obrtno-servisne dejavnosti – frizer, urar, 
čistilnica, fizioterapija …) nad 200,00 m2 BTP

1 PM/25,00 m2 BTP objekta, od tega 
najmanj 75 % PM za obiskovalce, ne manj 
kot 2 PM za obiskovalce na lokal

1 PM/100 m2 BTP objekta

3. Družbene dejavnosti  
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 1 PM/5 sedežev (obiskovalcev), od tega 

najmanj 75 % PM za obiskovalce 
1 PM/5 sedežev

12620 Muzeji in knjižnice 1 PM/60,00 m2 BTP objekta, od tega 
najmanj 75 % PM za obiskovalce 

1 PM/60 m2 BTP objekta

12630 Stavbe za izobraževanje  
in znanstvenoraziskovalno delo 
(neinstitucionalno izobraževanje)

1 PM/30,00 m2 BTP objekta, od tega 
najmanj 20 % za obiskovalce

1 PM/5 študentov +  
1 PM/5 zaposlenih

4. Športne dejavnosti
12650 Stavbe za šport (brez gledalcev) 1 PM/70,00 m2 BTP objekta 1 PM/70,00 m2 BTP objekta
12650 Stavbe za šport (pretežno namenjene 
razvedrilu, wellness, fizioterapija, fitnes, 
kopališče ipd.)

1 PM/25,00 m2 BTP objekta, od tega 
najmanj 80 % PM za obiskovalce

1 PM/25 m2 BTP objekta
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Območje se nahaja v parkirni coni 3, kjer je treba na 
parceli, namenjeni gradnji objekta, zgraditi vsa s tem odlokom 
predpisana parkirna mesta za osebna vozila.

Za objekte iz točke 1 (stanovanje in bivanje) ter za 12630 
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo je 
treba zagotoviti vsa z odlokom predpisana parkirna mesta za 
kolesarski promet, za ostale objekte pa 50 % z odlokom pred-
pisanih parkirnih mest za kolesa.

Vozilom funkcionalno oviranih ljudi mora biti namenjenih 
vsaj 5 % parkirnih mest.

4. Kolesarski in peš promet
Ob javni poti C1 so načrtovani hodniki za pešce, kolesar-

ski promet poteka po površinah za motorni promet.
5. Promet komunalnih in dostavnih vozil
Odvoz komunalnih odpadkov in dostava bosta urejena 

po javni poti C1.
6. Intervencijske poti
Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno z 

veljavnim standardom. Intervencijske vozne poti zunaj vozišč 
je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje in oze-
lenitev. Na intervencijskih poteh, ki ne potekajo po javnih po-
vršinah, mora biti omogočen dostop za intervencijska vozila.«.

24. člen
V 23. členu se v točki 1. »Splošni pogoji«:
– v prvem odstavku na koncu šeste alineje pika nado-

mesti s podpičjem in dodajo nove sedma do deveta alineja, ki 
se glasijo:

»– trase infrastrukturnih objektov, naprav in vodov morajo 
biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih med-
sebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih ali grajenih 
struktur;

– del energije za potrebe stavb v območju OPPN je treba 
zagotoviti z uporabo obnovljivih virov za energetsko oskrbo 
objektov (geotermalna, sončna energija ipd.) v skladu s predpi-
si, ki urejajo to področje. Priporoča se raba čim večjega deleža 
obnovljivih virov energije za energetsko oskrbo objektov ter 
učinkovito rabo vode;

– ogrevanje stavb s kurilnim oljem ni dopustno.«,
– v drugem odstavku številka grafičnega načrta »4.3.« 

nadomesti s številko »4.4.«.
V točki 2. »Kanalizacijsko omrežje« se:
– v drugem stavku drugega odstavka oznaka »SE2« 

nadomesti z oznako »SE2/1«,
– v tretjem stavku drugega odstavka besedilo »SE1, SV1 

in SV2« nadomesti z besedilom »SE1 in SV1«,
– na koncu drugega odstavka doda nov peti stavek, ki se 

glasi: »Stavbi v prostorski enoti SV2 bosta priključeni na obsto-
ječi kanal z dimenzijo DN 400, ki poteka severno od prostorske 
enote, s skupnim priključkom.«,

– prvi in drugi stavek v tretjem odstavku spremenita tako, 
da se glasita: »V prostorski enoti SV1 leži del načrtovanega 
omrežja za odvod komunalne vode v coni zmrzovanja: to je 
kanal z dimenzijo DN 250, ki poteka med severnim in južnim 
nizom stavb. Omenjeni kanal je treba položiti v drenažni sloj in 
enakomerno obdati z granulatom z vseh strani.«,

– v četrtem odstavku drugi do četrti stavek spremenijo 
tako, da se glasijo: »Za odvajanje padavinske vode s površin 
prostorske enote SE1, dovozne poti C2 ter dela javne poti C1 
je treba zgraditi nove kanale z dimenzijami DN 300, DN 400, 
DN 500 in DN 600. Odvod padavinske vode s površin prostor-
ske enote SV2 je treba urediti neposredno v vodotok preko 
interne kanalizacije za padavinsko vodo. V prostorski enoti 
SE2/1 je del obstoječega omrežja za odvod padavinske vode 
ohranjen, del je treba prestaviti in dograditi zaradi legalizacije 
obstoječih nedovoljenih prizidkov.«,

– v četrtem odstavku doda nov peti stavek, ki se glasi: 
»Padavinska voda z nadstrešnic v prostorskih enotah SE2/2 
in SE2/3 se bo zbirala v rezervoarjih za zalivanje, višek vode 
pa se bo stekal v javni kanal za odvajanje padavinske vode v 
javni poti C1.«,

– na koncu sedmega odstavka pika nadomesti z vejico in 
doda besedilo »in dopolnitev k projektni nalogi, št. VOK-300-
001/2016-001, s 25. januarja 2016.«.

V točki 3. »Vodovodno omrežje« se:
– oznaka »SE2« nadomesti z oznako »SE2/1«,
– v drugem odstavku in pred piko na koncu četrtega 

odstavka besedilo »NL DN 100« nadomesti z besedilom »NL 
DN 150«,

– tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za oskrbo načrtovanih objektov v prostorski enoti SV1 

je treba zgraditi vodovod NL DN 150, ki bo potekal v zaho-
dnem delu javne poti C1 in bo priključen na obnovljeni vodo-
vod NL DN 150 v Cesti španskih borcev.«,

– za devetim odstavkom doda nov deseti odstavek, ki 
se glasi:

»Za zalivanje vrtov je treba zagotoviti vodo z zbiranjem 
čiste padavinske vode s streh. Voda iz javnega vodovodnega 
omrežja se lahko uporablja le kot sekundarni vir pod pogoji in 
v soglasju upravljavca javnega vodovoda.«,

– na koncu dosedanjega desetega odstavka, ki postane 
enajsti odstavek, pika nadomesti z vejico in doda besedilo 
»in dopolnitev k projektni nalogi, št. VOK-300-001/2016-001, 
s 25. januarja 2016.«.

Točka 4. »Plinovodno omrežje« se spremeni tako, da 
se glasi:

»4. Plinovodno omrežje
Obstoječe in načrtovane objekte v območju OPPN je 

treba za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode, 
razen v primeru obnovljivih virov energije, priključiti na distri-
bucijsko omrežje zemeljskega plina. V primeru, da stavbe le 
delno zadovoljujejo potrebe po ogrevanju in pripravi sanitarne 
tople vode samo z obnovljivimi viri energije, za preostali del 
potreb še vedno velja obveznost priključitve na distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina – nizkotlačno distribucijsko omrež-
je z delovnim tlakom 50-100 mbar.

Obstoječi glavni distribucijski plinovodi N28312, N28338 
in N28140 za oskrbo obstoječih in načrtovanih objektov pote-
kajo po Cesti španskih borcev.

Za priključitev načrtovanih objektov je treba izvesti pri-
ključne plinovode in novo plinovodno omrežje do obstoječih 
glavnih distribucijskih plinovodov. Novo glavno plinovodno 
omrežje, ki poteka po zahodnem delu javne poti C1, služi 
oskrbi obravnavanega območja OPPN in delu sosednjega 
območja v EUP PO-4, ki se ureja z Odlokom o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu 253 Stanovanjska zazidava 
Kašelj – del in 103 Kašelj – del (Uradni list RS, št. 92/15; v 
nadaljevanju: OPPN 253 Stanovanjska zazidava Kašelj).

Pri projektiranju je treba upoštevati Idejno zasnovo pli-
novodnega omrežja, številka R-6-P/18, Energetika Ljubljana, 
april 2011 in dne 27. 1. 2012 izdano pozitivno mnenje Ener-
getike Ljubljana k predlogu OPPN 253 Stanovanjska zazidava 
Kašelj.

Glavni plinovodi, priključni plinovodi in notranje napelja-
ve morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi 
navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geo-
grafska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, 
Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, 
Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log 
- Dragomer (Uradni list RS, št. 68/11), Pravilnikom o tehničnih 
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z 
najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, 
št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1) in tehničnimi zahtevami za 
graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih 
napeljav (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., www.
jh-lj.si).«.

V točki 5. »Elektroenergetsko omrežje« se na koncu 
doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»Pri projektiranju je treba upoštevati elaborat EE napa-
janje za OPPN MS 8/5 Zgornji Kašelj – novelacija IDR 51-07, 
Elektro Ljubljana Podjetje za distribucijo električne energije, 
d.d., številka 15/16 – DE LM.«.
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Točka 7. »Javna razsvetljava« se spremeni tako, da se 
glasi:

»7. Javna razsvetljava
Nova javna razsvetljava je predvidena za osvetlitev povr-

šin, namenjenih javnemu dobru, v prostorski enoti C1.
Za izvedbo javne razsvetljave je treba uporabiti tipske 

elemente, uporabljane na območju Mestne občine Ljubljana. 
Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede ener-
gijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo.«.

25. člen
V 26. členu v točki 1. »Tlorisni gabariti in etažnost objek-

tov« se:
– za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»V prostorskih enotah SV1, SV2 in SD1 je ob vhodih 

izven tlorisnega gabarita stavb dopustna tudi ureditev kolesar-
nic, ki morajo biti znotraj območja OPPN enotno oblikovane.«,

– dosedanji tretji odstavek, ki postane nov četrti odstavek, 
spremeni tako, da se glasi:

»V prostorski enoti SE2/1 je dopustna legalizacija nad-
strešnic in prizidkov ali njihovih delov, ki niso vrisani v grafič-
nem delu OPPN, vendar so zgrajeni pred letom 2010, skladno 
s pogoji 14. člena tega odloka. Dopustna je legalizacija kleti 
pod pogojem, da leži izven območja 100-letnih poplavnih vod.«,

– za četrtim odstavkom dodajo novi peti do deveti odsta-
vek, ki se glasijo:

»Tlorisni gabariti prizidkov v prostorski enoti SE2/1 lahko 
odstopajo od dimenzij določenih s TL:

– do ± 0,50 m pri širini zaradi prilagajanja širini obstoje-
čega dela stavbe,

– do ± 0,80 m pri dolžini zaradi prilagajanja dolžini more-
bitnega obstoječega prizidka na sosednjem zemljišču,

– pri stavbah 53B in 53A je dopustno odstopanje znotraj 
gradbene meje (GM), pri čemer morata biti dolžini obeh sose-
dnjih prizidkov usklajeni.

Tlorisni gabariti nadstreškov v atrijih v prostorski enoti 
SE2/1 lahko odstopajo do ± 0,50 m zaradi prilagajanja dejanski 
dimenziji atrija.

Tlorisni gabariti nadstrešnic za parkiranje z lopami v pro-
storskih enotah SE2/1, SE2/2 in SE2/3 lahko odstopajo do 
± 0,50 m.

V prostorski enoti SE2/1 je dopustna legalizacija že iz-
vedenih nedovoljenih nadzidav na stavbah z oznakama 55A 
in 61B.

V prostorski enoti SV1 je dopustna ureditev kleti tudi pod 
južnim nizom objektov. Objekti v prostorski enoti SV1 so lahko 
tudi nepodkleteni, če se zadostno število parkirnih mest za 
potrebe stanovanj zagotovi na zunanjih površinah na severni 
strani stavb. V prostorski enoti SV2 je dopustna ureditev kleti 
pod obema stavbama.«.

V točki 2. »Površine objektov« se:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dopustna so odstopanja od bruto tlorisnih površin objek-

tov v okviru dovoljenih toleranc tlorisnih gabaritov objektov, v 
prostorskih enotah SV1 in SV2 pa tudi odstopanja v okviru 
površin tehničnih prostorov na strehah objektov in izhodov na 
strehe.«,

– za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»BTP kletnih etaž lahko odstopajo znotraj GMz.«.
Točka 6. »Prometne in komunalne ureditve« se spremeni 

tako, da se glasi:
»6. Prometne in komunalne ureditve
Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od pote-

ka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne 
prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske in-
frastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju 
pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevar-
stvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje 
in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo po-

slabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo 
biti v nasprotju z javnimi interesi ter morajo z njimi soglašati 
organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma 
upravljavci posameznega voda.

Mikrolokacije prostorov za zbiranje in odjem komunalnih 
odpadkov se lahko spremenijo, vendar so lahko umeščeni le 
vzdolž zunanjega oboda krožnega dela javne poti C1 in na 
zahodnem robu zahodnega dela javne poti C1.«.

26. člen
V 27. členu se:
– šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v času gradnje morajo zagotoviti ustrezen strokovni 

nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov 
in terena. Pred gradnjo je treba ugotoviti stanje obstoječih 
objektov in namestiti naprave za merjenje posedkov. Investitor 
gradnje posamezne stavbe je dolžan izvesti sanacijo poškodb 
na sosednji stavbi, če so le-te nastale zaradi izvajanja gradbe-
nih del. Stopnja poškodb se ugotovi s strokovno ekspertizo. V 
fazi PGD za vsako posamezno etapo strokovnjak s področja 
gradbenih konstrukcij določi, katere od obstoječih objektov je 
treba opazovati, in opredeli potreben obseg meritev;«,

– za šesto alinejo doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbe-

nih odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih del.«.

27. člen
Za naslovom poglavja XI. »USMERITVE ZA DOLOČI-

TEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI 
OPPN« se doda nov 27.a člen, ki se glasi:

»27.a člen
(posegi, dopustni do izvedbe načrtovanih ureditev)
Do končne ureditve OPPN je na površinah, ki še niso 

urejene po določbah tega OPPN, na terenu dopustno urediti 
parkovne površine.«.

28. člen
V 28. členu se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– odstranitev objektov in naprav;«.
Dosedanje prva do četrta alineja postanejo druga do peta 

alineja.

29. člen
Vsi grafični načrti se nadomestijo z novimi grafičnimi načr-

ti, ki so sestavni deli sprememb in dopolnitev OPPN.

30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-21/2015-77
Ljubljana, dne 26. septembra 2016

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

2776. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 
in 111/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 26. 9. 2016 sprejel
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S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega 

zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledali-

šče Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 8/10, 55/12 in 24/15) 
se v petem odstavku 6. člena za četrto alineja doda nova peta 
alineja, ki se glasi:

»– 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajal-
nah s knjigami«.

Dosedanje peta do devetinštirideseta alineja postanejo 
šesta do petdeseta alineja.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 610-180/2015-15
Ljubljana, dne 26. septembra 2016

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

LJUBNO

2777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji

Skladno z določili Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževana (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo UPB, 536/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. 
US, 47/15) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, 
št. 80/11) je občinski svet na 13. redni seji, ki je bila 29. 9. 2016 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji

1. člen
Spremeni se druga alinea četrtega odstavka 2. člena 

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Ljubno ob Savinji (Uradni list RS, št. 5/97, 54/00, 
62/08) tako, da se glasi:

– enota vrtec pri šoli Vrtec Ljubno ob Savinji.

2. člen
V tretjem odstavku 17. člena se spremeni sedemnajsta 

alinea tako, da se glasi:
– imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja in vodjo 

enote vrtca.

3. člen
Za 26. členom se doda nova 3. točka, nov podnaslov in 

nov 26.a člen, ki se glasi:

3. Pomočnik ravnatelja

26.a člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja za šolo in enoto vrtca 

pri šoli.

Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpol-
njuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma 
ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, po-
tem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učitelj-
skega oziroma vzgojiteljskega zbora.

Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega raz-
pisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih 
delavcev zavoda.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi rav-
natelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.

Pomočnik ravnatelja za enoto vrtca pri šoli opravlja peda-
goško in organizacijsko vodenje v skladu z veljavnimi predpisi 
in aktom o sistemizaciji delovnih mest ter druge naloge, za 
katere ga ravnatelj pisno pooblasti.

4. člen
Pred 27. členom se doda nova točka in nov podnaslov: 

4. Vodja vrtca

Sedanje 3., 4., 5. in 6. točka postanejo 5., 6., 7. in 8. točka.

5. člen
V 27. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti od-

stavek, ki se glasi:
Ravnatelj lahko za vodenje enote vrtca pri šoli pooblasti 

tudi pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih 
nalog.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
(imenovanje pomočnika ravnatelja)

Pomočnik ravnatelja mora biti imenovan v roku treh me-
secev po sprejemu teh sprememb in dopolnitev.

7. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-07/2016-3
Ljubno, dne 29. septembra 2016

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.

2778. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega 
javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 
40/12 – ZUJF s spremembami), 23. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, popr. 14/05 popr. 
19/15) in 8., 15. in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni 
list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 
13. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel

S K L E P

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na ze-

mljiščih s parc. št. 172 – stavbno zemljišče v izmeri 218 m2, 
vpisana pri ZKV št. 201 k.o. Ljubno.
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II.
Zemljišču parc. št. 172 k.o. Ljubno preneha status javne-

ga dobra. Parc. št. 172 se odpiše od vl. št. 201, k.o. Ljubno, in 
se vpiše v vložek št. -------- iste k.o., kjer je vknjižena lastninska 
pravica na ime Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno 
ob Savinji, matična št. 5883733.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati z dnem objave.

Št. 007-06/2016-1
Ljubno, dne 29. septembra 2016

Župan 
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.

MEDVODE

2779. Odlok o spremembi Odloka o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine Medvode

Na podlagi Pravilnika o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Ob-
čine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno 
besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 
17. seji dne 28. 9. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o programu opremljanja  
in merilih za odmero komunalnega prispevka  

na območju Občine Medvode

1. člen
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka na območju Občine Medvode (Uradni 
list RS, št. 45/09 in 31/16) se v 19.b členu prvi odstavek spre-
meni tako, da se glasi:

»Če se komunalni prispevek za kanalizacijsko omrežje 
odmeri po uradni dolžnosti, je fizičnim osebam omogočeno 
obročno odplačevanje komunalnega prispevka, in sicer v naj-
več 24 zaporednih mesečnih obrokih.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2015-4
Medvode, dne 28. septembra 2016

Župan
Občine Medvode
Nejc Smole l.r.

MIRNA PEČ

2780. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen 
programov in dodatnih znižanj v javnem vrtcu 
Občine Mirna Peč

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), Za-

kona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, 
št. 62/10 in 40/11), Zakona za uravnoteženje javnih financ 
(Uradni list RS, št. 40/12, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12) ter 
15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 
14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 12. seji dne 
27. 9. 2016 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov 

in dodatnih znižanj v javnem vrtcu  
Občine Mirna Peč

1. člen
1. člen Sklepa o določitvi cen programov in dodatnih zni-

žanj v javnem vrtcu Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 94/14) 
se spremeni tako, da se glasi:

»Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po 
posameznih programih predšolske vzgoje (v EUR):

Oddelek 1. starostnega obdobja 433,75 €
Kombinirani oddelek (2–4 let) 368,07 €
Oddelek 3–4 let  368,07 €
Oddelek 2. starostnega obdobja 332,24 €
Dnevni odbitek za neporabljena živila  1,64 €

«
2. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
se uporablja s 1. 9. 2016.

Št. 602-1/2016-2
Mirna Peč, dne 28. septembra 2016

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.

NOVA GORICA

2781. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport 
Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – 
UPB1)

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno preči-
ščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport 
Nova Gorica, ki obsega

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica 
(Uradne objave, št. 7/02),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano-
vitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 46/10),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano-
vitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 24/12),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni list RS, št. 2/16),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano-
vitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 54/16).

Št. 007-2/2012-9
Nova Gorica, dne 29. septembra 2016 

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

Marko Tribušon l.r.
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O D L O K
o ustanovitvi Javnega zavoda za šport  

Nova Gorica 
(uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Mestna občina Nova Gorica s tem odlokom ustanavlja 

Javni zavod za šport Nova Gorica, ki je pravni naslednik Javne-
ga zavoda za šport Nova Gorica, ustanovljenega z Odlokom o 
ustanovitvi javnega zavoda za šport Nova Gorica, št. 026-3/95 
z dne 23. 4. 1996.

(2) Javni zavod za šport Nova Gorica (v nadaljevanju: 
zavod) s svojo dejavnostjo omogoča izvajanje nacionalne-
ga programa športa, letnega programa športa Mestne občine 
Nova Gorica in razvoj športa v Mestni občini Nova Gorica. 
Zavod upravlja, ureja in vzdržuje javne športne objekte, ki so 
mu dani v upravljanje ter opravlja administrativna, strokovna, 
organizacijska, tehnična in druga dela na področju športa v 
Mestni občini Nova Gorica.

(3) S tem odlokom se ureja razmerja med Mestno občino 
Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) in zavodom, 
ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in financi-
ranja javnega zavoda.

2. STATUSNE DOLOČBE

2.1 Ime in sedež ustanovitelja

2. člen
(1) Ime ustanovitelja je: Mestna občina Nova Gorica.
Sedež ustanovitelja je: Nova Gorica, Trg Edvarda Kar-

delja 1.
(2) Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje mestni 

svet, razen v primerih, ko je s tem odlokom določeno, da jih 
izvršuje župan.

2.2 Ime, sedež in žig zavoda

3. člen
(1) Ime zavoda: Javni zavod za šport Nova Gorica.
Skrajšano ime zavoda: Športni zavod Nova Gorica.
Sedež zavoda je: Nova Gorica, Bazoviška ulica 4.
(2) Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem 

ustanovitelja.
(3) Zavod je vpisan v sodnem registru Okrožnega sodišča 

v Novi Gorici pod vl. št. 10367500.

4. člen
(1) Zavod ima žig okrogle oblike premera 30 mm. Znotraj 

oboda kroga, ki je narisan z dvojno črto, je besedilo: JAVNI 
ZAVOD ZA ŠPORT. V sredini spodaj je naziv sedeža zavoda v 
dveh vrsticah: Nova Gorica.

(2) Zavod ima tudi žig s premerom 20 mm z enako vsebi-
no kot žig iz prejšnjega odstavka.

(3) Zavod uporablja žig za žigosanje vseh aktov, doku-
mentov in dopisov, ki nastanejo pri izvajanju njegove registri-
rane dejavnosti.

(4) Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način va-
rovanja in uničenja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi 
direktor s svojim aktom.

2.3 Dejavnost zavoda

5. člen
(1) Zavod opravlja svojo dejavnost kot javno službo, ka-

tere izvajanje je v javnem interesu in v okviru katere opravlja 
zavod naslednje naloge:

– spremlja in analizira naloge v športu ter izvajanje letnih 
programov športa,

– daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje 
stanja v športu,

– pripravlja strokovna gradiva za ustanovitelja,
– pripravlja strokovne podlage za oblikovanje, vodenje in 

izvajanje politike športa v občini,
– sodeluje s športnimi društvi, šolami in posamezniki 

pri izvajanju letnega programa športa in izvedbi tekmovanj in 
športno rekreativnih prireditev,

– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem le-
tnega programa športa,

– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju 
javnih športnih objektov,

– sodeluje pri investicijah in investicijskem vzdrževanju 
športnih objektov, v obsegu in na način, kot je to določeno v 
tem odloku oziroma v skladu s sklepi ustanovitelja,

– zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu.
(2) Zavod lahko v obsegu in na način, ki ne ogroža opra-

vljanja javne službe, opravlja tudi tržne dejavnosti, če so na-
menjene opravljanju dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen.

(3) Zavod lahko proti plačilu, na podlagi sklenjene po-
godbe z zainteresirano pravno in fizično osebo, ob izrecnem 
predhodnem soglasju ustanovitelja, upravlja tudi z drugim pre-
moženjem, premičnim ali nepremičnim, ki ni last ustanovitelja, 
je pa povezano s športom.

(4) Zavod lahko opravlja strokovno tehnične naloge, ki 
spadajo v okvir javne službe, tudi za druge zavode, kate-
rih ustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica. Zavod lahko 
strokovno tehnične naloge tudi poveri v opravljanje drugemu 
zavodu, katerega ustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica.

(5) Vrsto nalog in način opravljanja nalog ter financiranja 
določi ustanovitelj in zavodi v posebnem dogovoru.

(6) Zavod izvaja naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo 
o standardni klasifikaciji dejavnosti:
DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE:
– 93.110 obratovanje športnih objektov,
– 93.190 druge športne dejavnosti,
– 85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju športa in rekreacije,
– 49.392 obratovanje žičnic,
– 93.292 dejavnost smučarskih centrov,
TRŽNE DEJAVNOSTI:
– 68.320 upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
– 69.200 računovodske, knjigovodske in revizijske 

dejavnosti; davčno svetovanje,
– 77.110 dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,
– 77.210 dajanje športne opreme v najem in zakup,
– 81.210 splošno čiščenje stavb,
– 81.300 urejanje in vzdrževanje zelenih površin in 

okolice,
– 93.130 obratovanje fitnes objektov,
– 93.299 drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

(7) O spremembi in razširitvi dejavnosti odloča ustano-
vitelj.

3. ORGANI ZAVODA

6. člen
(1) Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
(2) Direktor lahko za izvedbo določenih nalog in reševanje 

posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti imenuje posebna 
delovna telesa.
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7. člen
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov.
– 4 predstavniki ustanovitelja,
– 1 predstavnik delavcev zavoda,
– 2 predstavnika izvajalcev letnega programa športa.
(2) Mandat sveta zavoda traja štiri leta. Mandat članov 

sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta. Šteje se, da je 
svet zavoda konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena 
večina njegovih članov. Posamezni člani sveta so lahko izvo-
ljeni oziroma imenovani največ dvakrat zaporedoma.

(3) Svet zavoda na konstitutivni seji izmed svojih članov 
izvoli predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.

(4) Ustanovitelj imenuje in razrešuje svoje predstavnike v 
skladu s svojim statutom in poslovnikom.

(5) Predstavnika izvajalcev letnega programa športa ime-
nuje Izvršni odbor Športne zveze Nova Gorica na način in po 
postopku, kot jih določajo sprejeti akti Športne zveze Nova 
Gorica. Predstavnika izvajalcev letnega programa športa ne 
smeta biti zaposlena v zavodu.

(6) Zaposleni v zavodu volijo svojega predstavnika na 
neposrednih in tajnih volitvah. Sklep o razpisu volitev se objavi 
na spletni strani in na oglasni deski zavoda. Izvoljen je kandi-
dat, ki dobi največje število glasov. Če dva kandidata dobita 
enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno 
dobo v zavodu.

(7) Podrobnejša določila o volitvah zavod uredi s statu-
tom.

(8) Svet veljavno odloča, če je na seji sveta navzoča 
večina vseh članov sveta. Navzočnost se ugotavlja na začetku 
seje sveta.

(9) Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih 
članov sveta, razen statuta, letnega programa, letnega poročila 
in imenovanja ter razrešitve direktorja, ki jih sprejme z večino 
glasov vseh članov sveta zavoda.

(10) Svet odloča z javnim glasovanjem.

8. člen
(1) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut zavoda in druge splošne akte zavoda, 

kadar zakon, ta odlok ali statut tako določajo,
– s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja 

zavoda,
– s soglasjem ustanovitelja imenuje vršilca dolžnosti di-

rektorja,
– sprejema letni program dela in program razvoja zavoda 

ter spremlja njuno izvrševanje,
– sprejema letni delovni in finančni načrt ter letno in po-

slovno poročilo,
– sprejeme zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejav-

nosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mne-

nja o posameznih vprašanjih,
– daje soglasje k cenam storitev zavoda,
– na predlog direktorja imenuje člane strokovnega sveta 

zavoda, razen člana, ki ga skladno z 11. členom tega odloka 
imenuje župan,

– imenuje strokovna telesa ali komisije,
– razpisuje volitve predstavnikov zaposlenih v svet za-

voda,
– daje predhodno mnenje o namenu in načinu razpola-

ganja s presežkom prihodkov nad odhodki in k sanacijskemu 
programu za pokritje primanjkljaja,

– po predhodnem soglasju ustanovitelja odloča o zadolže-
vanju zavoda, če to dopušča veljavna zakonodaja,

– daje predhodno soglasje k aktu o organizaciji in siste-
mizaciji zavoda,

– sprejema usmeritve razreševanja presežnih delavcev 
zavoda in kadrovski načrt,

– v skladu s predpisi odloča o sredstvih za delovno uspe-
šnost zaposlenih in direktorja,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlo-
kom in statutom.

(2) Pristojnosti, naloge in način dela sveta zavoda ureja 
oziroma podrobneje določa statut zavoda.

9. člen
(1) Direktorja na podlagi javnega razpisa imenuje svet 

zavoda s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja štiri 
leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.

(2) Direktor opravlja hkrati poslovodno funkcijo in funk-
cijo vodenja strokovnega dela. Direktor organizira in vodi 
delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter 
odgovarja za zakonitost in strokovnost dela.

(3) Direktor sklepa delovno razmerje za določen čas, 
za čas trajanja mandata. Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem 
podpiše v imenu sveta zavoda njegov predsednik.

(4) Nadomeščanje direktorja za čas daljše odsotnosti se 
uredi s statutom.

(5) Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih 
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– najmanj univerzitetna izobrazba oziroma magisterij 
stroke,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnih mestih, 
kjer je zahtevana najmanj raven izobrazbe iz prejšnje alineje,

– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolek-

tivu, kar dokazuje s svojimi preteklimi delovnimi izkušnjami,
– znanje enega svetovnega jezika na višji ravni.
(6) Prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan 

priložiti:
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstav-

ka in
– program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
(7) Direktor ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod,
– predlaga svetu zavoda imenovanje članov strokovnega 

sveta,
– odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema splošne akte, za katere je tako določeno s 

predpisi ali s statutom zavoda in zagotavlja pripravo aktov, ki 
jih sprejema svet zavoda,

– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki 
lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,

– pripravi letno in poslovno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in ustano-

vitelja,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– obvešča ustanovitelja o poslovanju zavoda,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev po 

predhodnem soglasju sveta zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizaci-

jami,
– imenuje delovna telesa za izvedbo določenih nalog ali 

reševanje posameznih vprašanj iz njegove pristojnosti,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v 

skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti 

delavcev,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi, 

statut in ta odlok.
(8) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za ka-

terega je imenovan v primerih, določenih z zakonom. Razreši 
ga svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
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(9) Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o 

delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem 
zakonu,

– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih 
aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov 
zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,

– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči 
zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja 
svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše 
motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

(10) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o raz-
rešitvi direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja ter seznaniti 
direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se 
o njih izjavi.

(11) Če ustanovitelj v roku 90 dni od datuma prejema 
zahteve ne zavrne izdaje soglasja, se šteje, da je bilo so-
glasje dano.

(12) Za razrešitev direktorja se smiselno uporablja po-
stopek, ki velja za njegovo imenovanje.

(13) Zoper odločitev o razrešitvi ima prizadeti pravico 
zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razre-
šitev določen postopek in da je ta kršitev lahko bistveno 
vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev.

10. člen
Če se na javni razpis nihče ne prijavi, če nihče od 

prijavljenih kandidatov ni izbran ali če direktorju predčasno 
preneha mandat, imenuje svet zavoda s soglasjem ustano-
vitelja vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev 
javnega zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, za čas 
do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega javnega 
razpisa, vendar največ za eno leto.

11. člen
(1) Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, 

ki obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih s področja 
strokovnega dela zavoda, določa strokovne podlage za pro-
grame dela in razvoja zavoda, daje svetu zavoda in direk-
torju mnenja, predloge in usmeritve glede organizacije dela 
in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge naloge, 
določene s statutom zavoda.

(2) Strokovni svet sestavlja pet članov, od katerih štiri 
imenuje svet zavoda na predlog direktorja enega pa župan, 
in sicer izmed zainteresirane strokovne javnosti, tako da 
se zagotavlja interdisciplinarne in pluralne rešitve in s tem 
najširšo usmeritev dela.

(3) Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta in 
so lahko ponovno imenovani.

(4) Natančnejša določila o sestavi, načinu dela in pri-
stojnostih ter odgovornosti strokovnega sveta določa statut 
zavoda.

4. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

12. člen
(1) Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– od ustanovitelja za izvajanje v občini dogovorjenega 

programa javne službe,
– iz sredstev državnega proračuna in sredstev EU,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev, dotacij ali daril ter 

iz drugih virov, v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Ustanovitelj zagotavlja sredstva za izvajanje javne 

službe.

13. člen
(1) Za opravljanje dejavnosti zavoda zagotavlja usta-

novitelj na podlagi pogodbe o upravljanju nepremičnine in 

opremo, ki so zavodu dana v posest in upravljanje za opra-
vljanje dejavnosti na način in za namene, ki jih določata 
zakon in ta odlok in jih izkazuje v bilanci stanja za zadnje 
leto poslovanja.

(2) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last usta-
novitelja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren 
ustanovitelju. Zavod lahko upravlja s premičnim in nepremič-
nim premoženjem, brez predhodnega soglasja ustanovitelja 
pa ne sme pridobivati in razpolagati ali obremeniti nepremič-
nega premoženja s stvarnimi ali drugimi bremeni.

(3) Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega 
odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja v 
interesu ustanovitelja.

14. člen
(1) Zavod lahko pridobiva tudi sredstva iz opravljanja 

gospodarskih oziroma tržnih dejavnosti. Opravljanje teh de-
javnosti ne sme škodovati kvaliteti izvajanja javne službe.

(2) Za izvajanje tržne dejavnosti mora zavod zagota-
vljati ločeno računovodsko evidenco.

5. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV  
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

15. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustva-

ri pri opravljanju svoje dejavnosti, zavod uporablja za opra-
vljanje in razvoj športne dejavnosti.

(2) O namenu in načinu razporeditve presežkov pri-
hodkov nad odhodki nastalih na podlagi izvajanja tako javne 
službe kot tržne dejavnosti odloča ustanovitelj na predlog 
direktorja zavoda in po predhodnem mnenju sveta zavoda.

(3) Če v letnem obračunu zavod izkaže izgubo oziroma 
presežek odhodkov nad prihodki, mora izdelati predlog za 
pokritje izgube, o katerem odloča ustanovitelj na predlog 
direktorja zavoda in po prehodnem mnenju sveta zavoda.

6. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

16. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki v okviru svoje dejavnosti 

nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami 
in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, z omejitvi-
jo, da brez predhodnega pisnega soglasja ustanovitelja ne 
sme pridobivati in razpolagati ali obremeniti nepremičnega 
premoženja s stvarnimi ali drugimi bremeni. Zavod v prav-
nem prometu zastopa in predstavlja direktor.

(2) Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sred-
stvi, s katerimi lahko razpolaga. Zavod lahko sklepa pogodbe 
in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je dolo-
čena s tem odlokom in vpisom v sodni register.

(3) V kolikor se z ustanoviteljem ne dogovorita drugače 
je zavod dolžan skrbeti za tekoče in investicijsko vzdrževa-
nje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih uporablja za svojo 
dejavnost ter vzdrževati in obnavljati nameščeno opremo v 
prostorih, ki je last ustanovitelja.

7. MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI USTANOVITELJA  
IN ZAVODA

17. člen
(1) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so 

povezane z izvajanjem javne službe, do višine zagotovljenih 
vsakoletnih proračunskih sredstev za izvajanje javne službe. 
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti iz naslova drugih 
dejavnosti, ki jih zavod opravlja.
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(2) Zavod zagotavlja vse obveznosti do ustanovitelja 
v skladu z zakonom in drugimi predpisi s področja, ki ga 
pokriva. Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj enkrat letno, 
na zahtevo župana, mestnega sveta ali občinske uprave pa 
tudi večkrat letno, dostaviti podatke o poslovanju zavoda, o 
poslovnih rezultatih zavoda, o izvajanju programov in druge 
podatke, ki so potrebni za izvrševanje funkcij ustanovitelja.

18. člen
(1) Mestni svet kot organ ustanovitelja ima v zvezi s po-

slovanjem zavoda tudi naslednje pristojnosti in obveznosti:
– daje soglasje k statutu in vsem statutarnim spre-

membam,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja 

zavoda,
– daje soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti zavoda,
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda,
– odloča o odtujitvi oziroma pridobitvi nepremičnega 

premoženja,
– odloča o spremembi in razširitvi dejavnosti,
– daje soglasje k zadolževanju zavoda, če zadolževa-

nje dopušča veljavna zakonodaja,
– odloča o namenu in načinu razpolaganja s presežkom 

prihodkov nad odhodki nastalih na podlagi izvajanja tako 
javne službe kot tržne dejavnosti ter k predlogu za pokritje 
izgube za pokritje primanjkljaja,

– odloča o spremembi imena in sedeža zavoda,
– druge naloge določene z veljavnimi predpisi, tem 

odlokom in statutom zavoda.
(2) Župan ima v imenu ustanovitelja naslednje pravice 

in obveznosti:
– daje predhodno soglasje za sklenitev pogodbe z 

zainteresirano pravno ali fizično osebo, da zavod upravlja 
tudi drugo premično in nepremično premoženje, ki ni last 
ustanovitelja, je pa povezano s športno dejavnostjo,

– zahteva sklic seje sveta zavoda,
– imenuje enega člana strokovnega sveta.
(3) V primerih, ko zavod v obravnavo mestnemu svetu 

posreduje gradiva iz naslova izvajanja pravic ustanovitelja je 
potrebno priložiti mnenje pristojnega oddelka.

(4) V vseh primerih, ko ta odlok ali statut ali zakon do-
ločajo, da mora zavod od ustanovitelja pridobiti soglasje, se 
šteje, da je bilo soglasje dano, če ustanovitelj v roku 90 dni 
od datuma prejema zahteve ne zavrne izdaje soglasja. Do-
ločba se smiselno uporablja tudi za ostale primere ustano-
viteljskih pravic.

8. DELOVNA RAZMERJA

19. člen
Delovna razmerja ter udeležba zaposlenih pri upravlja-

nju in uresničevanju sindikalnih pravic se ureja v skladu z 
zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda.

9. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

20. člen
(1) Zavod ima statut, s katerim podrobneje uredi organi-

zacijo zavoda, ureja oziroma podrobneje določi pristojnosti, 
pooblastila in odgovornost organov zavoda, način dela in 
odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem 
odlokom.

(2) V skladu s statutom ima zavod lahko tudi druge 
splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna za delo 
in poslovanje zavoda. Splošne akte sprejme direktor, če za-
kon, ta odlok ali statut izrecno ne določa drugače.

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova 
Gorica (Uradne objave, št. 7/02) vsebuje naslednje pre-
hodne in končne določbe:

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Vršilec dolžnosti direktorja in organi zavoda opravljajo 

funkcijo do izteka mandata.
Statut zavoda mora biti usklajen z določbami tega odlo-

ka najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega od-
loka. Statut stopi v veljavo, ko da nanj soglasje ustanovitelj.

Do uskladitve statuta in drugih aktov s tem odlokom, se 
smiselno uporabljajo določila obstoječih aktov, v kolikor niso 
v nasprotju s tem odlokom.

25. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o usta-

novitvi javnega zavoda za šport Nova Gorica, št. 026-3/95 z 
dne 23. 4. 1996, objavljen v Uradnem glasilu, št. 7/96.

26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih 

objavah časopisa Oko.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 46/10) vsebuje naslednje prehodne in končne 
določbe:

13. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 24/12) vsebuje naslednje prehodne in končne 
določbe:

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

in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 2/16) vsebuje naslednje prehodne in končne 
določbe:

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

dnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 52/16) vsebuje naslednje prehodne in končne 
določbe:

2. člen
Zavod mora uskladiti statut s spremembami iz tega 

odloka v roku 6 mesecev od njegove uveljavitve.

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati petnajsti dan po objavi.
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SEŽANA

2782. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – 
kulturni center Krasa

Na podlagi četrtega odstavka 42. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 
in 111/13) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list 
RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 
29. 9. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Kosovelov dom Sežana  
– kulturni center Krasa

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom 

Sežana – kulturni center Krasa (Uradni list RS, št. 86/02, 23/03 
in 33/10 in 94/11) se v 9. členu spremeni četrti odstavek tako, 
da se glasi:

Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane 
javnosti imenuje Občinski svet Občine Sežana na predlog 
vzgojno-izobraževalnih institucij in kulturnih društev v Občini 
Sežana.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen
Za mandatno obdobje 2016–2020 imenuje predstavnika 

uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti občinski svet v 
skladu s tem odlokom najpozneje v dveh mesecih po njegovi 
uveljavitvi, in sicer na osnovi predlogov vzgojno-izobraževalnih 
institucij in kulturnih društev v Občini Sežana, ki so bili na poziv 
Kosovelovega doma Sežana vloženi za mandatno obdobje 
2016–2020.

3. člen
Ne glede na drugi odstavek 10. člena odloka, izvolijo člani 

sveta izmed sebe predsednika sveta in njegovega namestnika 
na seji, ko bodo imenovani vsi člani sveta za mandatno obdob-
je 2016–2020. Do tedaj sklicuje in vodi seje sveta najstarejši 
član sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana 
določi svet.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-9/2016-4
Sežana, dne 29. septembra 2016

Župan
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.

2783. Sklep o vzpostavitvi območja kratkotrajnega 
parkiranja – ob nogometni tribuni v Sežani

Na podlagi 3. člena Odloka o ureditvi, upravljanju in nad-
zoru mirujočega cestnega prometa v Občini Sežana (Uradni 
list RS, št. 45/10) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni 
list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 
29. 9. 2016 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja 

– ob nogometni tribuni v Sežani

1.
(vzpostavitev območja)

S tem sklepom Občinski svet Občine Sežana odloča o 
vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja ter o višini in 
načinu plačevanja parkirnine na območju Občine Sežana, na 
podlagi česar se pristopi k izvedbi potrebne tehnične opreme, 
prometne in obvestilne signalizacije ter talnih označb.

2.
(območja kratkotrajnega parkiranja)

Pristopi se k vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkira-
nja s časovno omejitvijo ter plačilom parkirnine, in sicer:

Območje kratkotrajnega parkiranja v Coni V, kjer je parki-
ranje omejeno do 3 ur, obsega:

– 29 javnih parkirnih mest, ki se nahajajo ob lokalih, ne-
posredno ob nogometni tribuni v Sežani.

3.
(delovni čas Cone V)

V območju kratkotrajnega parkiranja se plačuje parkirnina:
– od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro,
– ob sobotah med 7.00 in 13.00 uro.
Izven navedenih ur ter ob nedeljah in praznikih parkiranje 

ni omejeno.

4.
(višina parkirnine)

Višina parkirnine znaša: 
Cona Cona V
1. ura brezplačno
2. ura 1 EUR
3. ura 1 EUR

Invalidi so plačila parkirnine oproščeni.

5.
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z vzpostavi-
tvijo sistema parkomatov.

Št. 032-9/2016-6
Sežana, dne 29. septembra 2016

Župan
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.

SLOVENJ GRADEC

2784. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 
41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in iz-
obraževanja (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 in 47/15), ter 16. člena Sta-
tuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 
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– UPB2) in 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, 
št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/12 in 27/16), 
sta Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 19. seji, dne 7. 9. 
2016 in Občinski svet Občine Mislinja na 13. seji, dne 26. 9. 
2016 sprejela

O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Vzgojno-
varstveni zavod Slovenj Gradec

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javne-

ga vzgojno-izobraževalnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 33/97, 60/07, 94/08, 47/10, 
30/12 in 42/16).

2. člen
Spremeni se deveta alineja četrtega odstavka 2. člena, ki 

se po spremembi glasi:
»– Enota Mislinja – Sončni škrat, Šentlenart 31, Mislinja,«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji 
dan po zadnji objavi.

Št. 02600-7/1997
Slovenj Gradec, dne 7. septembra 2016

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

Št. 602-03/2007
Mislinja, dne 26. septembra 2016

Župan
Občine Mislinja

Bojan Borovnik l.r.

TOLMIN

2785. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za turistične 
prireditve v Občini Tolmin

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena 
Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) 
je Občinski svet Občine Tolmin na 17. seji dne 4. oktobra 2016 
sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve  

v Občini Tolmin

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo postopek, namen, upra-

vičenci, pogoji in kriteriji dodeljevanja pomoči za prireditve, ki 
dopolnjujejo turistično ponudbo in pospešujejo turistično pro-

mocijo Občine Tolmin, ter spremljanje in nadzor nad namensko 
porabo dodeljenih sredstev.

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

2. člen
(1) Sredstva za dodeljevanje pomoči za prireditve, ki do-

polnjujejo turistično ponudbo in pospešujejo turistično promo-
cijo Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pomoč za turistične 
prireditve), se zagotavljajo v proračunu Občine Tolmin, v višini, 
določeni z odlokom o proračunu Občine Tolmin za tekoče 
proračunsko leto.

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodeljujejo kot 
nepovratna sredstva v obliki dotacij.

3. člen
Posamezni izrazi imajo po tem pravilniku naslednji po-

men:
1. »Turistična prireditev« je prireditev, ki dopolnjuje turi-

stično ponudbo in pospešuje turistično promocijo Občine Tol-
min.

2. »Javna prireditev« je vsako organizirano zbiranje oseb 
zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, 
verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno 
ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.

3. »Tradicionalna prireditev« je prireditev, ki se pod istim 
imenom in s podobno vsebino ponavlja skozi daljše časovno 
obdobje.

4. »Prireditev lokalnega pomena« je prireditev, ki je pre-
poznana in/ali uveljavljena na širšem ali celotnem območju Ob-
čine Tolmin in spodbuja povezovanje in sodelovanje partnerjev 
na ravni Občine Tolmin.

5. »Prireditev širšega pomena« je prireditev, ki je prepo-
znana in/ali uveljavljena na medobčinskem, državnem in/ali 
mednarodnem prostoru in spodbuja povezovanje in sodelova-
nje partnerjev na medobčinski, državni in/ali mednarodni ravni.

6. »Glavna turistična sezona« je obdobje od 1. junija do 
vključno 30. septembra tekočega leta.

7. »Neprofitna prireditev« je prireditev, ki v finančni kon-
strukciji stroškov in virov financiranja prireditve ne izkazuje 
dobička ali presežka prihodkov nad odhodki prireditve.

8. »Organizator prireditve« je pravna oseba, ki je nosilec 
vseh aktivnosti v zvezi z organizacijo, izvedbo in financiranjem 
prireditve in na katerega ime glasi, v skladu s predpisi s področ-
ja javnih zbiranj, potrjena prijava prireditve ali izdano dovoljenje 
za prireditev.

9. »Partner prireditve« je pravna oseba, na katero organi-
zator prireditve prenese posamezne aktivnosti pri organizaciji, 
izvedbi in/ali financiranju prireditve.

10. »Neprofitna organizacija« je organizacija, ki na pod-
lagi zakona ali ustanovitvenega akta:

– dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki uporablja 
izključno za doseganje svojega namena ali ciljev,

– svojega premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, 
člane ali druge osebe.

11. »Prireditveni prostor« je prostor, potreben za izvedbo 
prireditve.

12. »Upravičeni stroški« so stroški, za katere se pomoč 
po tem pravilniku lahko dodeli.

II. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI  
ZA TURISTIČNE PRIREDITVE

4. člen
(1) Pomoč za turistične prireditve se dodeljuje na podlagi 

javnega razpisa za dodelitev pomoči za turistične prireditve v 
Občini Tolmin za tekoče proračunsko leto (v nadaljnjem besedi-
lu: javni razpis), po postopku, določenem v veljavnih predpisih, 
tem pravilniku in javnem razpisu.
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(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije in na spletni strani Občine Tolmin.

(3) Postopek javnega razpisa vodi Komisija za turistič-
ne prireditve (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo s pisno 
odločbo imenuje župan za obdobje trajanja mandata župana. 
Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani.

(4) Komisija opravlja naslednje naloge:
1. potrdi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije 

in meril za ocenjevanje vlog,
2. odpira na javni razpis prispele vloge,
3. ugotavlja pravočasnost, formalno popolnost in pravno 

formalno ustreznost vlog,
4. zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
5. ocenjuje vloge z merili za ocenjevanje vlog,
6. pripravi predlog upravičencev do dodelitve pomoči za 

turistične prireditve.
(5) Strokovne in administrativno tehnične naloge za komi-

sijo opravlja organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo 
(v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). Pristojni organ opravlja 
naslednje naloge:

1. pripravi predlog javnega razpisa, razpisne dokumenta-
cije in meril za ocenjevanje vlog,

2. zagotovi objavo javnega razpisa,
3. izdaja ustrezne upravne akte,
4. vodi zapisnike sej komisije.

5. člen
(1) Objava javnega razpisa obsega:
1. naziv in sedež Občine Tolmin;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. namene, za katere se sredstva dodeljujejo;
5. višino sredstev, ki so na razpolago za posamezen 

namen;
6. navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu;
7. navedbo meril za ocenjevanje vlog;
8. določitev obdobja, v katerem mora biti prijavljena pri-

reditev izvedena;
9. določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena 

sredstva porabljena;
10. opredelitev upravičencev;
11. opredelitev upravičenih stroškov;
12. vsebino vloge in navedbo dokumentacije, ki mora biti 

priložena vlogi;
13. rok, način in naslov za vložitev vlog za dodelitev sred-

stev, pri čemer rok za vložitev vlog ne sme biti krajši od petnajst 
dni od dneva objave javnega razpisa;

14. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma 
datumi odpiranj vlog, če je v javnem razpisu predvideno zapo-
redno odpiranje le-teh;

15. rok, v katerem bo organizacija, ki zaproša za dodelitev 
pomoči za turistične prireditve (v nadaljnjem besedilu: vlaga-
telj), obveščena o izidu javnega razpisa;

16. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelj dvigne 
razpisno dokumentacijo.

(2) Vlogo na javni razpis (v nadaljnjem besedilu: vloga) 
vlagatelj predloži na obrazcih, določenih v razpisni dokumen-
taciji.

(3) Vloga za dodelitev pomoči za turistične prireditve 
praviloma obsega:

1. podatke o vlagatelju in njegovi vlogi pri organiziranju, 
izvedbi in financiranju prireditve;

2. podatke o partnerjih prireditve in njihovi vlogi pri orga-
niziranju, izvedbi in/ali financiranju prireditve;

3. vsebinski, finančni in terminski načrt prireditve, ki je 
predmet vloge;

4. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
5. izjavo o partnerstvu;
6. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih 

pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene stroške pri-
reditve in o že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih virov 
proračuna Občine Tolmin za isti namen;

7. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
8. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno 

odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna 
in resnična.

(4) Vlogi vlagatelj priloži dokumente, določene v razpisni 
dokumentaciji.

(5) Vloga mora biti dostavljena do roka in na način, dolo-
čen v objavi javnega razpisa.

(6) Vlagatelj lahko v posameznem proračunskem letu 
predloži največ dve vlogi.

6. člen
(1) Komisija opravi odpiranje prejetih vlog v roku osem 

dni od dneva, ki je bil v objavi javnega razpisa določen kot rok 
za vložitev vlog.

(2) Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opremlje-
nih ovojnicah pristojni organ zavrže s sklepom.

(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od 
dneva vročitve možna pritožba na župana.

(4) Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih 
ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile 
prejete.

(5) Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popol-
nost vlog.

(6) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in 
zahtevane priloge, določene v razpisni dokumentaciji.

(7) O odpiranju vlog pristojni organ vodi zapisnik, ki ob-
sega:

1. naslov, prostor in čas zasedanja komisije,
2. imena prisotnih članov komisije,
3. imena oziroma nazive vlagateljev po vrstnem redu 

odpiranja vlog,
4. ugotovitve o formalni popolnosti vlog,
5. morebitne pomanjkljivosti vlog.

7. člen
(1) Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, 

komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da 
vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva 
vročitve poziva za dopolnitev vloge.

(2) Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku iz 
prejšnjega odstavka ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pri-
stojni organ zavrže s sklepom.

(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od 
dneva vročitve možna pritožba na župana.

8. člen
(1) Komisija v roku osem dni od dneva izteka roka za 

dopolnitev vlog iz prvega odstavka prejšnjega člena opravi 
strokovni pregled formalno popolnih vlog, v okviru katerega 
za posamezno vlogo ugotovi njeno pravno formalno ustre-
znost.

(2) Vloga je pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje po-
goje in je skladna z nameni in upravičenimi stroški, določenimi 
v objavi javnega razpisa.

(3) Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni 
organ zavrne s sklepom.

(4) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od 
dneva vročitve možna pritožba na župana.

(5) Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni na 
podlagi meril, določenih v objavi javnega razpisa.

(6) O strokovnem pregledu vlog in njihovem ocenjevanju 
pristojni organ vodi zapisnik.

(7) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upra-
vičencev do dodelitve pomoči za turistične prireditve.

(8) V primeru, da z javnim razpisom zagotovljena sred-
stva za posamezen namen po predlogu komisije iz prejšnjega 
odstavka niso razdeljena v celoti, se nerazdeljena sredstva na 
predlog komisije lahko prerazporedijo na enega ali več drugih 
namenov, določenih z javnim razpisom. O prerazporeditvi sred-
stev odloči župan s sklepom.
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(9) V primeru iz prejšnjega odstavka komisija predlog 
upravičencev do dodelitve pomoči za turistične prireditve iz 
sedmega odstavka tega člena ustrezno dopolni ali spremeni.

(10) Znesek pomoči za turistične prireditve, ki se dodeli 
posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb tega pra-
vilnika in javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog, višine 
zaprošenih sredstev s strani vlagatelja in višine razpoložljivih 
sredstev.

9. člen
(1) Na podlagi predloga komisije iz sedmega odstavka 

prejšnjega člena ali, v primeru iz osmega odstavka prejšnjega 
člena, na podlagi predloga komisije iz devetega odstavka prejš-
njega člena pristojni organ izda posameznemu vlagatelju sklep, 
s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči za turistične 
prireditve. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.

(2) Rok, v katerem morajo biti izdani sklepi iz prejšnjega 
odstavka, ne sme biti daljši od trideset dni od dneva odpiranja 
vlog.

(3) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je v osmih 
dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb o dodelitvi pomoči za turi-
stične prireditve z ostalimi izbranimi upravičenci.

(4) Predmet pritožbe iz prejšnjega odstavka ne morejo biti 
merila za ocenjevanje vlog, določena v objavi javnega razpisa.

(5) Župan o pritožbi iz tretjega odstavka tega člena odloči 
v roku osem dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.

10. člen
(1) Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi pomoči 

za turistične prireditve in skladno z določbami tega pravilnika 
in javnega razpisa Občina Tolmin in upravičenec skleneta po-
godbo o dodelitvi pomoči za turistične prireditve, s katero ure-
dita medsebojne pravice in obveznosti (v nadaljnjem besedilu: 
pogodba o sofinanciranju prireditve).

(2) Datum dodelitve pomoči za turistične prireditve je 
datum začetka veljavnosti pogodbe o sofinanciranju prireditve.

(3) Na podlagi podatkov iz vloge, predložene na javni raz-
pis, in veljavne pogodbe o sofinanciranju prireditve upravičenec 
in partner prireditve skleneta pogodbo o partnerstvu, s katero 
uredita medsebojne pravice in obveznosti.

11. člen
(1) Če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vse-

binski in/ali terminski načrt prireditve, je upravičenec dolžan 
najkasneje v petnajstih dneh po nastopu spremenjenih oko-
liščin pisno obvestiti pristojni organ, z obrazložitvijo nastalih 
sprememb in s predlogom spremembe in/ali dopolnitve po-
godbe o sofinanciranju prireditve, ki ga pristojni organ pisno 
potrdi ali zavrne.

(2) Če upravičenec o nastopu spremenjenih okoliščin v 
roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti pristojnega organa ali 
če pristojni organ ugotovi, da izvedba prireditve zaradi spre-
menjenih okoliščin ni več mogoča, Občina Tolmin enostransko 
odstopi od pogodbe o sofinanciranju prireditve, s čimer upravi-
čenec izgubi pravico do koriščenja s pogodbo o sofinanciranju 
prireditve dodeljene pomoči.

12. člen
(1) Upravičencu se dodeljena pomoč za turistične priredi-

tve iz proračuna Občine Tolmin izplača na podlagi zahtevka za 
izplačilo sredstev, kateremu mora upravičenec priložiti vsebin-
sko in finančno poročilo o izvedbi prireditve, vključno z dokazili 
o nastalih stroških prireditve in drugimi dokazili o izvedbi pri-
reditve, določenimi z javnim razpisom in s pogodbo o sofinan-
ciranju prireditve (v nadaljnjem besedilu: poročilo o prireditvi).

(2) Poročilo o prireditvi upravičenec predloži na obrazcu 
iz razpisne dokumentacije.

(3) Pristojni organ v roku osem dni od prejema poročilo o 
prireditvi pregleda in pisno obvesti upravičenca o svoji morebi-
tni zahtevi za spremembo in/ali dopolnitev poročila o prireditvi. 

Rok za spremembo in/ali dopolnitev poročila o prireditvi je 
petnajst dni od dneva prejema zahteve za spremembo in/ali 
dopolnitev poročila o prireditvi.

(4) Če upravičenec v roku iz prejšnjega odstavka poročila 
o prireditvi ne spremeni in/ali dopolni ali ga spremeni in/ali 
dopolni neustrezno, Občina Tolmin enostransko odstopi od 
pogodbe o sofinanciranju prireditve, s čimer upravičenec izgubi 
pravico do koriščenja s pogodbo o sofinanciranju prireditve 
dodeljene pomoči.

(5) V primeru, da upravičenec s poročilom o prireditvi 
izkaže nižjo višino upravičenih stroškov, kot je določena s 
pogodbo o sofinanciranju prireditve, se dodeljena pomoč upra-
vičencu izplača v sorazmerno nižji višini, upoštevaje razmerje 
med višino upravičenih stroškov prireditve, določeno s pogodbo 
o sofinanciranju prireditve, in višino doseženih upravičenih 
stroškov prireditve, izkazano s poročilom o prireditvi.

(6) Pomoč za turistične prireditve se upravičencu nakaže 
na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.

III. NAMEN DODELJEVANJA POMOČI  
ZA TURISTIČNE PRIREDITVE

13. člen
(1) Predmet pomoči po tem pravilniku so prireditve, ki do-

polnjujejo turistično ponudbo in pospešujejo turistično promo-
cijo Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: turistična prireditev).

(2) Namen pomoči za turistične prireditve je spodbujanje 
potencialnih in delujočih organizacij k organiziranju in izvajanju 
turističnih prireditev lokalnega pomena in turističnih prireditev 
širšega pomena, ki zasledujejo naslednje cilje:

1. krepitev prepoznavnosti in ugleda Občine Tolmin kot 
privlačne turistične destinacije,

2. rast turističnega prometa v Občini Tolmin,
3. dvig blaginje in kvalitete življenja prebivalcev Občine 

Tolmin,
4. vzpostavitev in/ali krepitev partnerskega povezovanja 

in sodelovanja na področju prireditvenega turizma.

14. člen
(1) Pomoč za turistične prireditve se lahko dodeli za na-

slednje upravičene stroške:
1. stroški prijave prireditve in pridobitve potrebnih dovo-

ljenj za prireditev, vključno s stroški izdelave s tem povezanih 
elaboratov;

2. stroški najema in priprave prireditvenega prostora, 
vključno z infrastrukturo in opremo;

3. stroški priprave, izvedbe, koordinacije in vodenja pro-
grama prireditve, vključno s potnimi stroški in stroški namestitve 
ustvarjalcev in izvajalcev programa prireditve;

4. stroški oglaševanja in promocije prireditve;
5. stroški pogostitve do največ deset odstotkov upraviče-

nih stroškov prireditve;
6. stroški varovanja prireditve;
7. stroški nujne medicinske pomoči;
8. stroški čiščenja prireditvenega prostora;
9. stroški zavarovanja prireditve;
10. stroški na prireditvi uporabljenih avtorskih in drugih 

del, ki izhajajo iz njihove zaščite.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se pomoč 

za turistične prireditve ne dodeli za:
1. redne splošne stroške delovanja organizatorja in par-

tnerjev prireditve,
2. stroške blaga, namenjenega prodaji na prireditvi,
3. investicijske stroške,
4. stroške dela prostovoljcev,
5. davek na dodano vrednost, druge davke in dajatve,
6. druge stroške, ki niso neposredno povezani z organi-

zacijo in izvedbo prireditve.
(3) Stroški prireditve morajo biti opredeljivi, preverljivi in 

dokazljivi z računi, s pogodbami in/ali drugimi verodostojnimi 
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knjigovodskimi listinami zunanjih izvajalcev storitev in/ali doba-
viteljev blaga (v nadaljnjem besedilu: knjigovodska listina), ki 
glasijo na ime organizatorja prireditve.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se knjigo-
vodska listina lahko glasi tudi na ime partnerja prireditve, če je 
slednji kot sofinancer prireditve naveden v vlogi, predloženi na 
javni razpis.

(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se iz 
knjigovodske listine, ki glasi na ime partnerja prireditve, ki ni ne-
profitna organizacija, izhajajoči stroški prireditve v celoti štejejo 
kot neupravičeni do dodelitve pomoči za turistične prireditve.

(6) Stroški dela prostovoljcev, opravljenega pri organi-
zaciji in/ali izvedbi prireditve, se evidentirajo in vrednotijo na 
obrazcu iz razpisne dokumentacije.

IV. UPRAVIČENCI, POGOJI IN KRITERIJI DODELJEVANJA 
POMOČI ZA TURISTIČNE PRIREDITVE

15. člen
(1) Do pomoči za turistične prireditve je upravičen organi-

zator prireditve, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je pravno organiziran kot društvo, zveza društev, kra-

jevna skupnost, ustanova, javni zavod, zavod, socialno podjetje 
ali druga neprofitna organizacija;

2. ima sedež na območju Občine Tolmin;
3. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava;
4. je neprofitna organizacija;
5. je do dneva objave javnega razpisa registriran in deluje 

najmanj eno leto;
6. ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, 

določene z zakonom;
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin;
8. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, 

prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
9. zagotavlja materialne, prostorske, kadrovske in orga-

nizacijske pogoje za organizacijo in izvedbo prireditve, ki je 
predmet vloge.

(2) Partner prireditve mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava;
2. ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, 

določene z zakonom;
3. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin;
4. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, 

prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra.

16. člen
Pogoji, ki jih mora prireditev izpolnjevati, da se pomoč za 

turistične prireditve lahko dodeli, so naslednji:
1. prireditev je izvedena na območju Občine Tolmin;
2. prireditev je izvedena v tekočem proračunskem letu;
3. prireditev je javna;
4. prireditev je turistična;
5. prireditev je neprofitna;
6. prireditev je lokalnega ali širšega pomena;
7. finančna konstrukcija prireditve je zaprta, pri čemer 

organizator prireditve najmanj petindvajset odstotkov celotnih 
stroškov prireditve pokriva z lastnimi viri sredstev;

8. pri organizaciji, izvedbi in/ali financiranju prireditve po-
leg organizatorja prireditve sodeluje najmanj en partner;

9. prireditev je objavljena v koledarju prireditev;
10. za prireditev je, v skladu s predpisi s področja javnih 

zbiranj, potrjena prijava prireditve ali izdano dovoljenje za pri-
reditev;

11. prireditev je organizirana in izvedena v skladu s pred-
pisi s področja javnih zbiranj;

12. prireditev ne predstavlja redne dejavnosti organizator-
ja in partnerjev prireditve;

13. prireditev ni (so)financirana iz drugih virov proračuna 
Občine Tolmin;

14. za iste upravičene stroške prireditve niso dodeljeni 
drugi javni viri financiranja;

15. pri objavah programa prireditve, na promocijskih ma-
terialih prireditve in pri vseh drugih oblikah javnega nastopanja 
in predstavljanja prireditve je, upoštevaje pravila o uporabi ce-
lostne grafične podobe Občine Tolmin, navedeno, da prireditev 
sofinancira Občina Tolmin.

17. člen
(1) Pomoč za turistične prireditve znaša največ petinse-

demdeset odstotkov upravičenih stroškov prireditve iz prvega 
odstavka 14. člena tega pravilnika.

(2) Upoštevaje določbo prejšnjega odstavka, se najnižji in 
najvišji znesek pomoči, ki se upravičencu lahko dodeli za po-
samezno prireditev v posameznem proračunskem letu, določi 
z javnim razpisom.

18. člen
(1) Pomoč za turistične prireditve se v višjem znesku dodeli 

za tisto prireditev, ki izpolnjuje večje število naslednjih kriterijev:
1. prireditev obsega vsebinsko raznolik program časovno 

in/ali prostorsko nepovezanih prireditvenih dogodkov;
2. prireditev je širšega pomena;
3. prireditev je finančno zahtevna;
4. prireditev je organizacijsko zahtevna;
5. prireditev je tradicionalna;
6. prireditev traja neprekinjeno dva ali več dni;
7. prireditev spodbuja povezovanje in sodelovanje večje-

ga števila partnerjev;
8. v pripravo, izvedbo, koordinacijo in vodenje programa 

prireditve je vključeno večje število ustvarjalcev in izvajalcev z 
območja Občine Tolmin;

9. prireditev prispeva k promociji in trženju lokalno tipičnih 
pridelkov, izdelkov in storitev;

10. prireditev je prijazna do okolja in dviga ekološko oza-
veščenost obiskovalcev in turistov;

11. prireditev povezuje in promovira lokalno kulturno de-
diščino, lokalne naravne vrednote in doživetja;

12. program prireditve je kakovosten, vključuje inovativne 
pristope in ustvarja dodano vrednost glede na pretekle izvedbe;

13. prireditev je namenjena različnim ciljnim skupinam 
obiskovalcev in turistov;

14. prireditev privablja obiskovalce in turiste v času izven 
glavne turistične sezone;

15. prireditev je tržno naravnana in promocijsko podprta z 
različnimi oglaševalskimi in promocijskimi aktivnostmi;

16. finančna konstrukcija prireditve je pregledna, realna 
in stroškovno učinkovita, z jasno opredeljenimi stroški, viri 
financiranja in njihovo namembnostjo;

17. v finančni konstrukciji prireditve organizator in partnerji 
prireditve zagotavljajo pokrivanje višjega deleža celotnih stro-
škov prireditve z lastnimi viri sredstev;

18. v finančni konstrukciji prireditve organizator in partnerji 
prireditve zagotavljajo vrednostno višji lastni vložek iz naslova 
prostovoljnega dela pri organizaciji in/ali izvedbi prireditve;

19. organizator prireditve ima izkušnje in reference s po-
dročja organiziranja in izvajanja turističnih prireditev;

20. prireditev zasleduje druge cilje, ki jih, upoštevaje 
veljavne strateške in/ali izvedbene dokumente s področja ra-
zvoja turizma, komisija prepozna kot posebnega pomena za 
dopolnjevanje turistične ponudbe in pospeševanje turistične 
promocije Občine Tolmin.

(2) Merila za ocenjevanje vlog, predloženih na javni raz-
pis, komisija praviloma določi upoštevaje kriterije, navedene v 
prejšnjem odstavku.

V. SPREMLJANJE DODELJENIH POMOČI  
ZA TURISTIČNE PRIREDITVE

19. člen
(1) Občina Tolmin z namenom spremljanja dodeljenih 

pomoči za turistične prireditve po tem pravilniku vzpostavi evi-
denco dodeljenih pomoči za turistične prireditve.
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(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka se za vsako 
dodeljeno pomoč za turistične prireditve vodijo podatki o 
upravičencu, podatki o prireditvi, višini pogodbeno določenih 
in višini doseženih upravičenih stroškov prireditve, datumu 
dodelitve in datumu izplačila pomoči za turistično prireditev 
ter znesku dodeljene in znesku izplačane pomoči za turistič-
no prireditev.

(3) Rok hrambe evidence iz prvega odstavka tega člena 
je pet let od datuma zadnje dodelitve pomoči za turistične 
prireditve po tem pravilniku.

20. člen
Upravičenec je pet let od datuma dodelitve pomoči za 

turistične prireditve dolžan:
1. voditi in hraniti dokumentacijo v zvezi s prireditvijo, 

za katero je bila pomoč za turistične prireditve dodeljena,
2. zagotoviti dostop do dokumentacije iz prejšnje točke 

vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, nad-
zora in revizije javnega razpisa.

VI. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO DODELJENIH 
POMOČI ZA TURISTIČNE PRIREDITVE

21. člen
(1) Nadzor nad namensko porabo dodeljenih pomoči 

za turistične prireditve opravljata pristojni organ in komisija.
(2) Upravičenec do pomoči za turistične prireditve po 

tem pravilniku, pri katerem se ugotovi, da:
1. dodeljenih sredstev delno ali v celoti ni porabil za 

namen, za katerega so bila dodeljena, ali
2. so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih 

navedb, ali
3. je za isti namen pridobil sredstva iz drugih virov pro-

računa Občine Tolmin, ali
4. so mu bila za iste upravičene stroške prireditve dode-

ljena sredstva iz drugih javnih virov financiranja, ali
5. je kršil druga določila pogodbe o sofinanciranju pri-

reditve,

je dolžan vrniti dodeljeno pomoč za turistične prireditve v 
celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obra-
čunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec iz-
gubi pravico do pridobitve pomoči za turistične prireditve po 
tem pravilniku za naslednje leto.

VII. PREHODNA DOLOČBA

22. člen
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati 

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki 
pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Tolmin 
(Primorske novice Uradne objave, št. 19/2004).

VIII. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 
2017 dalje.

Št. 007-0005/2016
Tolmin, dne 5. oktobra 2016

Župan
Občine Tolmin

Uroš Brežan l.r.

TREBNJE

2786. Tehnični Pravilnik o javnem vodovodu v Občini 
Trebnje

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list 
RS, št. 29/14 in 65/14) in v skladu z 38. členom Odloka o izva-
janju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 44/14) je Občinski svet Občine 
Trebnje na 17. redni seji dne 28. 9. 2016 sprejel

T E H N I Č N I    P R A V I L N I K
o javnem vodovodu v Občini Trebnje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen pravilnika)

(1) S tem pravilnikom se ureja projektiranje, tehnična 
izvedba, uporaba, vzdrževanje in upravljanje javnega sistema 
za oskrbo s pitno vodo (vodovodnega omrežja, objektov in 
naprav) na območju Občine Trebnje, ki ga upravlja ali ga bo 
prevzela v upravljanje Komunala Trebnje d.o.o. (v nadaljnjem 
besedilu: upravljavec).

(2) Zahteve tega pravilnika se uporabljajo pri:
– projektiranju in gradnji novih elementov vodovoda,
– spremembah in obnovah na obstoječem vodovodu ter
– razširitvah in dograjevanju vodovoda.
(3) Tehnični pravilnik določa tudi:
– splošne zahteve za javni vodovod (vrste cevovodov, 

objekte na vodovodu, opremo ter druge naprave),
– splošne zahteve za sestavne dele javnega vodovoda,
– splošne zahteve za proizvodne standarde izdelkov in 

materialov, ki se vgrajujejo v vodovodni sistem,
– zahteve za vgrajevanje, preizkuse na gradbišču in pre-

vzemanje v upravljanje.

2. člen
(kogentna narava določb pravilnika)

Določbe tega pravilnika je obvezno potrebno upoštevati 
v upravnih postopkih, pri načrtovanju, projektiranju, izvajanju, 
gradnji, komunalnem opremljanju in uporabi objektov in naprav, 
ki s svojim obstojem, delovanjem ali s predvideno gradnjo 
neposredno vplivajo na javni sistem za oskrbo s pitno vodo.

3. člen
(referenčni predpisi in standardi)

(1) Poleg določil tega pravilnika je potrebno obvezno 
upoštevati tudi:

– vse veljavne zakone, podzakonske predpise ter odloke 
za tovrstno dejavnost, slovenske standarde (SIST, SIST EN, 
SIST ISO) in evropske (EN) standarde,

– navodila proizvajalcev sestavnih delov, materialov in 
opreme, ki se vgrajujejo v vodovodni sistem.

(2) Za vsa področja, ki jih ta pravilnik ne obravnava, ve-
ljajo kot referenčni standard določila Slovenskega standarda 
SIST EN 805.

4. člen
(definicije pojmov)

(1) Vodovodni sistem je sklop medsebojno funkcionalno 
povezanih objektov (cevovodi, črpališča, vodohrani, naprave 
za pripravo pitne vode in podobno) in opreme (individualni 
priključki, hidranti in podobno), ki so namenjeni pridobivanju, 
tehnološki obdelavi, transportu in razdelitvi vode.

(2) Pitna voda je pitna voda v skladu s predpisom, ki ureja 
pitno vodo.
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(3) Interno vodovodno omrežje so cevi, oprema in napra-
ve, ki so nameščene po spoju med vodomerom in zasunom po 
vodomeru. Zasun po vodomeru in jašek za vodomer sta del 
uporabnikovega internega omrežja.

(4) Elementi vodovodnega sistema:
– vodohran je objekt, ki hrani rezervo vode, uravnava tlač-

ne razmere in izenačuje konice porabe ter omogoča požarno 
varnost območja kjer se nahaja,

– razbremenilnik je vodohran pitne vode manjše zmo-
gljivosti, ki služi predvsem za nižanje tlaka pri napajanju nižje 
ležečih naselij,

– črpalne naprave so namenjene ustvarjanju zadostnega 
tlaka in pretoka v vodovodnem sistemu ter prečrpavanju vode 
v višje ležeča območja oskrbe. Razlikujemo tri tipe črpalnih 
postaj:

– sistemska črpališča, ki so potrebna za nemoteno 
obratovanje celotnega vodovodnega sistema in so na-
menjena dvigu vode v sistemske vodohrane primarnih 
vodovodnih sistemov,

– prečrpalnice namenjene dvigu vode v višje ležeče 
vodohrane ali območja oskrbe,

– naprave za višanje tlaka, ki v območjih oskrbe zago-
tavljajo ustrezne tlačne razmere.
– črpalni sistem je tlačni ali tlačno-povratni sistem, v 

katerem je pretok in tlak vzpostavljen z eno ali več črpalkami,
– težnostni ali gravitacijski sistem je sistem v katerem 

pretok in/ali tlak povzroča težnost vode.
(5) Elementi cevovodov:
– cev je del vodovoda s poenotenim notranjim premerom, 

ki je normalno ravna in ima na koncu obojko, ravno površino 
ali prirobnico,

– spojniki (fazonski kosi) so deli vodovoda namenjeni za 
odcepe, spremembe smeri pretoka in premera cevi,

– armatura je del cevovoda za zapiranje, regulacijo pre-
toka ali tlaka, regulacijo nivoja, odzračevanje, varovanje pred 
previsokimi tlaki, varovanje pred povratnimi pretoki itd.,

– spoj cevi je spoj dveh koncev cevi, vključno s tesnili,
– gibljivi spoj je spoj cevi, ki dopušča znatnejši kotni odmik 

od osi cevovoda, med vgradnjo in po njej,
– togi spoj cevi je spoj, ki ne omogoča kotnih odmikov od 

osi cevovoda,
– spojke so elementi, ki omogočajo spajanje dveh ravnih 

koncev cevi enakih premerov iz istega ali različnih materialov,
– prevleka je obstojni material, ki ga dodatno nanesemo 

na notranjo ali zunanjo površino dela cevovoda, da bi preprečili 
korozijo ali škodo zaradi mehanskih in kemičnih vplivov,

– pribor so vsi pomožni elementi vodovoda (razen cevi, 
spojnikov in armatur): vijačni material, tesnilni material, vgradne 
garniture za zasune, nosilci vodomerov, pribor za hidrante in 
ostala oprema.

(6) Priprava pitne vode je postopek, s katerim odstranimo 
iz vode vse nezaželene snovi, ki presegajo dovoljeno mejno 
vrednost in jo s tem pripravimo za končnega uporabnika. Tako 
pripravljeno vodo lahko uporabljamo kot pitno vodo.

Dezinfekcija pitne vode je ciljno zmanjševanje morebi-
tnih prisotnih mikroorganizmov oziroma preprečevanje raz-
množevanja mikroorganizmov z namenom varovanja zdravja 
uporabnikov do te stopnje, da vsebnost mikroorganizmov ne 
predstavlja potencialne nevarnosti za zdravje uporabnikov. V 
tem pravilniku pomeni dezinfekcija kemično obliko dezinfekcije. 
Dezinfekcijska sredstva so kemične snovi z večjim ali manjšim 
razkužilnim učinkom, običajno na osnovi klora, ki se uporabljajo 
pri dezinfekciji pitne vode, vodovodnega omrežja ali vodoo-
skrbnih objektov in naprav. S svojim delovanjem uničujejo ali/in 
aktivirajo vegetativne oblike mikroorganizmov.

Nevtralizacija je postopek dodajanja nevtralizacijskega 
sredstva v vodo, ki vsebuje izredno visoko koncentracijo dez-
infekcijskega sredstva z namenom, da se zagotovi pH vrednost 
vode med 6,5 in 9.

(7) Zdravstveni nadzor: HACCP je preventivni sistem, 
ki omogoča prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad 

morebitno prisotnimi dejavniki tveganja v pitni vodi, ki lahko 
ogrožajo zdravje človeka. Analiza tveganja je postopek prepo-
znavanja, določanja in vrednotenja kemijskih, mikrobioloških 
in fizikalnih dejavnikov tveganja ter ugotavljanja vzrokov za 
njihov nastanek. Spremljajoči higienski programi so programi in 
dejavnosti, ki so potrebni za uspešno vključevanje in izvajanje 
HACCP sistema v notranjem nadzoru.

Notranji nadzor (interni nadzor) je nadzor, ki ga izvaja 
upravljavec in je postavljen na osnovah HACCP sistema. Gre 
za nadzor pod pogoji zagotavljanja zdravstvene ustreznosti 
pitne vode, predpisanimi z veljavno zakonodajo zaradi prever-
janja neškodljivosti za zdravje in s tem primernosti za uporabo 
v prehranske namene oziroma predviden način uporabe.

(8) Razred točnosti R je Q3 / Q1 pri čemer je Q3 največji 
pretok, pri katerem vodomer zadovoljivo deluje pod običajnimi 
pogoji uporabe, tj. v razmerah enakomernega in neenakomer-
nega pretoka in Q1 je najmanjši pretok, pri katerem vodomer 
zagotavlja kazanja, ki izpolnjujejo zahteve v zvezi z predpisa-
nim največjim dopustnim pogreškom.

5. člen
Kdor povzroči škodo na vodovodnem sistemu, je dolžan 

povrniti vse stroške popravila v skladu z veljavnim cenikom 
upravljavca.

II. TEHNIČNI NORMATIVI ZA NAČRTOVANJE, 
PROJEKTIRANJE, GRADNJO, OBNOVO IN VZDRŽEVANJE 

OBJEKTOV IN NAPRAV

2.1 Načrtovanja, zasnova in dimenzioniranje vodovodnih 
sistemov

6. člen
(načrtovanje)

(1) Cilji načrtovanja so določiti karakteristike vodovodne-
ga sistema, skladno z zahtevami tega pravilnika in opredelje-
nimi nivoji zagotavljanja storitev, ob upoštevanju vseh obrato-
valnih pogojev in ekonomskih presoj. Upoštevati je potrebno 
tudi razvojne usmeritve upravljalca in usklajenost z občinskimi 
in državnimi prostorskimi dokumenti.

(2) Projektno dokumentacijo za vodovode se izdela po 
projektni nalogi ali na osnovi projektnih pogojev, ki jih pripravi 
upravljavec na podlagi vloge investitorja in potrebnih podatkov 
glede zahtev oskrbe s pitno vodo in požarne varnosti. Projek-
tna naloga oziroma pogoji morajo poleg opisa vsebovati vsaj 
še navedbo opreme in naprav, ki jih upravljavec že uporablja, 
zahtevo po usklajenosti projektirane opreme in naprav z obsto-
ječo opremo in napravami ter zahtevo po obveznem pregledu 
projektne dokumentacije s strani upravljavca. Pri projektiranju 
se morajo upoštevati vsi veljavni predpisi, vključno z zahteva-
mi, pogoji in navodili tega pravilnika.

(3) V projektni dokumentaciji mora biti v tekstualnih in 
grafičnih sestavnih delih opisane in prikazane vse rešitve, 
potrebne za izvedbo, funkcionalnost, obratovanje, upravljanje 
in vzdrževanje projektiranih vodovodov. Še zlasti morajo biti 
obrazložene in argumentirane vse specifične rešitve. Podane 
morajo biti ocene, če je to potrebno zaradi analize vplivov na 
vodovodne objekte in opremo ter ukrepi zaščite.

(4) Popisi del v projektantskem predračunu morajo vse-
bovati postavki nadzora in priklopa na javno omrežje kot tudi 
vse opise predvidenih del, vključno z dobavo in vgradnjo ma-
teriala ter vsemi pomožnimi deli in postavke izdelave tehnične 
dokumentacije: projekt izvedenih del, projekt za vzdrževanje in 
obratovanje objekta, geodetski načrt, elaborat za vpis podatkov 
v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture itd.

(5) Projektna dokumentacija vodovoda mora biti usklajena 
z obstoječo komunalno infrastrukturo (po podatkih upravljav-
cev), prav tako tudi s predvideno infrastrukturo, za katero je 
možno pridobiti podatke. Priložena mora biti zbirna karta ob-
stoječih in predvidenih komunalnih naprav.
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(6) Kadar je projektna dokumentacija sestavljena iz več 
vrst načrtov, ki jih izdelajo posamezni odgovorni projektanti, 
mora odgovorni vodja projekta potrditi njihovo medsebojno 
usklajenost s posebno izjavo.

(7) Pri projektiranju in gradnji vodovodnega omrežja, 
objektov in opreme se morajo upoštevati poleg področnih na-
cionalnih standardov, smernic veljavnih zakonov, predpisov, 
odlokov in pravilnikov tudi določila tega pravilnika ter soglasja 
in smernice upravljavca.

7. člen
(zasnova)

(1) Načrtovana doba vodovodnih omrežij, objektov in 
opreme je največ 50 let, kar ne velja za elemente podvržene 
obrabi (črpalke, zapirala), merilnike in električno opremo. Ži-
vljenjska doba cevovodov, objektov in opreme mora biti skladna 
z določili veljavnih predpisov.

(2) Zasnovo vodovoda je potrebno načrtovati na način, da 
se predvidi minimalne posege na obstoječe vodovodno omrež-
je. V primeru obnov vodovodnega omrežja morajo trase novih 
vodovodov potekati vzporedno z obstoječimi. Če to ni mogoče, 
je potrebno predvideti začasno vgradnjo nadomestnega vodo-
voda, ki prevzame začasno oskrbo obstoječih uporabnikov. Pri 
izvedbi nadomestnega vodovoda je potrebno upoštevati vse 
zahteve, ki se nanašajo na gradnjo vodovoda:

– zaščita pred mehanskimi poškodbami z vkopom v teren 
oziroma obešanjem na gradbene konstrukcije,

– zaščita pred zmrzaljo,
– tlačni preizkus,
– dezinfekcija,
– prevezava priključkov itn.
(3) V primeru, ko gre za obnovo obstoječega vodovoda 

in je potrebno začasno prekiniti dobavo vode ter začasno izva-
jati oskrbo s pitno vodo preko nadomestnega vodovoda, mora 
nadzornik v sodelovanju s strokovnimi službami upravljavca 
določiti in časovno definirati potek del pri prehodu na nadome-
stno oskrbo. Vsa poseganja v obstoječo oskrbo s pitno vodo 
je potrebno izvajati tako, da je zagotovljena varna oskrba in 
zdravstvena ustreznost pitne vode.

(4) Zahtevana najprimernejša zasnova glavnih vodovodov 
je v veliki meri odvisna od lokalnih razmer, zaradi česar je v 
vsakem primeru potrebno preučiti:

– zanesljivost oskrbe,
– ustrezno dostopnost pri vzdrževalnih delih,
– razporeditev zapornih armatur, zračnikov, izpustov, hi-

drantov itd.,
– neugodne razmere na terenu in težavnost terena,
– nevarnost poškodb zaradi dreves in korenin,
– material cevovoda in zaščito pred korozijo v agresivnih 

tleh in kontaminiranih tleh,
– najmanjše padce, priporočeni minimalni padec (1/500),
– uporaba optimalne trase,
– prečkanje cest, rek in železnice,
– daljinski nadzor in upravljanje, kontrole, meritve,
– optimalne tlake in pretoke v cevovodu,
– enostavnost obratovanja,
– nacionalni in lokalni planski ter prostorski dokumenti,
– zaščito okolja,
– globino zamrzovanja in segrevanja,
– obremenitve, ki jih povzroča zemljina in promet,
– nevarnost poškodb za druge komunalne vode in obratno,
– najmanjša višina prekritja za vkopane cevovode,
– največja višina prekritja zaradi možnosti popravil.
(5) Projektant mora preučiti točno lokacijo in globino ce-

vovodov in predvideti najustreznejše rešitve.
(6) Vodovod je potrebno načrtovati tako, da so posegi 

v zasebno lastnino čim manjši. Ureditve glede vstopa in po-
segov na zasebnih zemljiščih morajo biti skladne z veljavno 
zakonodajo.

(7) Če je to le mogoče, se priporoča prepoved gradnje 
stavb in drugih konstrukcij, kot tudi spreminjanje nivoja ze-
mljišč, na določeni razdalji od glavnih cevovodov za najmanj 
tako dolgo obdobje, kot je življenjska doba vodovodnih naprav. 

V primeru ko to ni mogoče zagotoviti, se izvede premik cevo-
voda. Cevovodi morajo potekati tako, da je omogočen dostop 
z motornimi vozili zaradi vzdrževanja in popravil.

(8) Vodovod mora biti projektiran, opremljen in izveden 
tako, da je izključena možnost povratnega vpliva okolice in 
vode iz internih vodovodnih omrežij. V primerih, ko obsta-
ja nevarnost povratnega vpliva, se na priključnem vodovodu 
vgradi nepovratni ventil, kar mora biti razvidno v projektni 
dokumentaciji.

(9) Vodovodi morajo biti projektirani in izvedeni ter delo-
vati v takšnih pogojih obratovanja, da je preprečena možnost 
zadrževanja vode v sistemu, ki bi povzročila nesprejemljivo 
poslabšanje kakovosti vode. Skrbno je potrebno preučiti na-
slednje dejavnike, ki vplivajo na zadrževanje vode:

– slepi cevovodi,
– odcepi za hidrante,
– neizolirane vnaprej vgrajene cevi (pred trajno uporabo),
– odseki s trajno nizkim pretokom vode,
– povečanje dimenzije vodovodov zaradi požarne varnosti 

in ostalih zahtev.
(10) Po potrebi mora biti predvideno občasno izpiranje, ki 

ga določi projektant.
(11) Za zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne 

vode je potrebno vodne vire zaščititi pred onesnaževanjem. 
Zaščita se dosega z ukrepi varovanja v varstvenih pasovi, 
skladno z veljavnimi predpisi.

(12) Upravljavec mora uporabnikom zagotavljati zdra-
vstveno ustrezno pitno vodo.

8. člen
(dimenzioniranje – ocena porabe vode)

(1) Ocene porabe vode je potrebno izdelati tako za obsto-
ječe razmere kot tudi za prihodnja obdobja. Poraba vode je zelo 
odvisna od lokalnih razmer, kjer je potrebno izvajati meritve po-
rabe vedno, ko je to mogoče. Če ni zanesljivejših podatkov, se 
za splošno porabo privzame količina med 150 do 250 l/os/dan. 
Pri tem ni upoštevana poraba za industrijo in gospodarstvo.

(2) Za planiranje in projektiranje se uporabljajo naslednji 
normativi:

– za gospodinjstvo 150 litrov na prebivalca na dan,
– turizem 200 litrov na posteljo na dan,
– gostinstvo 15 litrov na gosta na dan,
– javni uradi 30 litrov na zaposlenega na dan,
– vojašnice 100 litrov na vojaka na dan,
– šole 10 litrov na dijaka na dan,
– javni bazeni 300 litrov na kopalca na dan,
– pekarne 500 litrov na 1 tono kruha,
– frizerski salon 100 litrov na zaposlenega na dan,
– avtopralnice 200 litrov na avto,
– mlekarne 4 litre na liter mleka,
– klavnice 300 litrov na glavo zaklane živine,
– velika živina 100 litrov na glavo na dan,
– mala živina 30 litrov na glavo na dan.
(3) Srednja dnevna poraba se za vse vrste porabnikov 

določa na osnovi navedenih normativov za obdobje enega leta 
in se deli s 365. Največja dnevna poraba se določi na podlagi 
srednje dnevne porabe, pomnožene s faktorjem 1,5.

Tabela 1: Srednja in največja urna poraba pitne vode 
glede na število prebivalcev

Število prebivalcev  
v območju

Največja urna 
poraba v  %

dejanske dnevne 
porabe

Srednja urna  
poraba v  %  

dejanske dnevne 
porabe

do 500 17 8
nad 500 do 1.500 13 8

nad 1.500 do 5.000 11 8
nad 5.000 do 20.000 8 5

nad 20.000 6 –
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(4) Za namene požarne varnosti se računa (za gašenje 
in vaje) poraba 0,2 do 0,5 % celotne porabe. Za gašenje posa-
meznega požara je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo.

9. člen
(dimenzioniranje – hidravlični izračun)

(1) Vsi vodovodi morajo biti dimenzionirani za ustrezno 
določen maksimalni pretok, ki je izračunan po definiranih stan-
dardih oskrbe.

(2) Zmogljivost raznih sestavnih delov (komponent) sis-
tema zahteva skrbno proučitev zaradi vzajemnega delovanja 
glavnih cevovodov, vodohranov in črpališč.

(3) Pri določitvi potrebne koristne prostornine vodohrana 
se mora izračunati izravnave med polnjenjem vodohrana in 
porabo. Poleg tega je med drugim treba upoštevati dodatne 
vidike, kot so:

– ocenjeni čas potreben za popravilo okvar dovodnih 
cevovodov pred vodohranom,

– posledice izpada črpalk/oskrbe z energijo,
– možnosti nadomestnih sistemov oskrbe,
– enojne ali dvojne cevovode, ki vodijo do vodohrana,
– daljinski nadzor in upravljanje,
– razmerje med maksimalnim in srednjim urnim pretokom,
– zahteve za oskrbo industrije, požarnega varstva ipd.
(4) S hidravličnim izračunom je potrebno za cevovode 

ugotoviti:
– pokrivanje ocenjene porabe,
– obratovanje s primernimi hitrostmi pretoka,
– obratovanje v okviru potrebnih tlakov.
(5) Pri izračunu je potrebno na ustreznih mestih sistema 

določiti obratovalni tlak v sistemu in največji obratovalni tlak. 
Posebej je potrebno določiti cone, kjer tlak presega 5,0 barov.

(6) V hidravličnem izračunu upoštevana hrapavost je ra-
čunska hrapavost k1, ki vključuje vplive cevi, spojev, spojnikov 
in armatur. Računska hrapavost k1 ima normalno vrednost med 
0,1 in 0,4 x 10-3 m za dovodne in glavne vode in med 0,4 in 
1,0 x 10-3 m za oskrbovalne vode.

(7) Vsaka hrapavost je odvisna od materiala cevi in od 
stanja notranjih površin, na katero ima vpliv kakovost vode, kot 
tudi vrsta in število armatur, spojnikov in spojev.

(8) Možno povečanje hrapavosti v daljšem časovnem 
obdobju se mora v izračunu upoštevati z izbiro računske hrapa-
vosti. Za druge sestavne dele sistema, kot so vodomeri, črpalke 
itd., se v izračunu upoštevajo njihove specifične tlačne izgube.

(9) Pri določitvi sprejemljivih hitrosti pretoka je potrebno 
upoštevati najmanj sledeče vidike:

– zastajanje vode,
– motnost,
– tlačne razmere,
– vodni udar,
– črpalne naprave.
(10) Vodovodni sistem mora biti projektiran in izveden 

tako, da so pretočne hitrosti pri srednji porabi med 0,8 m/s 
in 1,4 m/s. Še primerno je območje med 0,5 m/s in 2,0 m/s. 
V nekaterih okoliščinah (npr. v primeru požara) je izjemoma 
dopustna najvišja hitrost pretoka do 3,5 m/s in najnižja 0,1 m/s.

(11) Za magistralne in primarne cevovode se optimalni pre-
mer cevovoda določi tudi z upoštevanjem ekonomske analize.

10. člen
(dimenzioniranje – analiza vodovodnega omrežja)

(1) Analizo vodovodnega omrežja je potrebno izvajati z 
namenom, da bi raziskali kompleksno medsebojno odvisnost 
med konfiguracijo vodovodnega omrežja, porabo, tlaki in pre-
toki v omrežju. Za analizo se lahko uporabi matematični model 
poenostavljenega sistema vodovodnega omrežja.

(2) Za predstavitev z modelom so potrebni sledeči osnov-
ni podatki:

– dokumentacija o cevovodih,
– podrobne informacije o črpalnih napravah,

– o vodohranih,
– lokacije merilnih naprav,
– sedanja in bodoča poraba vode,
– materiali cevovodov, razredi cevi in hrapavost,
– detajlni obratovalni podatki in ostali pogoji.
(3) Modeli morajo pri umerjanju upoštevati različne po-

goje, pri tem se lahko upošteva trenutno situacijo, ki odraža 
visoko, povprečno ali nizko porabo. Za boljše rezultate je ob 
upoštevanju časovno pogojenih parametrov primerna 24-urna 
simulacija.

(4) V razvodnih vodovodih je možno, da v nekem dolo-
čenem času ni pretoka. V primeru, ko pretok vode izostane za 
daljši čas in nastane možnost poslabšanja kakovosti vode, je 
treba za tak vodovod odrediti dodatno izpiranje. Količina vode 
za izpiranje naj bo enaka 10-kratnemu volumnu vode vodovo-
da, ki se izpira.

11. člen
(konstrukcijsko dimenzioniranje)

(1) Cevovode se dimenzionira na največji možen in nični 
pretok ter na prehodne pogoje. V primeru prehodnih pogojev 
se mora oceniti amplitudo in frekvenco. Cevovode dimenzi-
oniramo tako, da zdržijo prehodni podtlak 80 kPa (0,8 bara, 
cca 20 kPa absolutnega tlaka). Določen mora biti računski tlak 
in največji računski tlak, upoštevati pa je potrebno tudi vrednost 
preizkusnega tlaka.

(2) Vodovodi morajo biti zgrajeni po navodilih proizva-
jalcev cevi, tako da imajo zadostno trdnost za prenašanje 
statičnih in dinamičnih obremenitev. Med drugim je potrebno 
upoštevati zunanje obremenitve:

– obremenitev z zasipom jarka,
– bremena na trasi,
– vpliv podtalnice,
– prehodne obremenitve,
– lastna teža in teža vode,
– posamezne druge sile, ki nastopijo med polaganjem ali 

po njem, vključno s cevovodi na lokalnih podporah.
(3) Neuravnotežene sile, ki nastanejo pri zapornih ele-

mentih, spremembah smeri in premera, na odcepih in slepih 
prirobnicah se morajo kompenzirati z ustreznim številom gib-
ljivih spojev, s sidrnimi bloki ali z drugimi načini sidranja. Pri 
sidrnih blokih v zemljini se mora določiti dopustne obreme-
nitve tal. Upoštevati se mora nevarnost drsenja in zdrsa ter 
možnosti motenj, ki jih lahko povzroča sidrni blok pri kasnejših 
izkopih.

(4) Projektant mora določiti predpostavke, ki se nanašajo 
na sile kot tudi druge predpostavke, ki so pomembne za kon-
strukcijsko dimenzioniranje cevovoda. Konstrukcijsko načrto-
vanje mora vključevati najmanj:

– geometrijske izmere jarka/nasipa (širino, globino itd.),
– pogoje posteljice in zasipa,
– pogoje opažanje jarka,
– sestavo raščenega terena in materiala posteljice ter 

zasipa (vrsta, sestava, stopnja utrditve itd.).
(5) Projektant mora določiti načrtovani tlak sistema, naj-

večji načrtovani tlak ter preizkusni tlak z upoštevanjem vseh 
pomembnih pogojev pretoka. Projektant mora določiti način 
oziroma testiranje posameznih odsekov cevovoda med gradnjo 
(dolžino odseka, preizkusni tlak glede na obratovalni tlak, kraj 
in način polnjenja cevovoda).

(6) Če pride med gradnjo do nepredvidenih razmer tal, 
je potrebno projekt ponovno proučiti in po potrebi uskladiti z 
dejanskim stanjem.

(7) Vodovodi morajo biti zaščiteni pred toplotnim vplivom, 
tako da se temperatura vode pri minimalnem pretoku ne spre-
minja za več kot 3 °C. Vodovodi, ki potekajo v zaščitni cevi ali 
kineti morajo biti zaščiteni proti pojavu kondenzacije.

(8) Cevovodi se morajo načrtovati za trajno obratovanje v 
pričakovanem temperaturnem območju. Upoštevati je potrebno 
tudi vse obremenitve, ki so posledica razlik med temperaturami 
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pri vgrajevanju in obratovanju ter tudi vplive zunanjih tempe-
raturnih pogojev.

(9) Deli vodovodov se morajo transportirati in skladiščiti 
tako, da se ne poškodujejo in ne pridejo v stik s škodljivimi 
snovmi. Odprtine cevi, spojnikov in armatur morajo biti zaprte. 
Deli vodovodov ne smejo biti onesnaženi z zemljo, blatom, 
odpadno vodo ali s škodljivimi snovmi. Če se temu ni mogoče 
izogniti, jih je treba pred vgradnjo očistiti.

(10) Vodovodni materiali se morajo skladiščiti po navo-
dilih proizvajalca, kar velja tudi za deponiranje materiala pred 
vgradnjo na gradbišču. Nepravilno skladiščenih materialov ni 
dovoljeno vgraditi v vodovodno omrežje.

2.2. Gradnja cevovodov

12. člen
Vsa dela, ki se izvajajo na vodovodnem sistemu lahko 

izvaja le lastnik oziroma za njega drug ustrezno usposobljen 
izvajalec del pod nadzorom upravljavca. Tak izvajalec mora 
predložiti upravljavcu dokazila o usposobljenosti in registraciji 
za tovrstna dela ter ustrezno usposobljenih delavcih skladno 
z zakonodajo (vključno z zahtevami iz področja zdravstvene 
ustreznosti živil in oseb, ki prihajajo v stik z živili).

2.3. Križanja

13. člen
(1) Pri gradnji komunalnih in drugih vodov, ki križajo ob-

stoječi ali predvideni vodovod, je potrebno upoštevati pogoje 
določene v soglasju, ki ga izda upravljavec v skladu s tem 
pravilnikom.

(2) Križanja je potrebno obdelati v projektu izvedenih del 
in elaboratu katastra komunalnih naprav.

(3) Dokumentacijo izvedenega križanja je potrebno pre-
dati upravljalcu takoj po zaključku del. Dokumentacija križanja 
mora vsebovati:

– elaborat katastra komunalnih naprav v analogni in digi-
talni obliki, ki mora biti izdelan skladno z veljavno zakonodajo 
in zahtevami upravljalca,

– projekt izvedenih del, ki mora biti izveden skladno z 
veljavno zakonodajo,

– digitalni fotografski posnetek križanja,
– dovoljenje za poseg, kadar je po predpisih to zahtevano.
(4) Pri križanju vodovoda z drugimi podzemnimi napelja-

vami vodovod poteka načeloma horizontalno (brez vertikalnih 
lomov). Križanja morajo načeloma potekati pravokotno, izjemo-
ma je lahko kot prečkanja osi vodovoda in osi druge nadzemne 
inštalacije med 45° in 90°. Mesto križanja mora biti primerno 
utrjeno, da se prepreči medsebojne vplive posameznih vodov.

(5) Teme cevi se lahko spusti do globine 1 m pod drugo 
podzemno napeljavo, vendar ne globlje kot 2,5 m pod koto do-
končno urejenega nivoja terena, ali pa dvigne nad njo, vendar 
največ do višine 1,0 izven povoznih oziroma 1,2 m na povoznih 
površinah pod koto dokončno urejenega nivoja terena.

(6) V vsakem primeru spremembe smeri vodovoda v 
vertikalni smeri je treba ugotoviti možnost nastanka zračnih 
čepov ali usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustrezno 
odzračevanje oziroma čiščenje cevovoda.

(7) V vseh primerih, ko je prečkanje izvedeno z uporabo 
zaščitnih cevi, mora biti izvedba takšna, da za potisk ali izvlek 
prazne vodovodne cevi ni potrebna sila večja od 8 kN.

14. člen
Prečkanje vodotokov se izvaja praviloma preko mostov, 

brvi in podobno ali s samostojnimi cevnimi loki. Izjemoma je 
možno izvesti prečkanje s sifonom, vendar le na podlagi pisne-
ga soglasja upravljavca.

15. člen
(1) Vertikalni odmiki cevovoda morajo pri križanju z dru-

gimi komunalnimi vodi (kanalizacija, toplovodna kineta, ener-

getski ali PPT kabel, TV kabel, kabel javne razsvetljave, plin 
in podobno), če poteka cevovod nad ali pod tovrstnimi vodi 
znašati najmanj:

– 0,4 m.
(2) Minimalni odmik je najkrajša razdalja med obodoma 

cevi oziroma stene kinete in cevovoda, oziroma točke na obodu 
(zaščiti) kabla. Vsi komunalni vodi morajo biti na mestih križanj 
v zaščitni cevi.

(3) Kadar pri križanju vodovodnega cevovoda s prometno 
potjo ni mogoče doseči ustrezne globine, ga je zaradi prometne 
obremenitve in zaradi možnosti popravil treba izvesti v zaščitni 
cevi oziroma kineti.

(4) Pri gradnji komunalnih vodov pod vodovodnim cevo-
vodom je potrebno vodovodni cevovod zavarovati pred pose-
danjem.

(5) Križanje vodovoda s fekalno ali mešano kanalizacijo 
mora biti izvedeno tako, da kanalizacijski vod poteka globlje 
pod vodovodom. Spoji na vodovodu in kanalizaciji morajo 
biti med seboj v največji možni oddaljenosti. Kjer križanje s 
fekalno ali mešano kanalizacijo pod vodovodom ni možno, se 
izdela poseben detajl križanja za katerega je potrebno pridobiti 
soglasje upravljavca.

16. člen
(1) Pri prečkanju železnice je potrebno spoštovati določila 

predhodnih členov. Prečkanje mora biti izvedeno v zaščitni 
cevi. Za cevovode do vključno DN 250 se uporabi zaščitno 
jekleno cev premera najmanj 400 mm. Za cevovode premera 
večjega od DN 250 se za zaščito uporabijo kolektorji.

(2) Ustji zaščitne cevi ali kolektorja morata biti izven ob-
močja železniške trase. Omogočen mora biti izvlek vodovodne 
cevi. Na obeh koncih zaščitne cevi ali kolektorja morata biti 
izdelana revizijska jaška z vgrajenimi zapornimi armaturami. 
Položaj in oblika revizijskih jaškov mora biti takšna, da omo-
goča izvlek cevi. V revizijskem jašku, ki ima dno na nižjem 
nivoju, mora biti izveden odtok, ki je dimenzioniran tako, da 
lahko odvede količino, ki ustreza povprečnemu pretoka vode 
v cevovodu. Os vodovoda mora biti v revizijskih jaških z ustre-
znimi spojniki zamaknjena najmanj za dve velikosti nazivnega 
premera vodovoda. Izvedena mora biti ustrezna zaščita pred 
blodečimi tokovi.

2.4. Odmiki

17. člen
(1) Vertikalni minimalni odmik pri vzporednih vodih s ko-

munalnimi in drugimi vodi mora znašati najmanj 0,4 m ne glede 
na to, ali poteka vodovod pod ali nad komunalnim vodom.

(2) Kjer razmere ne dopuščajo drugačne rešitve lahko 
izjemoma znaša odmik tudi manj od 0,4 m, vendar je za tako 
rešitev potrebno posebno soglasje upravljavca.

(3) Horizontalni odmiki ostalih komunalnih in drugih vo-
dov od vodovoda morajo znašati, ne glede na globino in način 
izvedbe, praviloma 1,5 m, najmanj pa 0,4 m. Če to ni mogoče, 
je potrebno v vsakem primeru posebej določiti pogoje in način 
izvedbe.

18. člen
(1) Na trasi vodovodnega cevovoda niso dovoljeni iz-

gradnja podzemnih in nadzemnih objektov, sajenje dreves ter 
postavljanje drugih ovir.

(2) Objekti morajo biti odmaknjeni najmanj 3 m, drevesa in 
drevoredi pa 2 m od osi vodovoda v horizontalni smeri. Če to ni 
mogoče, upravljavec v vsakem primeru posebej določi pogoje 
in način izvedbe tako, da niso možni škodljivi vplivi objektov na 
vodovod, niti vplivi vodovoda na objekte v primeru okvar, lomov 
in vzdrževalnih del.

19. člen
(1) Širina varovalnega pasu je namenjena zaščiti, vzdrže-

vanju in popravilom vodovoda (služnostni pas) in je odvisna od 
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premera, materiala, situacije na terenu (cesta) in pomembnosti 
vodovoda.

(2) Širine varovalnega pasu so določene v služnostni 
pogodbi z lastnikom zemljišča za vsak objekt posebej. Pravi-
loma so varovalni pasovi v odvisnosti od premera vodovoda 
naslednji:

– širina pasu 3 m, in sicer 1,5 m na vsako stran osi vodo-
voda (velja za vse vodovode, ne glede na material do vključno 
DN 250),

– širina pasu 4 m, in sicer 2 m na vsako stran osi vodo-
voda (velja za vse vodovode, ne glede na material, od DN 250 
naprej.

(3) Na območju varovalnega pasu niso dovoljena grad-
bena dela (gradbeni posegi, deponije materiala in prekopi), 
globoko oranje (rigolanje) in vožnja s težkimi vozili.

20. člen
(1) Objekti za zbiranje in obdelavo komunalnih odpadnih 

voda ter drugi objekti, ki lahko škodljivo vplivajo na vodovod 
morajo biti zgrajeni na oddaljenosti najmanj 5 m od osi vodo-
voda. Rešitev mora biti projektno obdelana.

(2) Določila za odmike in križanja veljajo tudi za vodovo-
dne priključke.

21. člen
Kadar zaradi terenskih razmer ni možno zagotoviti pred-

pisanih odmikov, mora projektant v dogovoru s pristojno stro-
kovno službo upravljavca določiti način izvedbe, ki omogoča 
izvedbo, kontrolo in vzdrževanje vodovodnih objektov in naprav 
ter pridobiti soglasje upravljavca.

22. člen
Zasuni in hidranti morajo biti oddaljeni od drugih komu-

nalnih instalacij in objektov najmanj 0,6 m v vse smeri, če ni s 
tem pravilnikom drugače določeno.

2.5. Globine, širina jarkov ter zasip cevovodov

23. člen
(globine)

(1) Globina jarka mora biti tolikšna, da bo nad temenom 
položene cevi cevovodov v voznih površinah najmanj 1,2 m, 
v nevoznih površinah, pa najmanj 1,0 m zasipa. Maksimalna 
globina cevovodov praviloma ne sme presegati 2,0 m od nivoja 
raščenega ali utrjenega terena.

(2) Izjemoma, če predpisanih globin ni mogoče doseči, je 
na krajših odsekih in le ob soglasju upravljalca dovoljena tudi 
večja ali manjša globina. V teh primerih mora biti v projektu 
posebej določen način izvedbe, kontrole in vzdrževanja.

24. člen
(širina jarkov, posteljica in zasip cevovodov)

(1) Širina dna jarka mora biti v zadostni širini, da omogoča 
neovirano delo. Po razpiranju mora imeti dno jarka še najmanj 
60 cm prostora za gibanje delavcev.

(2) Dno jarka za polaganje cevovodov mora biti skopano 
po dani niveleti s točnostjo ± 3 cm. Priporočljivi padec cevovoda 
je 0,2 % oziroma (1/500).

(3) Dno jarka mora biti utrjeno. Minimalni deformacijski 
modul dna izkopa mora biti Eυ = 40 N/mm2. V kolikor se po-
javljajo mehka mesta ali pa je dno razrahljano, je potrebno na 
ustrezen način vzpostaviti prvotno nosilnost (z utrjevanjem ali 
z zamenjavo tal z ustreznimi materiali, npr. z drobljencem ali 
zemeljsko vlažnim betonom).

(4) V jarku je treba za polaganje cevovoda obvezno pri-
praviti posteljico iz agregata granulacije 4 do 8 mm v minimalni 
debelini 15 cm oziroma (10 + dn/10). Pred polaganjem cevi 
v jarek je treba preveriti, če te niso poškodovane. Preveriti 
je treba tudi, če ni v jarku kakšen oster predmet, ki bi cev pri 
polaganju lahko poškodoval.

(5) Zasip cevovoda v višini prvih 30 cm nad temenom cevi 
se sme opraviti izključno z agregatom granulacije 4 do 8 mm. 
Zgoščevanje zasipa do 30 cm nad temenom cevi se izvaja 
ročno oziroma z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (vibracijski 
nabijalnik max. teže 0,3 kN ali vibracijska plošča max. teže 
1 kN. Komprimiran zasip ob cevi mora doseči deformacijski 
modul Eυ = 23 N/mm2.

(6) Natančen prerez jarka je razviden iz skice št. 1 v prilogi 
predmetnemu pravilniku.

2.6. Dimenzije in materiali cevovodov ter način uporabe

25. člen
(dimenzije)

(1) Nazivne mere vseh elementov vodovodov (cevi, spoj-
niki, armature) so izražene z nazivnim premerom DN, in sicer z:

– DN/ID = DN (angleška kratica), kar pomeni nazivni 
premer glede na notranji premer,

– DN/OD = d, kar pomeni nazivni premer glede na zunanji 
premer.

Nazivne mere vseh elementov cevovoda je potrebno na-
vajati v DN (nazivni notranji premer), razen pri ceveh iz PE se 
podaja zunanji premer (d).

(2) V vodovodnem sistemu se uporabljajo naslednje di-
menzije:

– DN: 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 
300,

– d (Fi): 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 140, 160, 225, 280, 
315.

(3) Za vse cevovode in priključke se uporabljajo cevi 
nazivnega tlaka najmanj NP 10 barov. Glede na karakteristike 
posameznega vodovodnega sistema lahko upravljavec zahte-
va tudi uporabo cevi z višjim nazivnim tlakom.

(4) Pri gradnji cevovodov in priključkov se uporabljajo 
naslednje materiali in standardni premeri cevi:

– duktilne cevi iz nodularne litine (NL), (notranji premer) 
DN: 80, 100, 125, 150, 200, 250 in 300,

– cevi iz polietilena oziroma alkaten cevi (PE) ter cevi iz 
polietilena visoke gostote (PEHD) (notranji premer): DN 20, 25, 
32, 40, 50, 65, 80, 100 in 125.

(5) Vse vrste cevi morajo po kakovosti odgovarjati vsem 
nacionalnim standardom.

(6) Cevi za vgradnjo v agresivna in/ali kontaminirana tla 
morajo biti dodatno zaščitene z ustrezno zunanjo zaščito.

(7) Če se pojavijo na tržišču drugi materiali, ki ustrezajo 
nacionalnim standardom, je potrebno pred vgradnjo le-teh pri-
dobiti pisno soglasje upravljavca.

26. člen
(vgrajevanje)

(1) Duktilne cevi se vgrajujejo:
– za vse cevovode večje od in vključno z DN 150,
– za cevovode v prometno zelo obremenjenih cestah in 

pri prečkanju cest in
– na območjih večjih tlakov ter pod asfaltnimi površinami.
(2) Polietilenske PE ter PEHD cevi se vgrajujejo v vseh 

primerih, ki niso zajeti v prvem odstavku tega člena.

2.7. Zaščita cevovodov

27. člen
(1) Cevovodi morajo biti zgrajeni po navodilih proizvajal-

cev cevi tako, da imajo zadostno trdnost za prenašanje statič-
nih in dinamičnih obremenitev, kar je treba na obremenjenih 
mestih dokazati z izračunom. Lokacijsko naj bodo vgrajeni 
tako, da je v primeru okvare možen strojni izkop.

(2) Na mestih, kjer zaradi objektivnih razlogov ni mogoče 
vgraditi vodovoda tako, da bi bil možen strojni izkop se vodo-
vod položi v zaščitno cev. Minimalni premer zaščitne cevi pri 
cevovodu do in vključno z DN 50 je DN + 5 cm, pri cevovodih 
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večjih od DN 50 pa mora znašati DN + 20 cm. Največja do-
pustna dolžina zaščitne cevi do 30 m, za večje razdalje pa se 
izdela kineta.

(3) Cevovodi se mehansko zaščitijo tudi na vseh drugih 
mestih, kjer je potrebno prestreči mehanske obremenitve, do-
seči toplotno zaščito, omogočiti vzdrževanje, zavarovati objekte 
pred iztekom vode in podobno. Načeloma se zaščita izvede z 
zaščitno cevjo oziroma kineto s kontrolnim jaškom in padcem 
proti jašku.

(4) Zaščitne cevi morajo biti iz takih materialov in tako 
položene, da prenašajo predvideno temensko obremenitev. 
Zaščitne cevi morajo biti na kraju ustrezno zaprte.

28. člen
(1) Pri polaganju cevovodov in vgradnji armatur se upo-

rabljajo vijaki in matice iz nerjavečega (INOX) jekla.
(2) Vijaki, vrata, ograje, stopnice in drugi ključavničarski 

izdelki, ki se vgrajujejo v vodovodne objekte morajo biti izdelani 
iz nerjavečih materialov.

2.8. Vgradnja armatur – zasunov, blatnikov, zračnikov  
ter čistilnih kosov

29. člen
(1) Porazdelitev zapornih armatur za izključevanje posa-

meznih delov omrežja mora biti takšna, da je zapiranje v nujnih 
primerih čim lažje. Število uporabnikov, ki ob zapori nima vode 
mora biti znano. Upoštevati je potrebno krajevne okoliščine, 
kot npr. gostota poselitve, lega zdravstvenih ustanov, šol, sta-
novanjskih objektov in industrijskih obratov. Na cevovodih izven 
naselja se vgrajujejo zasuni v skladu s soglasjem upravljavca 
ob upoštevanju terenskih razmer in obratovalnih pogojev, pra-
viloma na vsakih 200–500 metrov. Zasuni in lopute morajo biti 
označeni s tablicami.

(2) Zasuni in lopute morajo biti obvezno vgrajeni na vsa-
kem odcepu iz primarnega in sekundarnega cevovoda, pred in 
za vsako zaščito, vsakem odcepu hidranta, zračnika, blatnika 
in čistilnega kosa.

30. člen
Vsi zasuni nad in vključno z DN 150 morajo biti vgrajeni v 

jašek in izvedeni s prenosom moči. V primerih, ko je na enem 
mestu vgrajenih več armatur morajo biti vse vgrajene v jašek, 
ne glede na to, po kakšnem zemljišču poteka vodovod in ne 
glede na dimenzijo cevovoda. V primerih, ko ni mogoče zgra-
diti jaška je potrebno izdelati alternativno rešitev ter pridobiti 
soglasje upravljalca.

31. člen
(1) Cevovodi morajo biti v najnižjih točkah, kjer se nabirajo 

usedline, opremljeni z blatniki oziroma izpusti. Ti so namenjeni 
tudi izpuščanju vode iz cevovodov pred popravili in rednimi vzdr-
ževalnimi deli. Izjemoma lahko funkcijo blatnika prevzame hidrant.

(2) Velikost naprav za izpust se mora določiti na osnovi 
količine vode, ki jo je treba odvesti, razpoložljivega časa in ve-
likosti odvodnika ali zmogljivosti okolice za sprejem izpuščene 
količine vode. Rešitev izpusta mora biti taka, da se kinetična 
energija vode varno razprši.

(3) V vseh primerih so na izpustnih ceveh nameščeni žabji 
poklopci. Izpust je potrebno oblikovati tako, da je izključen vsak 
vpliv na kakovost vode.

32. člen
(1) Vodovodni sistem mora biti opremljen z napravami, 

ki omogočajo izhajanje večjih količin zraka pri polnjenju in 
vstop zraka pri praznjenju cevovoda. Velikost in tip zračnikov 
določi projektant z upoštevanjem standardov za te izdelke, 
predvidenih pretokov in konfiguracije sistema. Preučiti se mora 
vse točke, kjer se spreminjajo gradienti cevovoda. Zračnike in 
jaške je potrebno načrtovati tako, da se prepreči vdor zunanje 
vode v cevovod.

(2) Pri večjih dimenzijah cevovodov morajo biti zračniki 
nameščeni v kombinirani izvedbi z zračniki za mikro odzrače-
vanje z manjšimi odprtinami, ki omogočajo izhajanje zraka, ki 
se nabira med normalnim obratovanjem.

(3) Na primarnih cevovodih se zračnike vgrajuje v be-
tonske jaške. Na sekundarnem omrežju je možno zračnike 
manjših dimenzij vgraditi tudi v pomožne jaške.

33. člen
Pred vodomeri in reducirnimi ventili je potrebno vgraditi 

čistilne kose.

2.9. Dobavni tlak

34. člen
(1) Dobavni tlak je odvisen od hidravličnih razmer in po-

rabe vode iz omrežja. Na mestu priključitve je dobavni tlak pra-
viloma od 1,5 bara do 5 barov. V primerih, ko je tlak na mestu 
priključitve izven navedenih meja, je potrebno tlake v internem 
vodovodnem omrežju ustrezno korigirati. Za te primere priklju-
čevanje določi upravljavec potrebne ukrepe.

(2) Če je tlak v omrežju višji od 5 barov, mora uporabnik 
vgraditi za obračunskim vodomerom napravo za zmanjševanje 
tlaka (reducirni ventil).

(3) Če je tlak v omrežju manjši od 1,5 bara, mora uporab-
nik po pridobitvi soglasja upravljavca za obračunskim vodome-
rom vgraditi napravo za dvig tlaka.

(4) Reducirni ventil in naprava za dvig tlaka sta sestavni 
del interne instalacije. Uporabnik je dolžan skrbeti za vzdrže-
vanje teh naprav.

2.10. Priključitev naprav za ogrevanje sanitarne vode

35. člen
(1) Naprave za ogrevanje vode in druge tovarniške ter 

tehnične naprave, ki rabijo vodo iz vodovodnega sistema ter 
delujejo pod višjim tlakom, kot je tlak v sistemu, ali se zaradi 
njihovega delovanja voda lahko vrača v sistem, morajo biti iz-
vedene tako, da je onemogočen povratni tok vode iz instalacije 
v vodovodni sistem.

(2) Uporabnik je dolžan pri izdelavi internega vodovodne-
ga omrežja predvideti tehnično rešitev, ki bo kompenzirala višje 
tlake v internem vodovodnem omrežju, ki nastajajo pri pripravi 
tople vode.

(3) Interno vodovodno omrežje, ki pri tehnološkem proce-
su uporablja snovi, ki lahko ogrozijo zdravstveno neoporečnost 
vode, mora biti izvedena tako, da je popolnoma izključena mo-
žnost povratnega toka vode iz internega vodovodnega omrežja 
v vodovodni sistem.

2.11. Zaščita pred požarom

36. člen
(1) Preko svojega omrežja napaja upravljavec tudi pove-

zave, ki rabijo za gašenje požarov.
(2) Hidranti se vgrajujejo na sekundarnem in primarnem 

omrežju po predpisih o požarni varnosti. Lokacijo, način izved-
be in število hidrantov določi v skladu z veljavno zakonodajo 
projektant v soglasju z upravljavcem. Hidrante se praviloma 
vgrajuje čim bližje vodovodu brez slepih krakov, z namenom 
preprečitve staranja vode v odcepih. Kadar se vgrajuje več 
nadtalnih hidrantov v nizu je potrebno zagotoviti enoten izgled 
postavitve brez odstopanj.

(3) Hidranti so namenjeni in potrebni za gašenje požarov, 
upravljalec jih sme uporabljati tudi za obratovalne namene: 
praznjenje, zračenje in izpiranje cevovodov ter polnjenje ci-
stern. Za ostale namene se smejo hidranti koristiti samo preko 
hidrantnega nastavka z vodomerom v skladu z 73. členom 
tega pravilnika.

(4) Upravljavec je ob letnem pregledu hidrantov dolžan 
le-te tudi zaplombirati.
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37. člen
(1) Hidranti na vodovodnem omrežju so praviloma nadtalni, 

v primerih, ko ni možna vgradnja nadtalnih se vgradijo podtal-
ni. Vsi nadtalni hidranti morajo biti lomljive izvedbe. Dimenzija 
podtalnih hidrantov je praviloma DN 80, nadtalnih pa DN 80 in 
DN 100.

(2) Mehanizem podtalnega hidranta sme biti največ 30 cm 
pod niveleto cestne kape. Podzemni hidrant se sme zasipati le 
z gramoznim materialom. Hidrantna kape pri podtalnih hidrantih 
morajo biti podbetonirane. Velikost betonske plošče pod hidran-
tno kapo mora biti dimenzij 40 x 50 x 10 cm, z odprtino v sredini 
za hidrantno kapo, da glede na nosilnost terena prenaša obtežbo 
kape brez pogrezanja. Podbetoniran mora biti tudi N kos na 
katerega se opira hidrant. Hidranti se morajo vgrajevati tako, da 
pri zaprtem hidrantu voda odteče iz telesa hidranta (varovanje 
proti zamrznitvi).

(3) Shema priklopa hidranta je razvidna iz skice št. 2 v 
prilogi predmetnemu pravilniku.

38. člen
(1) Vsak hidrant mora imeti na odcepu zasun za izključitev 

in zapiranje v primeru okvar in ostalih popravil na hidrantu.
(2) Oprema za gašenje se hrani v posebnih omarah, ki so 

lahko zidane ali prosto stoječe izvedbe. Oprema in omare niso 
sestavni del vodovoda in niso v upravljanju upravljalca.

39. člen
(1) Vodovodna omrežja, ki služijo za napajanje hidrantov, 

so lahko javna ali interna. Javna so sekundarni cevovodi z vgra-
jenimi hidranti, potekajo pa praviloma po javnem zemljišču ter jih 
na stroške lastnika omrežja vzdržuje upravljavec.

(2) Interno hidrantno omrežje je del interne instalacije upo-
rabnika, je za obračunskim vodomerom in ga vzdržuje uporabnik 
na svoje stroške. V hidrantnih omrežjih mora biti zagotovljeno 
kroženje vode.

2.12. Jaški

40. člen
Za potrebe obratovanja vodovodnega sistema se vgrajujejo 

jaški, in sicer za nameščanje armatur, ki služijo za zapiranje, 
odzračevanje, izpiranje, regulacijo, merjenje, nadzor itd. Glede 
na navedeno delimo jaške na:

– jaške za vodovodne armature, ki služijo za zapiranje, 
odzračevanje, izpiranje, regulacijo, čiščenje, zmanjševanje tlaka 
in drugo (armaturni jaški),

– jaške za nameščanje kontrolnih in merilnih naprav (me-
rilni jaški),

– jaške za nameščanje vodomerov (vodomerni jaški).

41. člen
(zahteve za armaturne in merilne jaške)

(1) Višina: višina jaška mora biti praviloma najmanj 170 cm.
(2) Dolžina: vsota dolžin vseh vgrajenih elementov oziroma 

fazonov + 40 cm, vendar najmanj 150 cm na cevovodih do DN 
50 mm, na cevovodih do DN 150 mm najmanj 180 cm, na cevo-
vodih preko DN 150 mm pa najmanj 250 cm.

(3) Širina: vsota širin vseh vgrajenih elementov na odcepu 
+ 1/2 DN cevi v osi cevovoda + 80 cm, vendar najmanj 120 cm, 
na cevovodih do DN 150 mm, najmanj 150 cm na cevovodih do 
DN 250 mm in najmanj 180 cm na cevovodih preko DN 250 mm.

(4) Preostale zahteve so:
– nad ploščo jaška mora biti minimalno 30 cm zasipa,
– dno jaška mora biti iz gramoznih krogel premera 

10–50 mm v debelini plasti minimalno 20 cm ali z betoniranim 
dnom s poglobitvijo za črpanje vode; v primeru, da obstaja 
možnost, da podtalna voda doseže koto višjo od dna jaška, je 
obvezna izvedba jaška z betonskim dnom,

– velikost vstopne odprtine mora biti minimalno dimenzij 
80 x 80 cm. Vstopna odprtina se mora zapirati s standardnim 

litoželeznim pokrovom težke oziroma lahke izvedbe, odvisno 
od obremenitve,

– če je v jašku vgrajen fazonski element težji od 150 kg ali 
ima vgrajen kombinirani vodomer premera nad DN 80 mm, mora 
imeti tudi montažno odprtino minimalne velikosti 80 x 80 cm 
neposredno nad elementom,

– montažna odprtina se mora zapirati z litoželeznim po-
krovom. Teža pokrova mora odgovarjati prometni obremenitvi. 
V izjemnih primerih se pokrov izdela po navodilih projektanta 
oziroma upravljavca,

– vstop v jašek mora biti opremljen z lestvijo iz nerjavečega 
materiala. Nosilna drogova lestev morata biti iz cevi Ø 40 mm, 
nastopne prečke Ø 18 mm v razmiku 300 mm. Lestev mora biti 
pritrjena na steno jaška,

– jaški v terenih s talno vodo morajo biti vodotesni. Vrh 
vstopne (montažne) odprtine mora biti obvezno nad visokim 
nivojem poplavne vode. V dnu mora tak jašek imeti poglobitev 
za črpanje vode.

(5) Vodomerni jaški so obdelani v točki 4.1. Lokacija in 
izvedba merilnega mesta.

2.13. Označevanje cevovodov in naprav

42. člen
Cevovod se označi tako, da se 30 cm nad njim položi ozna-

čevalni trak z napisom »POZOR VODOVOD«.

43. člen
(1) Zasuni, podtalni hidranti, zračniki, blatniki, sifoni pri 

prečkanju vodotokov in priključki morajo biti označeni z ozna-
čevalnimi tablicami.

(2) Oblika in velikost označevalne tablice je predpisana z 
ustreznim standardom. Označevalne tablice so pritrjene na vi-
dnem mestu najbližjega objekta. Če v bližini ni objekta, se tablico 
postavi na poseben drog. Drog za pritrditev označevalnih tablic 
je iz pocinkane cevi premera 40 mm, višine 2,0 m.

2.14. Tlačni preizkus

44. člen
(1) Na vsakem novozgrajenem cevovodu je potrebno opra-

viti tlačni preizkus.
(2) Postopek tlačnega preizkusa cevovoda, ki ga mora 

izvajalec montažnih del izvesti po delnem zasipu cevovoda (vidni 
spoji), mora biti definiran v tehničnem poročilu projekta (PZI) in 
izveden v skladu z navodili upravljavca in dobavitelja.

(3) O uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se napiše 
zapisnik, ki ga morata podpisati nadzorni organ, odgovorni vodja 
del ter predstavnik upravljavca in je sestavni del investicijsko- 
tehnične dokumentacije.

2.15 Objekti javnega vodovoda

45. člen
(črpališča)

(1) Projektiranje črpališč in režimov obratovanja za kom-
pleksnejše sisteme lahko zahteva podrobnejše študije z uporabo 
simulacij in tehnik optimizacije. Sistemi nadzora in krmiljenja 
naj bodo izbrani na osnovi meritev tlaka, pretoka in nivoja ali 
časa v odvisnosti od krajevnih pogojev. Krmiljenje črpalk naj 
bo opremljeno z varnostnimi krmilnimi funkcijami, ki v prime-
ru nezadostnega tlaka na sesalnem cevovodu ali nedopustnih 
pretokov vode, preprečijo delovanje črpalnih agregatov. Krmilni 
sistemi morajo preprečiti nepotrebne ponovne vklope, izklope ali 
spremembe vrtljajev črpalnih agregatov.

(2) Črpališča so praviloma nadzemni ali delno vkopani 
objekti. Gabarite objekta se določi glede na predvideno število 
črpalnih agregatov in drugo električno strojno opremo. Črpališče 
mora imeti urejeno prezračevanje preko zračnikov na fasadi ali 
oknih. Okna naj se odpirajo na »v« in naj bodo z zunanje strani 
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zaščitena s kovinsko mrežo. Emisije hrupa zaradi delovanja ne 
smejo presegati dovoljenih vrednosti po veljavnih predpisih. 
Črpališča umeščena v urbano okolje, naj bodo brez oken, pre-
zračevana pa preko fasadnih ali drugih odprtin, na katerih so 
rešetke z vgrajenimi dušilniki zvoka. Vrata morajo biti tesna, z 
zadostnimi zvočno izolacijskimi lastnostmi. Po potrebi se uredi 
tudi ogrevanje črpališča.

(3) Črpalni agregat ali kombinacija črpalnih agregatov se 
določi na osnovi maksimalne in povprečne urne porabe, prostor-
nine vodohrana in energetsko stroškovnih parametrov.

(4) Vsako črpališče ima najmanj en delovni in rezervni 
črpalni agregat. Črpalni agregati so praviloma vertikalne izved-
be, vgrajeni na betonske podstavke, z zapirali na sesalnem in 
tlačnem cevovodu. Pred zasunom na tlačnem cevovodu v smeri 
pretoka mora biti vgrajena nepovratna loputa. Črpališče mora 
imeti na tlačnem cevovodu blažilnik ali mehansko varnostno 
armaturo za zaščito sistema pred hidravličnim udarom. Priključki 
morajo biti izvedeni tako, da je možna enostavna demontaža 
črpalnega agregata. Črpalka naj ima na sesalni in tlačni strani 
vgrajena manometra (z glicerinskim polnilom) z odzračevalno 
armaturo.

(5) Meritev pretoka je praviloma skupna, z merilnikom vgra-
jenim v tlačni cevovod. Črpališča morajo imeti urejen praznotok, 
za tlačni cevovod pa mora biti zagotovljena izpraznitev.

(6) Vse poglobitve in preboji skozi pohodne podeste črpali-
šča morajo biti zavarovani s pohodnimi rešetkami iz nerjavnega 
jekla. Ograje in stopnice v teh objektih morajo biti iz nerjavnega 
jekla. Za ostale detajle veljajo enake zahteve kot so opredeljene 
v 46. členu tega pravilnika.

(7) Zagon in zaustavljanje črpalnih agregatov se izvaja z 
napravami za mehko zaganjanje ali z napravami za regulacijo 
vrtljajev. Kompenzacija jalove energije je posamična za vsak 
elektromotor posebej. Elektromotorji morajo imeti termistorsko 
varovanje navitja. Varovanje proti praznemu teku je s tlačnim 
stikalom ali merilnikom tlaka na sesalnem cevovodu pri črpanju 
iz cevovoda ter z merilnikom nivoja in nivojskim stikalom mi-
nimalnega nivoja pri črpanju iz vodohrana. Prav tako je lahko 
varovanje proti praznemu teku izvedeno s kontrolo obremenitve 
elektromotorjev, ki je izvedena z napravami za mehko zaganja-
nje ali ustavljanje in je vezano na kontrolo pretoka na tlačnem 
cevovodu.

(8) Zaporne armature in cevovodi morajo biti načrtovani 
tako, da so tlačne izgube čim manjše. Možna je uporaba av-
tomatskih zapornih ali protipovratnih armatur. Projektant mora 
v vsakem primeru skrbno preučiti vplive hitrega zapiranja. Na 
črpališčih se izvede elektro priključek za mobilni agregat, z lo-
čenim elementov za avtomatski preklop napajanja z električno 
energijo.

(9) Črpališča delujejo praviloma avtomatsko, omogočeno 
pa mora biti tudi ročno, lokalno in daljinsko upravljanje. Delova-
nje črpališča uravnava lokalni krmilnik s panelnim prikazoval-
nikom za vse tehnološke parametre avtomatskega delovanja. 
Parametre avtomatskega delovanja je možno nastavljati tudi iz 
nadzornega centra upravljavca.

(10) Stikalni blok črpališča mora biti izveden najmanj s 
stopnjo zaščite IP 54. Na vratih stikalnega bloka je po potrebi po-
leg panelnega prikazovalnika in analizatorja električne energije 
potrebno predvideti tudi druge kazalne instrumente.

(11) Za vse merilnike je potrebno predvideti prednapeto-
stne zaščitne elemente, ki morajo biti vgrajeni na razdalji največ 
2 m od naprave. Krmilna napetost in napajanje vseh krmilnikov, 
prikazovalnikov, merilnikov pretoka, tlaka in nivoja naj bo iz-
vedena preko naprave za brez-prekinitveno napajanje (UPS) 
s ponovnim avtomatskim vklopom ob izpraznitvi in vnovični 
napolnitvi baterij naprave.

46. člen
(prečrpališča)

(1) Predvideno prečrpališče mora biti tlorisnih dimenzij, ki 
omogočajo vgradnjo potrebne opreme. Objekt naj bo nadze-
mne izvedbe, zidan ali izdelan iz lahkih montažnih elementov, 

postavljen na betonski temelj s klasično dvokapnico kot stre-
ho. Če ni možno pridobiti soglasja za izvedbo nadzemnega 
objekta, naj se izvede podzemni jašek istih dimenzij. Pri tem 
je potrebno predvideti ustrezno vstopno odprtino za transport 
in montažo opreme, zagotoviti je potrebno vnos agregata, 
drenažo jaška, gretje in prezračevanje jaška.

(2) Zmogljivost črpalnega agregata mora biti določena 
na podlagi srednje urne porabe, maksimalne urne porabe 
ter požara. V primeru, ko je požarna varnost zagotovljena iz 
drugih virov, se zmogljivost prečrpališča ustrezno zmanjša. 
Agregat naj sestavlja ustrezno število frekvenčno reguliranih 
črpalk. Agregat naj bo kompaktne izvedbe, predviden za vgra-
dnjo na betonski podstavek in opremljen z osnovno armaturo 
in tlačnimi senzorji ter s tlačno posodo ustreznega volumna. 
V objektu je potrebno predvideti vse potrebne povezave z vso 
zaporno in varovalno opremo črpalk.

(3) Za potrebe zdravstvene službe mora biti predvideno 
ustrezno odjemno mesto za odvzem vzorcev pitne vode za 
črpalnim agregatom. V objektu je potrebno predvideti vso 
elektro opremo. Vse črpalke morajo imeti mehki zagon in biti 
varovane proti pregretju, izpadu faze in udaru strele.

47. člen
(vodohran)

(1) Vodohrani morajo biti projektirani in zgrajeni tako, da 
zagotavljajo 100 % vodotesnost. Upoštevana morajo biti tudi 
določila standarda EN 1508. Vodohrani morajo biti konstru-
irani in preizkušeni tako, da zagotavljajo zahtevano varnost 
oskrbe in ohranjajo sprejemljivo stopnjo vplivov na kakovost 
vode. Prostornino vodohrana je treba določiti na podlagi niha-
nja vode v dnevu največje porabe, varnostnih 20 % za nujno 
potrošnjo in požarne rezerve.

(2) Vodohrani so praviloma vkopani in imajo dve vodni 
celici, ki sta med seboj fizično v celoti ločeni, in armaturno 
celico. Vsaka vodna celica mora imeti lasten dotočni, odtočni 
in praznotočni cevovod z zapiralom in prelivni cevovod. Izbiro 
med eno ali dvema vodnima celicama upravljavec definira v 
projektnih pogojih glede na pomembnost objekta v vodovo-
dnem sistemu. Praznotočni oziroma prelivni cevovod mora biti 
speljan v meteorno kanalizacijo ali izpust, zaključen z žabjim 
pokrovom. Prelivi morajo dopuščati iztekanje količine vode, ki 
je enaka največji količini dotoka v vodohran. Zagotovljen mora 
biti odvod vode brez nevarnosti za okolje in objekte.

(3) S tlorisno obliko vodne celice, pregradami in postavi-
tvijo dotočnega in iztočnega cevovoda mora biti zagotovljeno 
kroženje vode v vodni celici. Zaradi zagotavljanja kakovosti 
vode naj bo čas zadrževanja zmanjšan na minimum, kar pa 
naj bo usklajeno s stopnjo varnosti oskrbe in zahtevano po-
žarno varnostjo. Načrtovanje protiležnih rezervoarjev, ki ne 
zagotavljajo pretočnosti, ni dovoljeno. Število dostopov v vo-
dne celice je treba omejiti na minimum; teh naj bo le toliko, da 
omogočajo zanesljivo obratovanje, vzdrževanje in čiščenje.

(4) Konstrukcija vodohrana mora biti izolirana s hidroizo-
lacijo in toplotno izolacijo, ki preprečuje poslabšanje kakovosti 
vode zaradi ekstremnih temperaturnih razlik.

(5) Posamezne odprtine vodohrana naj bodo projekti-
rane tako, da ni mogoč vpliv na akumulirano vodo. Posebno 
pozornost je treba posvetiti odprtinam nad vodno gladino, ki 
jih praviloma ne sme biti.

(6) Omogočeno mora biti učinkovito zračenje armaturne 
in vodnih celic. Zračenje vodnih celic mora biti izvedeno z 
zračniki tako, da je onemogočen vnos škodljivih snovi vanje, 
hkrati pa morajo biti učinkoviti. Zračniki vodnih celic zunanje 
izvedbe morajo biti priključeni na drenažo. Odprtine vseh 
zračnikov morajo biti zoper mrčes zaščitene z mrežico iz ner-
javečega jekla na zunanji strani zračnih odprtin.

(7) Pri projektiranju naj se predvidi na iztočni cevi pri-
merno opremo (pipo) za redni odvzem vzorcev za analizo 
kakovosti vode. Za pranje vodnih celic naj se na dotočnem 
cevovodu predvidi odcep z univerzalno gasilsko spojko in 
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zapiralom dimenzije DN 50. Vodohrani volumna 150 m3 in 
več morajo imeti mostno dvigalo take nosilnosti, da je mogoče 
vzdrževanje vseh vgrajenih elementov.

(8) Izvedba vodnih celic mora biti vodotesna, z gladkimi 
premazi sten in tlakov, ki omogočajo enostavno čiščenje in 
vzdrževanje ter ne vplivajo na kakovost pitne vode. Vsi kovin-
ski deli v armaturnih celicah morajo biti iz nerjavečega jekla 
(ograje, rešetke, lestve itd.). Ravno tako morajo biti vsi spojniki, 
razen armatur, izdelani iz nerjavečega jekla. Vsi kovinski deli v 
vodni celici morajo biti iz nerjavečega jekla kakovosti ANSI 316. 
Vodotesnost vodne celice je potrebno dokazati z izvedenim 
tlačnim preizkusom, ki mora trajati najmanj 24 ur, nivo vode 
pa se ne sme zmanjšati za več kot 1 % skupne višine vode v 
vodohranu.

(9) Vodne celice in predprostor morajo biti obložene s 
keramiko oziroma obdelane s premazi, primernimi za pitno 
vodo, in odporne proti mehanskim poškodbam pri pranju celic 
z visokotlačnimi napravami. S premazi oziroma keramično 
oblogo mora biti dosežena maksimalna gladkost sten, stropa 
in dna vodne celice. Stiki sten in dna vodne celice morajo biti 
izvedeni z zaokrožnico zaradi lažjega in učinkovitejšega izpi-
ranja usedlin. Talna plošča vodne celice mora biti izvedena s 
3 % nagibom proti praznotočnem cevovodu in mora omogočati 
izpraznitev celotnega volumna vodohrana.

(10) Vodne celice morajo biti od armaturne celice ločene z 
zatesnjenimi vrati ali okni, ki morajo biti iz materiala, odpornega 
na vlago in agresivno atmosfero (praviloma PVC okna, bele 
barve s termopan zasteklitvijo).

(11) Velikost in izvedba vstopnih odprtin mora omogočati 
neoviran dostop do vodnih celic. Okna morajo biti vgrajena na 
notranjem robu vodne celice. Na zunanji strani vstopne odpr-
tine se izvede gladka kamnita polica brez izstopajočih robov. 
V vsako vodno celico mora biti vgrajena lestev za dostop.

(12) Pri vodohranih prostornine 200 m3 in več se vstopi v 
nivojske etaže praviloma izvedejo z enoramnimi ali dvoramnimi 
stopnišči.

(13) Vodohrani imajo praviloma en merilnik nivoja ter v 
vsaki vodni celici nivojni stikali za signaliziranje nivoja v po-
samezni vodni celici. Lego nivojskih stikal je potrebno določiti 
glede na volumen vodohrana in značilnosti pretoka na dotoku 
in iztoku.

(14) Vodohrani na omrežju imajo praviloma merilnike pre-
toka na dotočnem in iztočnem cevovodu ter merilnike kakovosti 
vode (prosti klor, temperatura, motnost itd.).

(15) Vsi merjeni tehnološki parametri morajo biti vključeni 
v sistem daljinskega upravljanja in nadzora upravljavca. Vodo-
hran mora imeti zunanjo razsvetljavo ter razsvetljavo armaturne 
in vodne celice. Razsvetljava vodnih celic mora biti nameščena 
v armaturni celici s stopnjo zaščite IP 56. Stikalni blok mora biti 
izveden s stopnjo zaščite IP 54 in po potrebi ogrevan.

48. člen
(raztežilniki in reducirni ventili)

(1) Kadar se iz vodohrana napajajo nižje ležeča naselja 
in je to potrebno, se vmesni tlak zmanjša z razbremenilniki. 
Izjemoma lahko za te namene uporabimo tudi reducirne ven-
tile, kjer lahko poljubno zmanjšamo vodni tlak v nižje ležečem 
cevovodu.

(2) Pri izdelavi in opremi razbremenilnika je potrebno 
upoštevati vsa določila kot za vodohrane. Lahko se jih iz-
vede s prostornino 5 m3 oziroma skladno s projektantskim 
izračunom.

(3) Reducirne ventile se praviloma vgrajuje v jaške, ki 
morajo biti opremljeni z zapirali pred ventilom in za njim, či-
stilnim kosom, varnostnim vzmetnim ali hidravličnim ventilom 
in manometri z glicerinskim polnilom. Obvezno je potrebno 
upoštevati navodila proizvajalca, ki predpisuje tudi rešitve iz-
vedbe in ima priložene montažne sheme (mimotok) pri večjih 
profilih. Jašek z vgrajenim reducirnim ventilom mora imeti 
urejen praznotok.

III. VODOVODNI PRIKLJUČEK

3.1. Izvedbeni pogoji

49. člen
(1) Za lego in globino priključnih cevovodov veljajo enake 

zahteve kot za ostalo vodovodno omrežje. Biti morajo ravni 
in zgrajeni v čim krajši možni liniji od sekundarnega voda do 
objekta. Priključni cevovodi morajo imeti zaporno armaturo 
zaradi možnosti popravila ali izključitve. Njihova trasa mora za-
gotoviti neovirano vgrajevanje, dostopnost in možnost nadzora 
ter vzdrževanja med obratovanjem.

(2) Priključek mora biti praviloma zgrajen tako, da je za-
gotovljeno ustrezno odzračevanje priključka. V kolikor izvedba 
priključka brez dodatnih naprav ustreznega odzračevanja ne 
omogoča se vgradi dodatna odzračevalna naprava na stroške 
uporabnika.

(3) Priključna cev poteka praviloma pravokotno na se-
kundarni cevovod. Priključna oziroma zaščitna cev mora biti 
na območju, kjer je vgrajena v teren, položena na peščeno 
posteljico debeline 10 cm, obsipana in zasuta s tem materialom 
v višini najmanj 10 cm nad temenom cevi.

(4) Priključna cev do vključno DN 50 je praviloma vgraje-
na v zaščitni cevi v celotni dolžini od zapornega elementa na 
mestu priključitve do merilnega mesta. Material zaščitne cevi 
je PVC ali PE.

(5) Priključni cevovodi se ne smejo uporabljati za elek-
trične ozemljitve.

(6) Izvedba vodovodnega priključka na magistralni in pri-
marni vodovodni cevovod praviloma ni možna, izjemoma pa se 
takšna priključitev dovoli pod pogoji, ki jih določi upravljavec.

50. člen
(1) Priključitev uporabnika na vodovodni sistem je možna 

ob naslednjih pogojih:
– če je kota tlačne črte pri Q max v vodovodnem omrežju 

najmanj 15 m nad koto najvišjega izliva v objektu,
– če bodoči uporabnik s predvidenim odvzemom vode 

ne bo presegel pretočnih zmogljivosti sekundarnega omrežja.
(2) V primeru, da ti pogoji niso izpolnjeni, količina vode 

pa je zadostna, mora uporabnik na lastne stroške vgraditi in 
vzdrževati opremo za zvišanje tlaka, ki je nameščena za vo-
domernim mestom.

(3) V primeru, da je kota tlačne črte pri Q min v vodovo-
dnem omrežju več kot 50 m nad koto najnižjega izliva v objektu, 
mora uporabnik na lastne stroške vgraditi napravo za znižanje 
tlaka, ki je nameščena za vodomernim mestom.

51. člen
Vsak uporabnik ima praviloma en priključek oziroma ob-

računski vodomer. Za vsak nadaljnji priključek oziroma obra-
čunski vodomer mora uporabnik predhodno pridobiti soglasje 
upravljavca. Upravljalec o soglasju odloči na podlagi vloge z 
utemeljitvijo okoliščin. K vlogi mora uporabnik priložiti odločbo 
o odmeri komunalnega prispevka oziroma mnenje pristojnega 
občinskega organa, ki vključuje opredelitev glede komunalnega 
prispevka.

52. člen
V večstanovanjski stavbi, ki ne zahteva upravitelja, vrstni 

hiši ali dvojčku, ki ima gradbeno samostojne stanovanjske 
enote s svojim uličnim vhodom, ima lahko vsaka stanovanjska 
enota samostojen priključek z obračunskim vodomerom, pra-
viloma pa se izvede le en priključek na sekundarni cevovod, 
odcepitev za vsako samostojno stanovanjsko enoto pa se 
izvede pred hišo z ločenim zaklopnikom oziroma ventilom ter 
samostojnim obračunskim vodomerom.

53. člen
Večstanovanjski objekti, ki zahtevajo upravitelja, imajo 

skupni vodomer, katerega obračunava upravljavec. Količina 
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vode se v tem primeru obračuna za celotno stavbo upravniku 
večstanovanjskega objekta, ki poskrbi za razdelitev stroškov 
na stanovalce.

54. člen
Na že zgrajen priključek je mogoče pred obračunskim 

vodomerom priključiti še eno ali več stavb le s soglasjem uprav-
ljavca in lastnika vodovodnega priključka.

55. člen
(1) Začasni vodovodni priključek se lahko izvede za grad-

bene, kmetijske ali druge namene.
(2) Začasni vodovodni priključek se lahko izvede samo 

na podlagi soglasja upravljavca in najdlje za obdobje 2 let z 
možnostjo podaljšanja še za 1 leto.

(3) Vsi stroški za izvedbo in ukinitev začasnega vodovo-
dnega priključka bremenijo uporabnika.

(4) Začasni vodovodni priključek za gradbene namene se 
lahko izvede v začasnem jašku pred predvidenim objektom, 
vendar v trasi končne izvedbe priključka.

56. člen
Ob rekonstrukciji dotrajanega sekundarnega vodovoda 

morajo lastniki vodovodnih priključkov upravljavcu in izvajalcem 
del omogočiti dostop do javnega vodovoda, če ta poteka po nji-
hovih parcelah. Izvajalec del mora po zaključku del vzpostaviti 
teren v prvotno stanje.

3.2. Izvedba priključka

57. člen
Vodovodni priključek se naveže na javno omrežje v ravni 

črti, pravokotno na ulično steno zgradbe.

58. člen
Kadar vodovodnega priključka ni mogoče izvesti tako, kot 

to predpisuje prejšnji člen, se lahko uvede v zgradbo bočno, in 
sicer v odmiku 1,5 m od zgradbe, vendar pravokotno na smer 
ulične stene oziroma po navodilih upravljavca.

59. člen
Ob priključitvi objekta, ki je že priključen na lokalni vodni 

vir, je potrebno izvesti fizično ločitev internih instalacij, s ciljem 
ločiti uporabnikove dosedanje vodne vire (kapnica, lokalni vo-
dovod, individualna oskrba z vodo) od vode iz javnega vodo-
vodnega sistema. Fizična ločitev se izvede s prerezom cevi in 
montažo čepa.

60. člen
Vodovodni priključek je sestavljen iz priključnega sklo-

pa na sekundarno vodovodno omrežje (priključne garniture 
za navrtanje oziroma odcepnega kosa), priključne cevi na 
odseku med javnim vodovodom in priključkom zunanjega 
vodomernega jaška, zasuna pred vodomerom, čistilnega 
kosa in montažno demontažnega kosa (odvisno od nazivne-
ga premera) ter obračunskega vodomera in nepovratno loputo 
vgrajenimi v zunanjem vodomernem jašku, v skladu z določili 
tega pravilnika.

61. člen
(1) Spoj vodovodnega priključka na vodovodno cev se 

izvede:
a) na cev do premera DN 40 mm z:
– navrtno objemko z nastavkom in zapornim elementom 

ali navrtnim zasunom,
– teleskopsko vgradilno garnituro in
– LTŽ cestno kapo s podložno ploščo.
b) na cev premera DN 50 mm in več z:
– odcepnim kosom,
– zapornim elementom,
– teleskopsko vgradilno garnituro in LTŽ cestno kapo.

(2) Višina vgradilne garniture mora biti prirejena tako, da 
je vrh garniture od 10 do 15 cm pod terenom.

(3) Shema priključka je razvidna iz skice št. 3 v prilogi 
predmetnemu pravilniku.

62. člen
(1) Montažo vodovodnega priključka je potrebno izvesti z 

upoštevanjem vseh ukrepov za zagotavljanje varne oskrbe s 
pitno vodo. Obvezna je izvedba tlačnega preizkusa, izpiranje 
s tlakom iz vodovodnega omrežja in v posebnih primerih tudi 
dezinfekcija priključne cevi ter merilnega sklopa.

(2) Po zaključeni izvedbi prenese uporabnik upravljavcu 
v upravljanje in vzdrževanje vodomer in priključni vod s pri-
ključnimi in zapornimi elementi, spojniki, vgradno garnituro in 
cestno kapo do vodomera oziroma v primerih ko je vodomer 
nameščen v objektu do prve zunanje stene objekta.

63. člen
Priključni sklop – zasun vodovodnega priključka mora biti 

praviloma na javnem zemljišču. Če je cevovod, na katerega se 
izvaja priključitev, v vozišču prometne ceste, je zasun praviloma 
v pločniku ob zgradbi. Če je ulični cevovod zunaj cestišča, je 
zasun tudi za zgradbe, ki ležijo na nasprotni strani ulice, na 
pločniku ob cevovodu na javnem zemljišču. Če ima objekt 
ograjo, mora biti zasun od nje odmaknjen minimalno 0,6 m.

64. člen
(1) Naprave za nižanje tlaka (reduktorji tlaka) se vgrajuje 

na internem vodovodnem omrežju, in sicer po naslednjem vr-
stnem redu: zapiralni element, lovilec nesnage, reduktor tlaka 
in zapiralni element. Vgradnja teh naprav v vodomernih jaških 
brez soglasja upravljavca ni dovoljena.

(2) Naprave za višanje ali nižanje tlaka so del uporabni-
kove vodovodne napeljave.

65. člen
(1) Pri objektu, kjer je predvidena naprava za višanje tlaka 

(hidroforji), se le-ta na vodovodni sistem praviloma priključuje 
prek vmesnega zbiralnika v interni napeljavi, v katerega priteka 
voda iz priključka preko dotočnega ventila s plavačem. Dotok 
mora biti nad gladino vmesnega zbiralnika, da ne more priti 
do povratnega vpliva vode iz internega omrežja v javni vodo-
vodni sistem. Neposredno na vodovodni sistem se priključuje 
hidropak.

(2) Naprave iz prvega odstavka tega člena redno vzdr-
žuje uporabnik na svoje stroške. Uporabnik je odgovoren tudi 
za redno čiščenje in razkuževanje vmesnega zbirnika ter za 
opravljanje drugih del, ki jih določajo predpisi.

(3) V primeru, ko je v projektu predvidena naprava za dvig 
tlaka, ta ob zagonu, obratovanju in ustavitvi ne sme povzročati 
tlačnih sunkov v javnem vodovodnem omrežju.

IV. VODOMERI IN MERITEV PORABE VODE

4.1. Lokacija in izvedba merilnega mesta

66. člen
(lokacija merilnega mesta)

(1) Merilno mesto je praviloma v talnem vodomernem 
jašku izven objekta, na vedno dostopnem mestu čim bližje 
oskrbovalnemu cevovodu. Praviloma se merilno mesto izvede 
na urejeni površini, ki ni namenjena motornemu prometu. Me-
rilna mesta morajo biti zaščitena pred vplivi zunanjih mehan-
skih poškodb, vremenskimi vplivi zmrzovanja in prekomernega 
segrevanja. Merilna mesta ne smejo biti izpostavljena tveganju 
onesnaževanja in zalitja z meteornimi vodami.

(2) Vodomerni jašek se umesti čim bližje oskrbovalnemu 
cevovodu, to je na rob oziroma največ 5 m od roba parcele, 
na kateri stoji objekt, ki se priključuje na vodovodni sistem. 
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V izjemnih primerih je priključni vod do jaška lahko tudi daljši, 
če je treba priključiti več odjemnih mest na isti lokaciji. V teh pri-
merih je priključni vod skupni cevovod in se šteje za del javnega 
vodovoda cevovod, ki povezuje obratujoči sekundarni vodovod 
in razcep cevovoda za priključitev zadnjih dveh odjemnih mest.

(3) Praviloma se vodomerni jašek umesti na zemljišče 
uporabnika. V izjemnem primeru, ko je določena lokacija 
merilnega mesta na tujem zemljišču ali je predvidena vgra-
dnja vodomera v obstoječi vodomerni jašek, si mora naročnik 
priključka pridobiti pisno soglasje lastnika zemljišča oziroma 
lastnika obstoječega vodomernega jaška. Soglasje mora zaje-
mati tudi pravico nemotenega vzdrževanje vodomera s strani 
upravljavca.

(4) Uporabnik, ki želi omejiti dostop do merilnega mesta 
(vodomernega jaška), mora pokrov preurediti tako, da je možna 
montaža tipske obešanke upravljavca.

67. člen
(izvedba merilnega mesta)

(1) V merilno mesto je dovoljena samo vgradnja elemen-
tov za merjenje porabe vode, elementov za zapiranje vode, 
izpust vode iz internega omrežja in za preprečitev vračanja 
vode iz internega omrežja v vodovodni sistem ter elementov za 
preprečevanje posegov v merilno napravo. V merilnem mestu 
je lahko vgrajena tudi oprema za daljinski prenos podatkov o 
porabi vode.

(2) Glede na način izvedbe je merilno mesto:
– tipski vodomerni (TERMO) jašek zunaj objekta – za 

vodomere dimenzij do vključno 6/4'',
– AB jašek zunaj objekta – za kombinirane vodomere in 

za vodomere dimenzij večjih od 6/4''.
(3) Velikost in izvedba armiranobetonskega zunanjega 

jaška se izvede v skladu s pisnimi navodili upravljavca. Uprav-
ljavec ne odgovarja za morebitne poškodbe vodomera, ki bi 
nastale zaradi nepravilne izvedbe vodomernega jaška.

68. člen
Tipska oprema jaška zajema: vhod 1''; izhod ¾'' (za tipsko 

izvedbo hišnega priključka ¾''), krogelni ventil PN 20, lovilec 
nesnage, T kos za priključitev odzračevalnega ventila, izolacija 
in litoželezni pokrov.

69. člen
(merilno mesto v talnem jašku za kombinirane vodomere)

(1) Vodomerni jašek za kombinirane vodomere mora imeti 
vgrajena nerjaveča vstopna železa ali nerjavečo lestev in na 
dnu izvedeno poglobitev, ki omogoča odvajanje vode iz inter-
nega vodovodnega omrežja preko odtoka. Jaški z vgrajenimi 
prekinjevalci povratnega toka morajo obvezno imeti urejen 
odtok. Priključevanje iztoka iz jaška na fekalno kanalizacijo ni 
dopustno.

(2) V vodomernem jašku mora biti cev nameščena vsaj 
50 cm od dna na nosilcih ali konzolah. Nosilci morajo biti na-
meščeni na mestih, da je omogočeno neovirano servisiranje 
elementov v vodomernem jašku (zamenjava vodomera). Pre-
hod cevovoda skozi steno jaška mora biti izdelan vodotesno. 
Preprečiti je treba morebitno posedanje jaška na priključni 
cevovod.

70. člen
(merilno mesto v zidni niši)

(1) V primerih, ko ni možna izvedba talnega vodomernega 
jaška izven objekta (stara mestna jedra) je izjemoma dopustna 
izvedba zidne niše v objektu (veža, skupni prostori). Lokacija 
zidne niše mora biti izvedena najbliže javnemu vodovodu. 
Upravljavcu mora biti omogočen nemoten dostop za potrebe 
vzdrževanja.

(2) V primerih, ko obstaja nevarnost izpostavljenosti tem-
peraturnim vplivom (segrevanje, zmrzal) mora biti zidna niša 
dodatno toplotno izolirana.

71. člen
V obstoječih merilnih mestih, ki niso vgrajena v tipske 

vodomerne (TERMO) jaške je uporabnik v obdobju, ko obstaja 
nevarnost zmrzali dolžan zagotoviti zaščito pred zmrzaljo iz 
nevpojnih materialov. V preostanku letu, ko ni nevarnosti zmr-
zali, mora uporabnik zaščito odstraniti.

4.2. Način vgradnje obračunskega vodomera

72. člen
(1) Vgradnjo vodomerov izvede upravljavec. Izjemoma 

lahko vgradnjo vodomera po pisnem soglasju in ob nadzoru 
upravljavca izvede tudi drugo podjetje.

(2) Upravljavec ob prevzemu vodovodnega priključka 
oziroma ob vgradnji vodomera lahko plombira matični navoj 
(holandec).

4.3. Tipi in dimenzije vodomerov

73. člen
(obračunski vodomeri)

(1) Na vodovodnem sistemu se za obračun porabljene 
vode uporabnikom vgrajuje tipske vodomere mehanske izved-
be in tipske kombinirane vodomere. Vsi vodomeri morajo imeti 
točnost merila po normi MID in ustrezati standardu ISO 4064. 
Imeti morajo veljavno oznako o overitvi. Leto začetka veljavno-
sti overitve mora biti enako letu vgradnje.

(2) Obračunski vodomeri za obračun porabljene vode 
uporabnikom do dimenzije DN 50 so lahko:

– večnatočni, ki delujejo na principu vrtenja krilnega ko-
lesa. Izpolnjevati morajo meroslovne zahteve za vodomere in 
dosegati minimalni razred točnosti R 160 za horizontalno in 
R 80 za vertikalno montažo in to v osnovni izvedbi; vodomeri 
morajo biti IP68,

– volumetrični vodomeri modularne zasnove. Izpolnjevati 
morajo meroslovne zahteve za vodomere in dosegati minimalni 
razred točnosti B za horizontalno, kot tudi za vertikalno monta-
žo in to v osnovni izvedbi, vodomeri morajo biti IP68.

(3) Obračunski vodomeri za obračun porabljene vode 
uporabnikom dimenzije DN 50 in večji so kombinirani (dvoko-
ličinski) vodomeri. Glavni vodomer mora biti tipa Woltmann, 
obtočni vodomer pa mora imeti vse lastnosti volumetričnega 
vodomera dimenzij do DN 50 in mora biti enakega tipa, kot 
izbrani merilnik iz te točke (lažje servisiranje). Kombinirani vo-
domer mora izpolnjevati meroslovne zahteve za vodomere in 
dosegati minimalni razred točnosti R 1600 za DN 50, R 2500 za 
DN 65, R 4000 za DN 80 in R 6300 za DN 100 za horizontalno, 
kot tudi za vertikalno montažo in to v osnovni izvedbi, obtočni 
vodomer pa mora dosegati najmanj točnostni razred R 250. Za-
radi lažjega servisiranja in upravljanja mora omogočati menjavo 
merilnega vložka na samem merilnem mestu brez demontaže 
ohišja. Obe številčnici morata imeti IP 68.

74. člen
(pomožni vodomeri – delilniki stroškov)

Vodomeri na interni napeljavi, ki so nameščeni za obra-
čunskim vodomerom, služijo le interni porazdelitvi stroškov in 
jih upravljavec ni dolžan popisovati. Upravljavec teh vodomerov 
ne vzdržuje in tudi ne uporablja za obračun vode.

75. člen
(hidrantni nastavek z vodomerom)

Hidrantni nastavek z vodomerom ima status začasnega 
priključka in je namenjen za začasno oskrbo s pitno vodo sej-
mov, različnih krajevnih prireditev, posebnih enkratnih odjemov 
za gradbišča itn. Naročnik začasnega vodovodnega priključka 
in upravljavec morata pred izvedbo skleniti pisno pogodbo in 
določiti pogoje za postavitev priključka, odvzem pitne vode in 
obračun storitve. Najem in uporaba hidrantnega nastavka je ča-
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sovno omejena in traja najdlje dva meseca z možnostjo podalj-
šanja za dodatna dva meseca v izjemnih primerih. V primeru 
gasilskih društev je možen dogovor o daljšem času tovrstnega 
odvzema. Namestitev in kontrolo uporabe izvaja upravljavec, 
uporabnik pa mora v vsakem primeru omogočiti kontrolo na-
membnosti in pregled nad porabo vode ter plačati porabljeno 
vodo in druge stroške, ki so vezani na tovrstno dobavo.

76. člen
(dimenzioniranje priključnega cevovoda in vodomera)
(1) Dimenzijo priključnega cevovoda in vodomera določi 

projektant interne vodovodne napeljave na podlagi izračuna 
pretoka vode po enotah obremenitve v okviru standardnih 
dimenzij, navedenih v 24. členu tega pravilnika. Ne glede na 
izračun je najmanjša velikost notranjega premera priključne 
cevi DN 25. Meritev porabe vode mora biti za razne namene 
ločena. Na odjemnih mestih, kjer je predvideno tudi notranje 
ali zunanje hidrantno omrežje se vgradi kombinirani vodomer.

(2) Če je kasnejša poraba večja ali manjša od predvidene, 
lahko vgradi upravljavec na merilnem mestu na stroške uporab-
nika vodomer ustrezne zmogljivosti.

77. člen
Če se predvideva večja poraba kot 1 l/sek, se dimenzio-

nira vodomer na podlagi predvidenih maksimalnih pretokov v 
l/sek in predvidene povprečne dnevne porabe v m3/dan.

Maksimalni 
pretok 
(l/sek)

Predviden 
dnevni pretok 

(m3/dan)

Dimenzija 
vodomera 

(mm)
2,0–2,8 20 30 mm
2,8–5,5 40 40 mm
5,5–5,8 90 50 mm

5,8–10,8 120 65 mm
10,8–14,2 150 80 mm
14,2–16,6 210 100 mm

Upravljavec lahko na podlagi predvidene porabe vode, 
upoštevajoč pri tem dinamiko in konico odjema pitne vode pri 
uporabniku ter hidravlične razmere v vodovodnem omrežju, 
določi za vgradnjo tudi druge dimenzije in tipe vodomerov.

4.4. Daljinsko odčitavanje vodomerov

78. člen
(daljinsko odčitavanje vodomerov)

(1) Za potrebe daljinskega odčitavanja so na zahtevo 
upravljavca vodomeri lahko opremljeni s pomožnimi napravami, 
ki kot del vodomera opravljajo pomožne funkcije pri izvajanju 
meritve, daljinskem prenosu ali prikazovanju rezultata meritve.

(2) Nadgradnjo vodomerov z opremo za oddajanje po-
datkov lahko izvaja le upravljavec oziroma s strani upravljavca 
pooblaščeni zunanji izvajalec.

4.5. Vzdrževanje in menjava vodomerov

79. člen
(1) Redno kontrolo, vzdrževanje in popis vodomerov vrši 

upravljavec skladno z veljavnimi predpisi s področja mero-
slovja.

(2) Uporabnik lahko od upravljavca zahteva nadzor točno-
sti vodomera. Če vodomer deluje v mejah predpisane točnosti, 
nosi vse stroške postopka uporabnik (menjava, servis, kontrolni 
preizkus), v nasprotnem primeru pa upravljavec.

80. člen
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati 

obračunskega vodomera, niti odstraniti morebitne plombe. Vse 
okvare in poškodbe, ki so nastale na vodomeru ali priključku po 
krivdi uporabnika, bremenijo uporabnika.

V. IZDAJA SMERNIC, MNENJ, PROJEKTNIH POGOJEV  
IN SOGLASIJ

81. člen
(1) Upravljavec je kot nosilec javnega pooblastila obvezni 

dajalec soglasja, ki skladno z veljavno zakonodajo soodloča v 
zadevah urejanja prostora za področje oskrbe s pitno vodo in 
varovanja obstoječih vodovodnih objektov ter opreme. V zvezi 
s tem izdaja:

– smernice in mnenja k prostorskim aktom,
– projektne naloge za izdelavo PGD, PZI projektov vodo-

vodnih naprav,
– projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam za 

posege v prostor
– ter soglasja za priključitev.
(2) Smernice in mnenja, projektni pogoji in soglasja so 

namenjeni:
– uveljavljanju sprejetih razvojnih konceptov,
– usklajevanju prostorskega načrtovanja na državnem in 

lokalnem nivoju,
– zaščiti vodnih virov,
– varovanju in zaščiti obstoječega vodovodnega sistema,
– določanju pogojev za posege v prostor,
– določanju pogojev zagotavljanja oskrbe s pitno vodo in 

požarne varnosti,
– določanju pogojev za izvedbo priključkov.

82. člen
(projektni pogoji in soglasje k projektnim rešitvam)

(1) Če leži nameravana gradnja v varovalnem pasu vodo-
vodnega sistema je potrebno k projektu za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja pridobiti soglasje upravljalca.

(2) Pred začetkom izdelovanja projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja se lahko zaprosi za projektne pogoje 
upravljavca. Upravljavec v projektnih pogojih lahko določi:

– minimalni odmik objekta od vodovodnih naprav in pogo-
je za zaščito vodovoda,

– tehnične pogoje za križanje vodovoda z drugimi podze-
mnimi napravami,

– ostale pogoje.
(3) Upravljavec izdaja projektne pogoje in soglasja k pro-

jektnim rešitvam za posege v prostor na podlagi pisne vloge.
(4) K vlogi za izdajo projektnih pogojev je potrebno priložiti 

idejno zasnovo, katere glavni deli so:
– popis zemljiških parcel na katerih je predvidena gradnja,
– navedba veljavnega prostorskega akta, ki določa rešitve 

oziroma pogoje za gradnjo,
– opis obstoječega in predvidenega stanja,
– popis varovanih območji in varovalnih pasov z navedbo 

soglasodajalcev,
– popis predvidenih priključkov na infrastrukturo z naved-

bo predvidenih dimenzij oziroma predvideno potrošnjo,
– navedbo upravljavcev gospodarske javne infrastrukture,
– grafični prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je raz-

vidna njegova tlorisna velikost in odmiki od sosednjih zemljišč, 
sosednjih objektov ter varovanih območji in varovalnih pasov,

– grafični prikaz značilnih prerezov (profilov).
(5) Idejna zasnova za stavbe mora vsebovati načrt arhi-

tekture ter prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastruk-
turo. Idejna zasnova za gradbeno-inženirske objekte mora 
vsebovati tiste vrste načrtov, ki so potrebni za izdajo projektnih 
pogojev ter prikaz želenih priključkov na gospodarsko javno 
infrastrukturo. Risbe v načrtih stavb morajo vsebovati najmanj 
tloris in en značilen prerez iz katerega je razvidna maksimalna 
globina in višina objekta. Za podrobnejšo vsebino in obseg 
risb – načrtov za gradbene inženirske objekte se uporabljajo 
pravila stroke tako, da se doseže enako raven kot za stavbe. 
Prikazi priključkov na infrastrukturo morajo vsebovati shemo 
predvidenega poteka priključka od mesta priključitve na obsto-
ječo infrastrukturo do objekta z navedbo potrebne dimenzije 
oziroma kapacitete priključka.
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(6) Upravljalec mora izdati projektne pogoje oziroma soglas-
je k projektnim rešitvam v 15 dneh po prejemu popolne vloge.

83. člen
(soglasje za priključitev)

(1) Soglasje za priključitev so pogoji upravljavca, s kateri-
mi se določi lokacija priključka in tehnični pogoji, ki morajo biti 
izpolnjeni, da bo mogoča priključitev objekta na to infrastrukturo 
in da bo zagotovljeno njeno nemoteno obratovanje. Namesto 
soglasja za priključitev se lahko pridobi soglasje k projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Soglasje za priključitev se izdaja, če se bo namerava-
na gradnja priključila na vodovodni sistem, oziroma če se bo 
zaradi gradnje spremenila kapaciteta obstoječega vodovodne-
ga priključka. V primeru spremembe kapacitete ni potrebno 
pridobiti projektnih pogojev in soglasja k projektni rešitvi.

(3) Če leži predvidena gradnja v varovalnem pasu vo-
dovoda in se bo hkrati priključila na vodovod, lahko investitor 
vloži skupno vlogo za projektne pogoje oziroma za soglasje k 
projektnim rešitvam ter za soglasje za priključitev.

(4) V primeru novogradenj je k vlogi za izdajo soglasja za 
priključitev potrebno predložiti idejno zasnovo z vsebino, ki je 
navedena v prejšnjem členu.

(5) V primeru priključitve obstoječih objektov je k vlogi za 
izdajo soglasja potrebno predložiti:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se pri-
ključuje na vodovod, ali dokazilo, da je bil objekt zgrajen pred 
letom 1967,

– uradni situacijski načrt z vrisanim objektom ali zemlji-
ščem in razločno vidnimi parcelnimi številkami (potrjen izris iz 
katastrskega načrta),

– grafični prikaz, iz katerega so razvidni lega in tlorisna 
velikost objekta (situacija) ter predvideni priključki na gospodar-
sko javno infrastrukturo,

– potrdilo lokalne skupnosti o plačanem komunalnem 
prispevku,

– soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo 
potekal vodovodni priključek,

– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po ka-
terih bo potekal vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, 
ki nadomesti soglasje,

– izjavo uporabnika o načinu zagotovitve odvajanja odpa-
dnih voda v skladu se predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne in padavinske vode.

(6) Pri že obstoječih priključkih je potrebno navesti lastni-
ka vodovodnega priključka in naslov objekta.

(7) Če podatki o vodovodu projektantu niso znani, je 
upravljavec dolžan poslati izsek iz katastra vodovodnih naprav 
in predpisati mesto priključitve oziroma opredeliti, na katerem 
odseku vodovoda bi bila možna priključitev.

(8) Upravljavec ni dolžan izdati soglasja o priključitvi, če 
uporabniku ne more zagotoviti nemotene oskrbe ali če bi bila 
s tem motena oskrba ostalim uporabnikom. V takem primeru 
je upravljavec dolžan obvestiti uporabnika, pod kakimi pogoji 
je priključitev možna.

VI. POSTOPEK ZA PRIKLJUČITEV NA VODOVODNO 
OMREŽJE IN UKINITEV PRIKLJUČKA

84. člen
(postopek za priključitev)

(1) Priključitev na vodovodni sistem je možna samo na 
podlagi izdanega soglasja za priključitev ter sklenjene pogodbe 
o izvedbi priključka z upravljavcem.

(2) Zahtevek za izvedbo priključitve na vodovodni sistem 
poda investitor na podlagi pisne vloge s sklicem na izdano 
soglasje za priključitev ter s prilogo projektom vodovodnega 
priključka, ki je lahko tudi del projektne dokumentacijo za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Vsa montažna dela pri izvedbi vodovodnega priključ-
ka, vključno s priključitvijo na vodovodni sistem, položitvijo 
cevi in montažo obračunskega vodomera izvede upravljavec 
ali drug za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih 
del oziroma druga oseba v skladu z ZGO-1 pod nadzorom 
upravljalca, v obeh primerih na stroške uporabnika. Zemeljska 
dela pri izvedbi priključnega cevovoda lahko izvede uporabnik 
sam ali za uporabnika drug za to usposobljen in registriran iz-
vajalec gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z ZGO-1, 
pri čemer je potrebna zakoličba s strani upravljavca in obvezen 
nadzor nad opravljenimi deli.

(4) Na osnovi izpolnjene vloge in predložene dokumenta-
cije upravljavec opravi ogled, odkaže točno mikrolokacijo trase 
priključka in izdela ponudbo ter pogodbo za izvedbo priključka. 
Pogodba zajema tiste storitve, za katere investitor ni obvestil 
upravljalca, da jih bo opravil preko drugega za to usposoblje-
nega in registrirana izvajalca gradbenih del oziroma druge 
osebe v skladu z ZGO-1 pod nadzorom upravljavca. Ponudba 
ter pogodba vselej zajema tiste postavke, ki so v pristojnosti 
upravljalca, to je ogled lokacije, odkaz trase priključka, izvedba 
tlačnega preizkusa, izdelavo geodetskega posnetka priključka, 
vnos priključka v zbirni kataster gospodarske javne infrastruktu-
re in druge evidence ter druge s temi storitvami povezane stro-
ške. Vsi stroški zakoličbe, izdelave priključka in geodetskega 
posnetka bremenijo uporabnika in se zaračunajo po veljavnem 
ceniku upravljavca.

(5) Priključitev na vodovodni sistem se izvede ko:
– so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasij,
– plačan račun po pogodbi za izvedbo priključka,
– uspešno izveden tlačni preizkus ter izdelan geodetski 

posnetek priključka,
– je sklenjena pogodba o dovolitvi služnosti za vzdrže-

vanje (dostop, gradnja, obratovanje, vzdrževanje, nadzor in 
obnove) vodovodnega priključka za čas obratovanja priključka 
med upravljavcem ter investitorjem ter notarsko overjen podpis 
investitorja,

– v primerih ko ima objekt več kot tri stanovanjske oziro-
ma poslovne enote, lastnik upravljavcu predloži projekt internih 
vodovodnih instalacij.

85. člen
(postopek za ukinitev priključka)

(1) Ukinitev je lahko začasna ali trajna. Trajno se pri-
ključek na vodovod lahko ukine v primerih odstranitve stavbe 
ali inženirskega objekta, oziroma v primeru, če se v stavbi ali 
gradbenem inženirskem objektu ne zadržujejo ljudje in se pitna 
voda ne uporablja za oskrbo živali.

(2) Za trajno ukinitev priključka je potrebno soglasje 
upravljavca, ki ga le-ta izda na podlagi pisnega zahtevka la-
stnika ali lastnikov (vseh) priključka. Trajna ukinitev se izvede 
na navezavi priključka (glavnem vodu). Vsi stroški ukinitve 
bremenijo lastnika.

(3) Trajno ukinitev lahko izvede samo upravljavec, in sicer 
tako, da:

– fizično odstrani priključni ventil in cev, vključno z de-
montažo vodomera,

– izbriše priključek iz katastra,
– vnese v evidenco uporabnikov ukinitev priključka.
(4) V primeru, da uporabnik odjemnega mesta začasno 

ne potrebuje, ga lahko na podlagi soglasja upravljavca na svoje 
stroške začasno odklopi.

VII. NADZOR, TEHNIČNI PREGLED IN PREVZEM

7.1. Nadzor

86. člen
(1) Za vse novozgrajene vodovodne objekte in opremo, 

ki se vključujejo v vodovodni sistem, za vse vrste posegov na 
obstoječih vodovodnih napravah, za izvajanje del v varovalnih 
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pasovih kot tudi za vsa dela, ki lahko vplivajo na vodovodne 
naprave, je med celotno gradnjo oziroma izvajanjem posegov 
obvezen nadzor upravljavca. Če pripravo in celoten potek 
investicije vodi upravljavec, je obseg nalog in odgovornosti 
nadzornika določen z veljavnimi predpisi.

(2) V primerih, ko investicije ali izvajanja posegov ne vodi 
upravljavec, je nadzor upravljavca nad deli, ki so navedena v 
prejšnjem odstavku prav tako obvezen, in sicer kot upravljavski 
nadzor, ki ga mora naročiti in plačati investitor. Ta obsega kon-
trolo skladnosti in kvalitete del glede na projektno dokumenta-
cijo in veljavne predpise, ne obsega pa nalog finančnega nad-
zora, odgovornosti v zvezi s terminskim planom, koordinacijo 
del, varstvom in zdravjem pri delu.

(3) Izvajalec nadzora je dolžan poklicati pooblaščenega 
predstavnika upravljavca v vseh primerih iz prvega odstavka 
tega člena, še zlasti pa:

– pri izvedbi posteljice,
– pri zasipu cevovoda 30 cm nad temenom cevi,
– pri tlačnem preizkusu cevovoda,
– pri dezinfekciji cevovoda.
(4) Priključitev novozgrajenega vodovoda na vodovodno 

omrežje lahko izvede le upravljavec.

7.2. Tehnični pregled

87. člen
(tehnični pregled)

(1) Tehnični pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja 
je preverjanje izpolnitve zahtev upravljavca danih s soglasji in 
pogoji tega pravilnika ter ga opravi pooblaščeni predstavnik 
upravljavca na ogledu, razpisanem s strani upravnega organa.

(2) Pred izvedbo tehničnega pregleda za pridobitev upo-
rabnega dovoljenja ali kadar pridobitev uporabnega dovoljenja 
ni predpisana (obnova cevovodov, vodovodnih objektov in po-
dobno) je potrebno izvesti interni tehnični pregled. Organizacija 
internega tehničnega pregleda je naloga odgovornega nadzor-
nika. Pri internem tehničnem pregledu sodelujejo predstavni-
ki investitorja, nadzora, upravljavca, izvajalca in na zahtevo 
investitorja tudi projektant. Vse ugotovitve se dokumentirajo v 
zapisniku, kjer se ugotovi ali je izgrajena komunalna infrastruk-
tura zgrajena v skladu s tehnično dokumentacijo in dovoljenji.

(3) Po odpravljenih morebitnih ugotovljenih pomanjklji-
vostih izvajalec del in nadzornik podpišeta izjavo o odpravi 
pomanjkljivosti, katera je osnova za primopredajo.

7.3. Prevzem

88. člen
(1) Občina novozgrajeni vodovod z vsemi pripadajočimi 

objekti in napravami preda v upravljanje upravljalcu.
(2) Za prenos v upravljanje novozgrajenega vodovoda 

morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– vodovod mora imeti vso potrebno dokumentacijo (ka-

taster, evidenco priključkov in hidrantov, evidenco osnovnih 
sredstev in njihove vrednosti),

– vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregledani 
in žigosani skladno z veljavno zakonodajo oziroma jih je po-
trebno zamenjati,

– postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z 
zapisniki o primopredaji (tehnična dokumentacija).

7.4. Hramba dokumentacije

89. člen
(1) Nadzornik je odgovoren za zagotovitev vse dokumen-

tacije, nastale pri izgradnji objektov in naprav vodovodnega 
omrežja.

(2) Kompletna dokumentacija (tehnična in ekonomska) 
glede objektov in naprav vodovodnega omrežja se preda in-
vestitorju, ki je odgovoren za hrambo, varovanje, izdajanje in 
izločanje tehnične in projektne dokumentacije.

(3) Investitor je dolžan upravljavcu predati en izvod do-
kumentacije.

90. člen
Predana projektna in tehnična dokumentacija mora biti 

kompletna, urejena po sklopih in popisana skladno z veljavno 
zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z arhivskim in doku-
mentarnim gradivom ter arhiviranjem gradiva.

VIII. OBRATOVANJE VODOVODA

91. člen
(1) Upravljavec mora nadzirati in upravljati z vodovodnim 

sistemom v duhu dobrega gospodarja ter izvajati ukrepe za 
zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo. V sklopu vzdrže-
vanja mora s preizkusi in analizo vodovodnega sistema ugo-
tavljati netesnost cevovodov in ostalih elementov z namenom 
zmanjševanja izgub vode ter prekinitev pri oskrbi s pitno vodo, 
ohranjati funkcionalnost vodovodnih objektov in naprav, pre-
prečevati negativne posledice na okolju in zagotavljati zdravo 
pitno vodo.

(2) Nadzor obsega meritve pretokov in tlakov, ugotavljanje 
zanesljivosti obratovanja in ostale obratovalne kontrole ter nad-
zor nad kakovostjo in ustreznostjo pitne vode pri uporabnikih.

(3) V ta namen se uporablja ročne in avtomatizirane po-
stopke, odvisno od tehnične opremljenosti posameznih delov 
sistema ter redne in izredne analize zdravstvene ustreznosti 
pitne vode.

(4) Upravljavec mora z uporabo sistema nadzora in da-
ljinskega upravljanja redno spremljati delovanje ter izvajati 
ukrepe za zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo. Z 
rednim nadzorom in pregledi objektov ter naprav vodovodnega 
sistema se morajo izvajati ukrepi za preprečevanje oziroma 
zmanjšanje možnosti nastanka okvar ter posledično prekinitev 
v dobavi pitne vode.

(5) Za elemente, kot so črpalke, armature in električna 
oprema je potrebno izvajati plansko preventivno vzdrževanje. 
Plani predvidenih vzdrževalnih del, zamenjave in obnove vko-
panih delov sistema morajo biti opravljeni v skladu z veljavno 
zakonodajo. Za izvajanje vzdrževalnih del na strojnih in elek-
tričnih instalacij mora biti zagotovljeno ustrezno usposobljeno 
osebje.

(6) Upravljavec izvaja in vzdržuje interni nadzor po načelih 
sistema HACCP, da bi zagotavljal in varoval zdravstveno ustre-
znost pitne vode. V ta namen izvaja spremljajoče higienske 
programe kot preventivne aktivnosti v vseh fazah in procesih, 
kjer obstaja neposreden stik s pitno vodo ali morebiten po-
sredni vpliv na zdravstveno ustreznost pitne vode ali varnost 
oskrbe s pitno vodo. HACCP in spremljajoči higienski programi 
so podrobneje definirani v internih dokumentih upravljavca.

(7) Spoštovanje zahtev internega zdravstvenega nadzora 
je obvezujoče tudi za vse tiste, ki kot zunanji izvajalci lahko pri 
svojem delu posredno ali neposredno vplivajo na zdravstveno 
ustreznost pitne vode ali varnost oskrbe s pitno vodo.

(8) Kakovost pitne vode iz vodovodnega sistema mora 
ustrezati zahtevam veljavne zakonodaje, upoštevati pa je treba 
tudi smernice EU.

(9) Končni namen vode (zdravstveni, protipožarni, tehno-
loški) je kriterij za določanje kakovosti vode. Voda, ki je name-
njena samo za protipožarni namen ali za tehnološke potrebe 
je lahko slabše kakovosti od predpisane za pitno vodo, če se 
dobavlja po posebnem ločenem vodovodnem sistemu.

(10) Voda iz vodovodnega sistema mora na uporabni-
kovem priključki ustrezati kakovosti za pitno vodo. Uporabnik 
je dolžan zagotoviti, da se kvaliteta v interni instalaciji ne 
poslabša.

(11) Materiali, iz katerih so izdelani elementi vodovodnega 
sistema, vključno s tesnili in premazi, ki pridejo v stik z vodo, 
ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti 
vplivati na kakovost pitne vode, kar mora biti potrjeno z ustrez-
nimi dokazili.
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IX. KATASTER VODOVODNEGA SISTEMA

92. člen
(vodenje katastra vodovodnega sistema)

(1) Vodenje in vzdrževanje katastra vodovodnega sistema 
obsega spremljanje in ugotavljanje sprememb, ki nastanejo pri no-
vogradnjah, rekonstrukcijah in popravilih vodovodnega omrežja.

(2) Izvedene spremembe na vodovodnem sistemu morajo 
biti obdelane v obliki elaborata katastra vodovodnega sistema 
in elaborata za potrebe upravljavca, ki ga izdela izvajalec del 
za potrebe evidentiranja v geografskem informacijskem siste-
mu upravljavca. Izvajalec del poskrbi za vnos novozgrajene 
infrastrukture v kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI).

(3) Investitor mora predati upravljavcu elaborat za potre-
be evidentiranja v geografskem informacijskem sistemu (GIS) 
upravljavca in za potrebe vzdrževanja. Upravljavec izvaja tudi 
nadzor nad vnosom novozgrajene infrastrukture v kataster GJI.

93. člen
(elaborat katastra vodovodnega sistema)

(1) Elaborat katastra vodovodnega sistema mora biti iz-
delan skladno z veljavno zakonodajo in dodatnimi zahteva-
mi upravljavca. Izdelan mora biti v analogni in digitalni obliki 
(v koordinatnem sistemu D48/GK in v koordinatnem sistemu 
D96/TM), medij za posredovanje podatkovnih nizov je CD 
(zgoščenka), USB ključ ali drug ustrezen medij. Elaborat mora 
poleg zakonsko določenih elementov vsebovati tudi:

– certifikat,
– terensko skico meritev z označenimi številkami detajlnih 

točk, geodetsko mrežo in globino cevovoda (+, –) z detajli v 
večjem merilu,

– računsko obdelavo, spiske in datoteke,
– načrt v analogni in digitalni obliki (dwg format), ki vsebuje 

geodetski posnetek terena in vodovodnega sistema z vsemi 
pripadajočimi elementi, označbami in podatki (cevovod, oprema, 
objekti vodovodnega sistema, ostali objekti, frontne mere, DKN),

– fotografije jaškov, cevovodov, križanj vodov, vozlišč, 
detajlov itn. v jpg formatu.

(2) Geodetske meritve morajo biti izvedene pred zasutjem 
vodovodnega omrežja. Pri geodetski izmeri morajo biti zajeti vsi 
spoji in lomi cevovoda, vsa oprema ter objekti. Zajeti je potreb-
no tudi karakteristične objekte, od katerih je potrebno izmeriti 
fronte do lomnih točk cevovoda, opreme in objektov cevovoda. 
Relacijske tabele (atribut vrsta vozlišča in atribut snemano) so 
na razpolago pri upravljavcu vodovodnega sistema.

94. člen
(elaborat za potrebe upravljavca)

(1) Elaborat za potrebe upravljavca je dodatek k elaboratu 
katastra vodovodnega sistema, ki je namenjen upravljavcu 
za potrebe obratovanja in vzdrževanja vodovodnega sistema.

(2) Obvezna vsebina elaborata:
– tehnično poročilo,
– pregledna načrta: topografski in katastrski načrt v ustre-

znem merilu z vrisanim vodovodnim sistemom in vsemi pripa-
dajočimi elementi: cevovodi, priključni vodi, odtoki, oprema (za-
suni, sekcijski zasuni, hidranti itn.), objekti (VH, RAZ, jaški itn.), 
izpisi (kota terena, kota temena ali globina, vmesna razdalja),

– skica montaže z označbami montažnih shem,
– montažne sheme,
– CD s skenogramom celotnega elaborata v tif multifile 

ali pdf formatu.

X. VAROVANJE OBJEKTOV

95. člen
(1) Izvajanje varne oskrbe s pitno vodo zahteva varovanje 

objektov in naprav vodovoda pred poseganjem nepooblašče-
nih oseb, vandalizmom in drugimi nezakonitimi aktivnostmi. 
Varovanje mora biti izvedeno tako, da je onemogočen dostop 

do vodovodnih objektov in opreme ali kakršnokoli škodljivo 
delovanje živali ali nepooblaščenih oseb.

(2) V splošnem se podzemni sistem šteje kot varen, po-
sebno pozornost pa je potrebno nameniti nadzemnim delom 
opreme. Možnost onesnaženja pitne vode mora biti zmanjšana 
na minimalno stopnjo. Varovanje vseh pomembnejših objektov 
mora biti obdelano s projektno dokumentacijo.

(3) Tehnično se varuje vsa črpališča, prečrpališča, vodo-
hrane in razbremenilnike tako, da je možen nadzor vstopa na 
varovano območje. Objekti vodovodnega sistema morajo biti 
ograjeni z žično ograjo višine 2 m. Žična ograja naj bo izdelana 
iz materialov, ki zagotavljajo obstojnost pred vremenskimi vpli-
vi. Nosilni elementi ograje morajo biti iz betonskih, aluminijastih 
ali pocinkanih stebričkov in primerno temeljeni na terenu, ki 
mora biti predhodno ustrezno utrjen. Vrata v ograji morajo biti 
izvedena tako, da jih je možno zakleniti s patentnim cilindričnim 
vložkom oziroma obešanko upravljavca. Ograja mora biti pravi-
loma oddaljena od vznožja nasipa najmanj 1 m.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

96. člen
Obstoječe stanje naprav, oprema in elementi vodovodne-

ga sistema, ki so že v upravljanju upravljavca in niso grajeni 
oziroma vgrajeni v skladu s tem pravilnikom, ne ogrožajo pa 
delovanja vodovodnega sistema niti v tehničnem niti v zdra-
vstvenem smislu, se sanirajo postopoma v roku, ki ga dopušča 
letno planiranje sredstev za vzdrževanje in investicije.

97. člen
Naprave, za katere odgovarja uporabnik in niso skladne 

z določili tega pravilnika, ni pa ogrožena varnost oskrbe s pitno 
vodo, so uporabniki dolžni sanirati postopoma ob izvedbi obno-
ve objekta oziroma internega vodovodnega omrežja.

98. člen
(1) Uporabniki so v skladu s sprejetim letnim načrtom 

upravljalca ob zamenjavi hišnih priključkov, obnovi napajalnega 
omrežja ali v drugih utemeljenih primerih na zahtevo upravljav-
ca dolžni omogočiti prestavitev merilnega mesta iz objektov v 
merilne jaške izven objekta.

(2) Uporabnik ima pravico podati pobudo k vključitvi nje-
govega merilnega mesta v načrt za prihodnje leto.

(3) Novo lokacijo merilnega mesta, ki mora biti čim bližje 
sekundarnem cevovodu, določita skupno uporabnik in predstavnik 
upravljavca. Upravljavec nosi stroške izvedbe merilnega jaška in 
prestavitve vodomera, morebitne druge stroške povezane s pre-
stavitvijo interne inštalacije za merilnim mestom pa krije uporabnik.

99. člen
Vsa soglasja izdana do dneva uveljavitve tega pravilnika 

ostanejo v veljavi, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati tudi 
določila tega pravilnika.

100. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Repub-
like Slovenije.

XII. GRAFIČNE PRILOGE

101. člen
Skice št. 1, 2a, 2b, 3a in 3b se nahajajo v prilogi in so 

sestavni del predmetnega pravilnika.

Št. 355-7/2016-3
Trebnje, dne 29. septembra 2016

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.
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ZAGORJE OB SAVI

2787. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za športno rekreacijsko območje 
Evropark v Zagorju ob Savi

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – odl. US, 76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob 
Savi na 13. redni seji dne 3. 10. 2016 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za športno rekreacijsko območje Evropark  
v Zagorju ob Savi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet OPPN)

S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski 
načrt za športno rekreacijsko območje Evropark v Zagorju ob 
Savi.

II. VSEBINA OPPN

2. člen
(sestavni deli OPPN)

A) TEKSTUALNI DEL OPPN (ODLOK)
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN
1.2 Območje OPPN
1.3 Ureditve izven meje območja OPPN
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi 

območji
2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in 

priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in 
grajeno javno dobro

3.1 Skupne določbe
3.2 Prometna infrastruktura
3.3 Elektroenergetsko omrežje
3.4 Plinovodno omrežje
3.5 Oskrba z vodo
3.6 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
3.7 Odpadki
3.8 Elektronske komunikacije
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine
5. Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja ljudi, varstvo 

okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave
6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji 

za izvajanje OPPN
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko-

valskih in tehničnih rešitev
B) GRAFIČNI NAČRTI
B1 Izsek iz grafičnega dela občinskega 

prostorskega načrta s prikazom lege 
prostorske ureditve na širšem območju M 1: 5 000

B2 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 
območji M 1:10 000

B3 Območje podrobnega načrta z obstoje-
čim parcelnim stanjem M 1: 2 000

B4 Funkcionalna zasnova območja M 1: 5 000
B5 Ureditvena situacija s prerezom čez ob-

močje OPPN M 1: 2 000
B6 Potek omrežij in priključevanje objektov 

na gospodarsko infrastrukturo ter graje-
no javno dobro z geološko-geotehnični-
mi ukrepi M 1: 2 000

B7 Načrt parcelacije M 1: 2 000
B7a–B7d Načrt parcelacije – koordinate
C) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI 

OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
D) PRILOGE OPPN
D1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
D2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
D3 Seznam strokovnih podlag
D4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, po-

stopek CPVO
D5 Obrazložitev in utemeljitev
D6 Povzetek za javnost.

1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

1.1 Namen OPPN

3. člen
(1) Z OPPN za športno rekreacijsko območje Evropark 

v Zagorju ob Savi se omogoča razvoj nekdanjega rudniškega 
območja, ki je bilo v sklopu sanacije rudnika rjavega premoga 
delno že urejeno za športno rekreacijske namene.

(2) Načrtuje se ureditev dodatnih odprtih športno rekre-
acijskih površin in površin za sprostitev, vključno z ureditvijo 
obstoječega vzletišča Ruardi, postavitev objektov za potrebe 
funkcioniranja športno rekreacijskih površin ter gradnja gospo-
darske javne infrastrukture in priključkov nanjo.

(3) Z OPPN se na športno rekreacijskem območju Evro-
park določijo usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih 
posegov v prostor ter pogoji za njihovi izvedbo.

1.2 Območje OPPN

4. člen
(1) Območje OPPN je velikosti 35,6 ha. Zajema zemljišča 

ali dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:
*142/2, *150/2, *235/1, 100/1, 100/2, 101, 102/1, 102/2, 

102/3, 102/4, 1027/1, 103/1, 103/2, 1030/3, 1030/4, 1030/6, 
1030/7, 1031/6, 1032, 1033/1, 1033/2, 104/1, 104/2, 105, 106, 
1065/6, 1067, 107, 1072, 1074/1, 1074/2, 108/1, 108/2, 108/3, 
108/4, 109, 110/1, 110/2, 111/1, 111/2, 112, 113/1, 113/2, 
114/1, 114/2, 134/16, 138/2, 138/3, 138/4, 138/5, 139/1, 
139/2, 139/3, 140, 141/1, 141/2, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 
142/1, 143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 144/3, 145, 146/1, 147, 
148/1, 148/3, 148/4, 148/5, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 150/1, 
151, 152/1, 152/2, 153/1, 153/2, 154, 155, 156, 157, 158/1, 
158/2, 159/1, 159/2, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 161, 162/1, 
162/2, 165, 166/1, 166/2, 166/3, 167/1, 167/3, 167/4, 170/2, 
170/3, 170/4, 170/5, 171, 172/1, 172/2, 173, 174/1, 174/2, 
175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177/3, 177/4, 177/5, 180/2, 181, 
182/1, 182/2, 183/2, 183/3, 183/4, 184, 185, 186, 187, 188/1, 
188/2, 189/2, 189/3, 189/4, 189/5, 189/6, 190/2, 231/2, 232/1, 
232/2, 233/1, 233/4, 234, 236/4, 236/5, 237/1, 237/2, 239/1, 
239/2, 239/3, 239/4, 242/1, 242/3, 242/4, 245/4, 245/6, 245/7, 
246, 292/1, 292/2, 292/3, 294/2, 294/3, 295/4, 295/6, 295/7, 
324/10, 324/16, 324/17, 324/2, 325/2, 326/2, 327/1, 332/1, 
333/2, 334, 78, 79/1, 83/1, 86/1, 86/2, 86/3, 87/1, 87/2, 87/3, 
88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 
92/1, 92/2, 92/3, 93/1, 93/2, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 
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99/1, 99/2; vse k.o. Potoška vas in 202/1, 239/1 in 1462/1; 
vse k.o. Zagorje.

(2) Območje OPPN z natančnim potekom meje je prikaza-
no na grafičnih načrtih.

1.3 Ureditve izven meje območja OPPN

5. člen
Izven meje območja OPPN se za namen funkcioniranja 

objektov in ureditev na območju OPPN, načrtujejo:
– priključek na vodovodno omrežje do priključnega jaška, 

ki se nahaja v križišču med regionalno cesto R1 1219 (smer 
Trbovlje) in lokalno cesto LC 480011 (smer Trojane) ter del trase 
vodovoda ob interventni poti do bara,

– priključka na elektroenergetsko omrežje do transfor-
matorske postaje, načrtovane v sklopu obrtne cone južno od 
Evroparka in do transformatorske postaje Jereb ter del trase 
elektroenergetskega voda ob interventni poti do bara,

– priključka na telekomunikacijsko omrežje južno in vzho-
dno od območja OPPN,

– priključek na javno razsvetljavo južno od območja OPPN 
ter del trase javne razsvetljave ob interventni poti do bara.

2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve  
s sosednjimi območji

6. člen
(1) Območje Evroparka predstavlja glavno primestno rekre-

acijsko območje Zagorja ob Savi. Nahaja se v neposredni bližini 
občinskega središča, hkrati pa je odmaknjeno od dogajanja v 
mestu in tako že danes predstavlja privlačen ambient za gibanje, 
rekreacijo in sprostitev.

(2) Območje Evroparka je na severu, severo-vzhodu, na 
zahodu in jugo-zahodu obdano pretežno s kmetijskimi in goz-
dnimi površinami. Na vzhodu meji na načrtovano stanovanjsko 
območje Orlek, v južnem delu pa se stika z naseljem Zagorje 
ob Savi.

(3) Območje je prometno dostopno preko lokalne ceste 
LC 480011 Zagorje-V Zideh (smer Trojane) in ceste preko Ru-
ardija. V neposredni bližini se nahaja regionalna cesta R1 1219 
Zagorje–Bevško (smer Trbovlje).

2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin

7. člen
(funkcionalna zasnova)

(1) Območje Evroparka se ohranja kot pretežno zeleno pri-
mestno rekreacijsko območje, ki je namenjeno športu, rekreaciji 
in oddihu na prostem. Načrtovane stavbe se uporabljajo zgolj kot 
servisni objekti namenjeni športnim aktivnostim in dejavnostim 
ter se umeščajo ob vznožja pobočij-na stik z ravninskim delom 
Evroparka, s čimer se zmanjša njihovo vedutno izpostavljenost 
ter se zlijejo z zeleno okolico.

(2) Območje OPPN se deli na tri dele, ki so medsebojno 
povezani z večnamenskimi potmi:

– urbani del, ki je glede na konfiguracijo terena najprimer-
nejši za izvajanje športov, ki zahtevajo večje ravne površine in 
se nahaja v vzhodnem delu OPPN,

– zeleni del, ki se pretežno ohranja kot travnato pobočje, 
prepleteno s potmi in je v osrednjem delu OPPN,

– vzletišče, kjer je načrtovan razvoj obstoječe klubske 
ter nove podjetniške dejavnosti in se nahaja v zahodnem delu 
OPPN.

(3) V urbanem delu se uredijo:
– športna igrišča za igranje nogometa, rokometa, košar-

ke in odbojke (nogometno igrišče, malo in veliko košarkarsko 
igrišče, odbojkarski igrišči ter malo nogometno in rokometno 
igrišče),

– skate park,
– fitnes na prostem ter street workout,
– površine za minigolf, balinanje, namizni tenis ipd.,
– kolesarski pump track,
– otroška igrišča,
– arheo kamp ter doživljajski arheo park,
– knjižnica na prostem,
– bar s sanitarijami na območju obstoječe ribiške brunarice,
– čajnica s sanitarijami,
– površina za izpust psov,
– nova brv čez Kotredeščico.
(4) V zelenem delu se uredijo:
– sankališče in otroško smučišče z žičnico,
– adrenalinski oziroma pustolovski park,
– lokostrelsko vadišče,
– piknik prostor,
– vhodni objekt.
(5) Na območju vzletišča se:
– vzpostavi boljši sistem odvodnjavanja steze, ki zagotavlja 

njeno suhost in uporabnost skozi vse leto,
– načrtuje podaljšanje in zamik vzletno pristajalne steze,
– načrtuje gradnja novih objektov (hangarjev itd.) s spre-

mljajočimi dejavnostmi.
(6) Dostopi do območja se zagotavljajo iz:
– lokalne ceste LC 480011 Zagorje–V Zideh (smer Troja-

ne), kjer je obstoječ dostop za motorna vozila južno od ribnikov, 
dva dostopa pa se uredita oziroma rekonstruirata tudi na območ-
ju ribiške brunarice in pump tracka,

– nekategorizirane ceste preko Ruardija, kjer se dostop za 
motorna vozila zagotavlja preko cestnega priključka, ki je južno 
od načrtovanih športnih igrišč ter preko obstoječe cestne do 
hangarjev. Dostop do vzletiščnega dela Evroparka je tudi preko 
javne poti JP 982051 Podvine–Vine (cerkev).

(7) Ob cestnih priključkih do območja Evroparka se uredijo 
parkirišča.

(8) Večnamenske poti:
– ohranjajo se vse obstoječe večnamenske poti, ki po-

vezujejo posamezne ureditve ter obstoječa kolesarska pot ob 
Kotredeščici. Nova večnamenska pot se uredi skozi osrednji 
zeleni del Evroparka in poteka vzporedno z dostopno potjo do 
obstoječih hangarjev na območju vzletišča in nato skozi gozdna-
to pobočje. Na obstoječo večnamensko pot se nov odsek poti 
priključi zahodno od športnih igrišč.

– večnamenske poti se uporabljajo za sprehode, tek, no-
rdijsko hojo, tek na smučeh itd.. Posamezni deli večnamenskih 
poti se uredijo kot trim steze oziroma se ob njih namestijo trim 
naprave. Trim steze se uredijo v obliki zaključenih krogov raz-
ličnih razdalj, ki se medsebojno povezujejo. Daljša trim steza 
se uredi ob športnih igriščih v urbanem delu Evroparka ter po 
pobočjih v zelenem delu Evroparka. Krajša trim steza se uredi 
okoli obeh ribnikov.

2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti  
in vrste posegov v prostoru

8. člen
(vrste dopustnih osnovnih objektov glede na namen)
(1) V skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo 

vrst objektov (CC-SI) je na območju OPPN dopustna gradnja 
naslednjih objektov:

1 STAVBE, od teh:
12 Nestanovanjske stavbe, od teh:
121 Gostinske stavbe, od teh:
12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
126 Stavbe splošnega družbenega pomena, od teh:
12650 Stavbe za šport, od teh:

– pomožne stavbe na športnih igriščih (sanitarije, slačil-
nice, prostori za športne rekvizite).
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2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:
21 Objekti prometne infrastrukture, od teh:
211 Ceste, od teh:
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ce-

ste in gozdne ceste,
213 Letališke steze
215 Pristanišča, plovni kanali, jezovi in vodne pregrade 

ter drugi vodni objekti, od teh:
21530 Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti, 

od teh:
– drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč,

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-
getski vodi.

24 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od teh:
24110 Športna igrišča, od teh:

– igrišča za športe na prostem, razen površin za avto-
mobilske, motoristične ali konjske dirke,

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekre-
acijo in prosti čas,

242 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje, od tega:
– ograje, oporni zid, škarpa, stabilizacijski objekti za 

zadrževanje plazov.
Dopustna je tudi namestitev naprav za izkoriščanje 

sončne energije (sončnih kolektorjev in sončnih elektrarn), 
prefabrikatov in urbane opreme.

9. člen
(vrste dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov)

Skladno s predpisom o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje so na območju OPPN dopustni vsi nezah-
tevni in enostavni objekti, razen: objekti za rejo živali, pomožni 
kmetijsko-gozdarski objekti ter objekti za kmetijske proizvode 
in dopolnilno dejavnost.

10. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)

(1) Na območju OPPN so dopustne dejavnosti: izo-
braževanje, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, 
gostinstvo, ribištvo in gojenje vodnih organizmov ter druge 
dejavnosti, skladne z namembnostjo dopustnih objektov.

(2) Na območju vzletišča je dopustno tudi izvajanje 
dejavnosti: znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti, 
popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil, promet 
in skladiščenje (zračni promet, skladiščenje in spremljajoče 
prometne dejavnosti), dajanje zračnih plovil v najem in zakup, 
proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil.

11. člen
(vrste gradenj in drugih posegov)

V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe grad-
benih in drugih del pod pogoji tega odloka:

– gradnje novih objektov (novi objekti, dozidave in nad-
zidave) in naprav,

– rekonstrukcije objektov in naprav,
– odstranitve objektov in naprav ali njihovih delov,
– vzdrževanje objektov in naprav,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov, v 

skladu z dopustnimi vrstami objektov po tem odloku.

2.3.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov

12. člen
(regulacijski elementi)

(1) Lega stavb na območju vzletišča, vhodnega objek-
ta, čajnice in bara je določena z gradbeno mejo – črto, ki je 
novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, 

lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notra-
njost zemljišča.

(2) Za gradnjo drugih objektov po tem odloku, ni posebej 
določenih regulacijskih elementov.

13. člen
(lega objektov z njihovo funkcionalno zasnovo – urbani del)

(1) V osrednjem delu urbanega dela Evroparka se lo-
cirajo športna igrišča, in sicer v smeri sever–jug oziroma 
severozahod–jugovzhod. Ob igriščih se uredijo tribune na 
prostem. Severno od športnih igrišč se uredi skate park. 
Street workout in fitnes na prostem se ohranjata na obstoječi 
lokaciji ter razširita z dodatnimi napravami. Še severneje se 
uredi arheo kamp, namenjen zlasti predstavitvi arheološke 
dediščine, objekti arheo kampa se uporabljajo tudi za poletne 
tabore oziroma kratkotrajno nastanitev. Objekti arheo kampa 
se uredijo med sprehajalno potjo na zahodu in kolesarsko 
stezo na vzhodu. Južno in jugovzhodno od športnih igrišč 
se uredijo površine za mini golf, balinanje, postavijo se mize 
za namizni tenis ter uredi otroško igrišče. Otroška igrišča z 
različnimi tipi igral, ki se medsebojno razlikujejo po velikosti, 
tematiki ter primernosti za različne starostne skupine so loci-
rana razpršeno na večih lokacijah Evroparka.

(2) V severnem delu urbanega dela Evroparka se sever-
no od ribnikov uredi nova brv čez Kotredeščico. Obstoječa 
ribiška brunarica se lahko nadomesti z novim objektom. Se-
verno od bara se na območju obstoječih arheo objektov uredi 
doživljajski arheo park, ki je namenjen predstavitvi arheološke 
dediščine, kulturnim prireditvam, delavnicam, druženju ipd.. 
Še severneje se uredi kolesarski pump track – kolesarski po-
ligon z grbinami, dolinami in naklonskimi zavoji ter v skrajnem 
severozahodnem delu območja OPPN ograjena površina za 
izpust psov.

(3) V zahodnem delu urbanega dela Evroparka se ob 
obstoječem vrtu tete Johance in obstoječem otroškem igrišču 
uredi čajnica s sanitarijami. V sklopu čajnice se izvajajo tudi 
izobraževalne dejavnosti glede uporabe zdravilnih rastlin, 
promovira se kulturo pitja čaja ipd.. Čajnica hkrati služi kot 
servisni objekt knjižnici na prostem, ki se uredi na travnatem 
pobočju ter bližnjemu arheo kampu.

14. člen
(lega objektov z njihovo funkcionalno zasnovo – zeleni del)

(1) V osrednjem delu zelenega dela Evroparka se uredi 
sankališče in otroško smučišče z žičnico. Južno od smučišča 
se v gozdiču uredi adrenalinski oziroma pustolovski park s 
plezalno steno. Lokostrelsko vadišče s pripadajočim objek-
tom se ohranja na obstoječi lokaciji. Piknik prostor z otroškim 
igriščem se uredi zahodno od strelišča in severno od ceste 
preko Ruardija.

(2) Vhodni objekt z gostinskim delom, servisnimi, skla-
diščnimi in sanitarnimi prostori ter tuši se umesti znotraj 
določene gradbene meje, jugozahodno od športnih igrišč. 
Vhodni objekt je v funkciji tako zelenega kot tudi urbanega 
dela Evroparka in se v njem izvaja upravljanje smučišča, 
adrenalinskega parka ter izposoja opremo za mini golf, bali-
nanje, namizni tenis ipd..

15. člen
(lega objektov z njihovo funkcionalno zasnovo – vzletišče)

(1) Območje vzletišča se v funkcionalnem smislu deli 
na vzhodni in zahodni del, med katerima se nahaja vzletno- 
pristajalna steza. V vzhodnem delu je na območju obstoje-
čih hangarjev in znotraj določene gradbene meje dopustna 
postavitev enega ali večih novih hangarjev oziroma drugih 
spremljajočih objektov (npr. bara). V zahodnem delu, ki je 
še nepozidan, je znotraj določene gradbene meje načrto-
vana gradnja novih objektov (hangarjev) s spremljajočimi 
dejavnostmi. Stavbe na območju vzletišča se locirajo znotraj 
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določene gradbene meje, tako da je daljša stranica vzpore-
dna z načrtovano zamaknjeno vzletno-pristajalno stezo in se 
medsebojno lahko stikajo.

(2) Načrtovano je podaljšanje vzletno-pristajalne steze 
ter zamik proti severozahodu.

16. člen
(lega nezahtevnih in enostavnih objektov  

ter namestitev sončnih celic)
(1) Nezahtevne in enostavne objekte po tem odloku 

(razen objektov arheo kampa, ki imajo posebej določeno 
lokacijo) je dopustno umeščati na celotnem območju OPPN, 
pod pogojem, da se z njimi ne onemogoča gradnje osnovnih 
objektov oziroma načrtovanih ureditev.

(2) Namestitev naprav za izkoriščanje sončne energije 
je dopustna na strehah stavb.

17. člen
(drugi pogoji)

Območje se ureja v skladu z zahtevami za zagotavljanje 
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov, ki morajo 
biti brez ovir.

2.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti  
in oblikovanja ter ureditve okolice

18. člen
(velikost in oblikovanje objektov – urbani in zeleni del)

(1) Vhodni objekt, čajnica in bar na območju obstoječe 
ribiške brunarice so pritlične izvedbe. Vhodni objekt je tlorisne 
površine do 200 m2, čajnica in bar do 120 m2. Višina objektov 
je do največ 4 m do vrha kapne lege. Izvedejo se pretežno v 
leseni ali drugi lahki konstrukciji. Fasade so zemeljskih odten-
kov, dopušča se oblaganje fasad z naravnimi materiali. Strehe 
stavb so ravne, enokapne ali dvokapne z naklonom strehe 
med 35 in 45 stopinj. Kritina je v temnejših barvnih odtenkih 
in nebleščeča. Ravne strehe je dopustno izvesti kot zelene. 
Nove stavbe se v oblikovnem smislu medsebojno uskladijo. 
Ob stavbah je dopustna ureditev teras ter pripadajočih utrje-
nih površin.

(2) Objekti na območju arheo kampa so pritlični, tlorisne 
površine do 40 m2. Dopustno jih je vkopati v brežino med 
večnamensko potjo in kolesarsko stezo ob Kotredeščici, če 
to omogočajo geološko-geotehnične razmere. Izvedejo se z 
naravnimi materiali kot so les, blato, glina, slama ipd..

(3) Ostali nezahtevni in enostavni objekti, ki so stavbe v 
funkciji športno rekreacijskih površin (lope, ute, nadstrešnice 
ipd.) se enotno oblikujejo in izvedejo v leseni izvedbi.

(4) Športna igrišča se izvedejo v dimenzijah, predpisanih 
v veljavnih normativih oziroma predpisih s tega področja in so 
travnata, peščena, asfaltna ali iz umetne mase.

19. člen
(velikost in oblikovanje objektov – vzletišče)

(1) Tlorisna velikost posamezne stavbe na območju vzle-
tišča v zahodnem delu je največ 1000 m2, višina do 14 m 
oziroma v skladu s tehnološkimi zahtevami. Objekti se na 
pobočju lahko vkopljejo v teren, tako da se čim bolj zlijejo 
z okolico in sodobno oblikujejo. Strehe stavb so ravne ali 
enokapne ter dvokapne z naklonom do 20 stopinj in se lahko 
izvedejo kot zelene. Na strehah je dopustna izvedba teras.

(2) Nove stavbe na mestu obstoječih hangarskih objek-
tov v vzhodnem delu vzletišča so višine do 8 m in tlorisni 
gabarit posameznega objekta do največ 600 m2.

(3) Fasade stavb na območju vzletišča so v nevpadljivih 
barvnih odtenkih, tako da objekti čim manj izstopajo iz krajin-
ske slike. Dopustna je uporaba vseh materialov, pri čemer naj 

bodo stavbe na območju vzletišča glede barv in materialov 
oblikovane enotno.

(4) Vzletno-pristajalna steza je travnata, asfaltna ali iz 
plastike.

20. člen
(ureditve okolice)

(1) Razlike v višini terena se premostijo s travnatimi bre-
žinami, terasami in kamnitimi ali betonskimi opornimi zidovi. 
Oporni zidovi višine nad 1,5 m se ozelenijo ali obdelajo z 
naravnimi materiali.

(2) Večnamenske poti se uredijo kot utrjene peščene poti 
v širini do 2 m. Intervencijska pot do čajnice se uredi v širini 3 m 
ter zagotovi obračališče v ustreznih dimenzijah. Parkirišča se 
izvedejo s travnimi ploščami, kot peščena ali pa se asfaltirajo.

(3) Površino za izpust psov in športna igrišča je dopustno 
ograditi z varovalno ograjo ali mrežami, skladno s predpisi na 
tem področju. Ograje so transparentne žičnate in istega tipa na 
celotnem območju. Dopustne so tudi zelene meje iz avtohtonih 
vrst grmovnic.

(4) Dodatna zasaditev na območju Evroparka se v čim 
večji možni meri izvede med parkirišči ter športno rekreacijskimi 
površinami, ob večnamenskih poteh, med posameznimi špor-
tnimi igrišči, na območju piknik prostora ter na drugih lokacijah 
Evroparka.

(5) Piknik prostor se uredi v obliki manjših platojev, ure-
jenih na pobočju.

(6) V vzhodnem delu urbanega dela Evroparka, ob potoku 
Kotredeščica, kjer sta že urejena dva ribnika, se na travnati bre-
žini, na pobočju zahodno od potoka lahko uredijo posamezne 
manjše terase z lesenimi klopmi. Terase z lesenimi klopmi se 
uredijo tudi na območju knjižnice na prostem.

2.3.4 Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo

21. člen
Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo ni določena s 

kriteriji za izgrajenost zemljišč. Upošteva se regulacijske pogoje 
tega odloka.

2.3.5 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo

22. člen
(1) Parcele namenjene gradnji (gradbene parcele) se 

določijo cestam (GPc1 – GPc5), parkiriščem (GPp1-GPp5), 
vodnemu zemljišču (GPv1 – GPv2) in športno rekreacijskim 
ureditvam (GPu1 – Gpu7).

(2) Predlog parcelacije je razviden iz načrta parcelacije.

3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
GRADNJE IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

3.1 Skupne določbe

23. člen
(1) Dopustne so rušitve, rekonstrukcije, vzdrževanje in 

gradnja nove GJI, priključkov nanjo ter grajenega javnega 
dobra. Pri tem se upošteva funkcionalno zasnovo območja 
OPPN, predvidenih objektov v območju ter možnost njihovega 
razvoja. Gradnja novih omrežij GJI, njihovo obratovanje in 
vzdrževanje ter priključevanje na omrežja se izvaja skladno z 
veljavnimi predpisi s teh področij in pod pogoji upravljavcev, 
podanimi s smernicami in mnenji k OPPN.

(2) Posegi v varovalnih pasovih posameznih infrastruktur-
nih omrežij se izvajajo skladno z veljavnimi predpisi s področja 
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gradnje, obratovanja in vzdrževanja posameznih omrežij, pod 
tehničnimi pogoji upravljavcev posameznih omrežij, podanimi 
s smernicami in mnenji k OPPN in na podlagi njihovega so-
glasja. Posegi in gradnja se izvajajo pod njihovim nadzorom.

3.2 Prometna infrastruktura

24. člen
(1) V vzhodnem delu območja OPPN se južno od rib-

nikov ohranja obstoječ cestni priključek iz lokalne ceste LC 
480011 Zagorje–V Zideh. Obstoječe parkirišče se razširi na 
ca. 50 parkirnih mest. Pri baru na območju ribiške brunari-
ce se rekonstruira obstoječ cestni priključek ter za potrebe 
dodatnih parkirišč v skrajnem severnem delu načrtuje nov 
priključek. Pri baru je načrtovana ureditev ca. 12 parkirišč za 
pravokotno parkiranje in ca. 13 vzdolžnih parkirišč, namenje-
nih obiskovalcem, ki proti Evroparku vozijo iz smeri Trojan.

(2) V jugovzhodnem delu območja OPPN se obstoječ 
cestni priključek iz ceste preko Ruardija rekonstruira ter se 
pri vhodnem objektu, južno od športnih igrišč, uredi parkirišče 
za ca. 94 parkirnih mest. Obstoječa makadamska pot širine 
3,5 m od vhodnega objekta do vrta tete Johance je definirana 
kot glavna dostopna pot do športnih površin ter namenjena 
dostavi, urgenci, komunalnim vozilom in zimski službi.

(3) V jugozahodnem delu območja OPPN se obstoje-
ča dostopna cesta do obstoječih hangarjev rekonstruira na 
ustrezno širino, malenkostno prestavi, tako da se omogoči 
širitev vzletno-pristajalne steze in uporablja kot intervencij-
ska pot. Dostopna cesta se podaljša tako, da je na območju 
vzletišča omogočen krožni promet in priključitev na javno 
pot JP 982051 Podvine–Vine (cerkev). Parkirne površine za 
ca. 132 parkirišč se uredijo tudi ob cesti preko Ruardija, nekaj 
parkirnih mest pa se zagotavlja tudi ob obstoječih hangarjih.

3.3 Elektroenergetsko omrežje

25. člen
(1) Obstoječi hangarji na območju vzletišča so priključeni 

na nizkonapetostno elektro omrežje preko obstoječega zrač-
nega voda, ki poteka do hangarjev iz južne smeri. Obstoječ 
zračni vod se kablira. Nove stavbe na območju vzletišča 
se navezujejo na elektro omarico pri obstoječih hangarjih v 
vzhodnem delu vzletišča. V primeru nezadostnih kapacitet se 
omrežje rekonstruira oziroma dogradi.

(2) Za napajanje objektov na območju zelenega in ur-
banega dela Evroparka se izvede nova trasa nizkonapeto-
stnega omrežja iz transformatorske postaje, ki je načrtovana 
v sklopu nove obrtne cone južno od območja Evroparka. 
Nizkonapetostni elektro vod se izvede vzdolž interventne poti, 
od vhodnega objekta, pa do bara v severnem delu območja. 
V primeru, da se transformatorska postaja v obrtni coni ne 
zgradi pravočasno, je dopustna tudi gradnja transformatorske 
postaje na območju Evroparka, bar na območju ribiške bruna-
rice pa se lahko na elektroenergetsko omrežje priključi tudi iz 
transformatorske postaje Jereb.

(3) Iz elektro omarice pri obstoječih hangarjih na območ-
ju vzletišča se izvede nov elektro priključek do območja, kjer 
se uredi piknik prostor.

(4) Javna razsvetljava je urejena ob sprehajalni pot, ki 
poteka ob Kotredeščici. Z javno razsvetljavo se opremi urbani 
del Evroparka. Priključek se izvede iz transformatorske posta-
je v sklopu nove obrtne cone.

3.4 Oskrba z vodo

26. člen
(oskrba s pitno vodo ter požarna voda)

(1) Na območju Evroparka je trenutno vodovodno omrež-
je urejeno le do obstoječih hangarjev in se nanj priključujejo 

tudi načrtovani objekti na območju vzletišča. V primeru neza-
dostnih kapacitet se omrežje rekonstruira v skladu s pogoji 
upravljavca.

(2) Nov vodovodni priključek, ki bo napajal objekte v 
urbanem in zelenem delu Evroparka se izvede iz priključnega 
jaška, ki se nahaja v križišču med regionalno cesto R1 1219 
in lokalno cesto LC 480011. Vodovodno omrežje se izvede 
vzdolž interventne poti, vse od vhodnega objekta, pa do bara 
v severnem delu Evroparka, s čimer je omogočen priključek 
na vodovodno omrežje vseh načrtovanih objektov.

(3) Iz vodovodnega jaška pri obstoječih hangarjih na 
območju vzletišča se izvede nov vodovod do območja, kjer se 
uredijo piknik prostori, ki se opremijo z vodnjakom za dostop 
do pitne vode.

(4) Na urbanem delu Evroparka se ob poteh namestijo 
pitniki vode.

(5) Območje Evroparka se v primeru izkazanih potreb 
opremi s hidrantnim omrežjem.

3.5 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

27. člen
(komunalne odpadne vode)

Odvajanje komunalnih odpadnih voda se uredi preko 
malih čistilnih naprav, ki se namestijo ob posamezni stavbi. 
Male čistilne naprave se locira ob objektih na območju vzleti-
šča, vhodnem objektu, čajnici in baru.

28. člen
(padavinske odpadne vode)

(1) Padavinske vode iz območja se odvajajo v odvodne 
jarke in drenažna rebra z izlivom v Kotredeščico. Čiste pada-
vinske vode s streh objektov se prioritetno zbira v rezervoarjih 
deževnice. Zbrana voda se ponovno uporabi za sanitarno 
vodo, zalivanje travnatih površin, pranje asfaltnih površin in 
podobno.

(2) Potencialno onesnažene padavinske vode z asfalti-
ranih prometnih površin se prečisti na lovilcih olj. Padavinske 
vode z večnamenskih poti se odvaja razpršeno po terenu.

3.6 Odpadki

29. člen
(1) Zbiranje, odvoz, predelava, obdelava in odlaganje 

komunalnih odpadkov se v območju OPPN izvaja skladno z 
veljavnim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki na območju 
Občine Zagorje ob Savi. Ekološki otoki oziroma zbiralnice 
odpadkov se uredijo ob hangarjih, vhodnem objektu ter pri 
baru v severnem delu območja. Znotraj območja Evroparka 
(ob vseh poteh ter v urbanem delu območja, kjer se naha-
jajo igrišča) se locirajo manjši koši za smeti, ki omogočajo 
ločeno zbiranje odpadkov vsaj za plastiko, steklo in mešane 
odpadke.

(2) Z gradbenimi odpadki se ravna skladno z veljavnim 
predpisom, ki določa obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo 
pri gradbenih delih.

3.7 Elektronske komunikacije

30. člen
(1) Na območju Evroparka, oziroma v neposredni bližini 

se nahaja obstoječe telekomunikacijsko omrežje ter kabelski 
kanalizacijski sistem z optičnimi kabli. Pred posegi v ze-
meljske plasti je treba obstoječe omrežje zakoličiti, ustrezno 
zaščititi ali po potrebi prestaviti v skladu s pogoji upravljavca 
omrežja.

(2) Na obravnavanem območju se izvede nova kabelska 
kanalizacija s PVC cevmi, ki omogoča vgraditev prenosnega 
medija. Kabelska kanalizacija se izvede od obstoječega op-
tičnega omrežja v jugovzhodnem delu območja vzdolž glavne 
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dostopne poti do vrta tete Johance in od obstoječega teleko-
munikacijskega omrežja v severnem delu do bara. Priključki 
se izvedejo v skladu s pogoji upravljavca.

(3) V primeru, da zmogljivost obstoječega omrežja ne 
zadošča je treba obstoječe omrežje ustrezno rekonstruirati 
oziroma dograditi.

(4) Na območji Evroparka se zagotovi wi-fi omrežje.

4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

31. člen
Na območju OPPN ni evidentiranih enot kulturne dedi-

ščine, zato posebni ukrepi niso potrebni.

5. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE ZDRAVJA 
LJUDI, VARSTVO OKOLJA, NARAVNIH VIROV  

TER OHRANJANJE NARAVE

32. člen
(ohranjanje narave)

Območje OPPN se ne nahaja na območju Nature 2000, 
EPO ali naravnih vrednot, zato posebni ukrepi niso potrebni.

33. člen
(varstvo voda in tal)

(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih 
virov.

(2) V vzhodnem delu OPPN je evidentiran vodotok – po-
tok Kotredeščica. V potok so speljani odvodni jarki, ki z obmo-
čja Evroparka odvajajo padavinske vode. Gradnja in posegi 
na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega na Kotredeščici 
5 m od meje vodnega zemljišča je prepovedana, razen za 
izjeme, ki jih določa zakon o vodah.

(3) Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim odvaja-
njem odpadnih voda, urejenim zbiranjem odpadkov in ustre-
znim ravnanjem v času izvajanja gradbenih del, ki mora biti 
skladno s predpisi s področja voda in varstva okolja. V času 
gradnje je prepovedano odlaganje izkopanega materiala v 
pretočni profil Kotredeščice. Morebitne začasne deponije vi-
škov zemeljskega materiala se uredi tako, da se ne pojavlja 
erozija in ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji se 
odstranijo ostanki začasnih deponij in vse z gradnjo prizadete 
površine ustrezno uredijo.

(4) Možnost razlitja nevarnih snovi obstaja v primeru 
izliva pogonskih goriv in olj iz gradbenih strojev in naprav na 
gradbišču v času gradnje. Vsako razlitje nevarnih snovi je 
treba sanirati.

34. člen
(varstvo zraka)

Na območju ni predvidenih dejavnosti, ki bi predstavljale 
nevarnost glede varstva zraka. V času gradnje se upoštevajo 
ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje, ki jih morajo upošte-
vati investitorji in izvajalci del.

35. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Skladno z uredbo, ki ureja mejne vrednosti kazalcev 
hrupa v okolju, se pretežni del območja OPPN uvršča v tretjo 
stopnjo varstva pred hrupom.

(2) Hrup na območju ne sme presegati z uredbo pred-
pisanih vrednosti.

(3) V primeru povečanega zračnega prometa se v ela-
boratu varstva pred hrupom na stiku med stanovanjskimi ob-
močji in območjem OPPN določi vpliv predvidenih posegov na 

obremenitev stanovanjskih območij in skladno s tem zagotovi 
ustrezne protihrupne ukrepe.

36. člen
(varstvo gozda)

Pri posegih na območju OPPN se:
– zagotavlja neovirano gospodarjenje z gozdom,
– odvečen odkopni material ne sme odlagati v gozd,
– pri novih zasaditvah upošteva izbor avtohtonih dre-

vesnih in grmovnih vrst in v zeleno ureditev vključi čim več 
obstoječega drevja,

– pri ureditvi adrenalinskega parka uporabi zdravo in 
vitalno drevje. Pritrjevanje objektov naj bo izvedeno na način, 
da ne povzroči mehanskih poškodb na drevju,

– čas dela prilagodi tako, da ne bo motilo živali. Vsa hru-
pna dela naj se opravijo od julija do decembra,

– z gradnjo prizadete gozdne površine sanira.

6. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI 
IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM 

PRED POŽAROM

37. člen
(varstvo pred poplavami, plazljivost, erozija)

(1) Skladno s podatki iz Atlasa okolja, se območje OPPN 
ne nahaja na poplavnem območju. Nahaja se na območju obi-
čajnih protierozijskih ukrepov.

(2) V skladu s podatki Karte verjetnosti pojavljanja plazov 
je na posameznih delih obravnavanega območja zelo velika in 
velika verjetnost pojavljanja plazov.

38. člen
(seizmološke zahteve)

(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna, pri načr-
tovanju se upošteva veljavna zakonodaja s področja mehanske 
odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z evropskim stan-
dardom za potresno odporno gradnjo Eurocode 8 oziroma EC8 
(SIST EN-1998).

(2) V skladu s karto projektnega pospeška tal je na ob-
močju OPPN določen projektni pospešek tal 0,150 g.

39. člen
(požarno varstvo)

(1) Območje se ureja skladno s predpisom, ki ureja sistem 
varstva pred požarom. Pri gradnji objektov se izpolnjuje zah-
teve za varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi 
objektov.

(2) Pri načrtovanju se upošteva pogoje za varen umik lju-
di, živali in premoženja, načrtuje potrebne odmike med objekti 
oziroma zagotavlja ustrezno protipožarno ločitev, ustrezno na-
črtuje dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska 
vozila ter oskrbo z vodo za gašenje. Zadostne količine požarne 
vode se zagotovi iz vodovodnega omrežja. V primeru nezado-
stne kapacitete, se zagotovijo alternativni viri požarne vode iz 
potoka Kotredeščica ali vodnih zbiralnikov.

(3) Dostop za intervencijska vozila se zagotavlja preko 
večnamenske poti do objekta čajnice, kjer se uredi tudi obrača-
lišče. Intervencijski dostop na območju vzletišča se zagotavlja 
preko ceste do hangarjev. Delovne površine za intervencijo se 
zagotovijo v sklopu športnih igrišč in drugih utrjenih površin na 
območju Evroparka.

(4) Za objekte, ki jih določa veljavni predpis, mora do-
seganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz študije 
požarne varnosti in drugih zakonsko določenih dokumentov z 
zvezi z varstvom pred požarom. Za objekte, za katere študija 
požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane 
ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata »zasnova požarne 
varnosti«, če tako določa veljavni predpis.
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7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE  
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN

40. člen
(etapnost)

Gradnjo na območju OPPN je dopustno izvajati etapno, 
pri čemer posamezne etape predstavljajo funkcionalno zaklju-
čene celote.

41. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev gradnje)

Gradbišče se načrtuje in uredi skladno z veljavnimi pred-
pisi s področja graditve objektov. Zagotovi se vse potrebne var-
nostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno 
onesnaževanje okolja.

42. člen
(drugi pogoji za izvajanje OPPN –  

geološko geotehnični pogoji)
(1) Zaradi razmočenosti terena v Evroparku in plazovitega 

pobočja na južnem pobočju platoja (izven meje OPPN-južno od 
načrtovanih parkirišč pri vhodnem objektu), se izvede drenira-
nje območja Evroparka in sanacija nestabilne brežine južno od 
načrtovanih parkirišč pri vhodnem objektu. Objekt čajnice, vho-
dni objekt in parkirišče pri vhodnem objektu se lahko izvedejo 
šele ob predhodni sanaciji brežine in izvedenem dreniranju.

(2) Pri umestitvi objektov in ureditev, načrtovanih v sklopu 
OPPN za športno rekreacijsko območje Evropark se upošte-
vajo tudi drugi pogoji in ukrepi, določeni v Geološko geoteh-
ničnem elaboratu za potrebe OPPN (izdelal Ozzing d.o.o., 
št. projekta 1117/15, november 2015).

(3) Pri izvedbi zemeljskih del in temeljenju objektov je 
obvezen stalen geomehanski nadzor.

(4) Izvedba geološko-geotehničnih raziskav se predlaga 
tudi na območju načrtovanih objektov na območju vzletišča.

8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

43. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Na območju OPPN je dopustno odstopanje pri pro-
metnem in drugem infrastrukturnem urejanju, v kolikor to zah-
teva prilagoditev obstoječim trasam vodov in naprav, gre za 
ustreznejšo tehnologijo izvedbe in tehnično rešitev, pri čemer 
te spremembe ne spreminjajo funkcionalnega in vsebinskega 
koncepta OPPN.

(2) Dopustna so tudi odstopanja glede lege velikosti in 
oblikovanja pri športno rekreacijskih ureditvah, objektih in pri-
padajočih stavbah, če se pri nadaljnjem podrobnejšem prou-
čevanju razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše 
s prometnega, komunalnega, geološkega, geomehanskega, 
ekonomsko-finančnega ali okoljevarstvenega vidika. Prav tako 
je dopustna tudi umestitev drugih športno rekreacijskih progra-
mov, ureditev in pripadajočih stavb, ki so v skladu s konceptom 
oziroma športno rekreacijsko namembnostjo območja. Na vzle-
tiščnem delu Evroparka je dopustna tudi umestitev stavb, ki so 
klasificirane kot 125 Industrijske stavbe in skladišča, in sicer 
tistih, ki so vezane na dejavnost vzletišča.

(3) Odstopanja od načrtovanih rešitev ne smejo biti v 
nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in 
organizacije, v delovno območje katerih spadajo ter ne smejo 
poslabševati prostorskih in okoljskih zahtev po tem odloku.

(4) Dopustna so odstopanja od zakoličbenih točk parcele 
namenjene gradnji v smislu prilagoditve bodočim ureditvam, 
obstoječi parcelaciji in stanju v prostoru, pod pogojem, da so 
omogočene vse ureditve, predvidene s tem odlokom.

III. KONČNE DOLOČBE

44. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju OPPN, dolo-

čenem v 4. členu tega odloka preneha veljati Ureditveni načrt 
za sanacijo območja Ruardi–Cilenca, Orlek in Podstrana pri-
dobivalnega prostora rudnika Zagorje (Uradni vestnik Zasavja, 
št. 18/94, 8/01 in Uradni list RS, št. 81/08).

45. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpek-
cijske službe.

46. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled na Občini Zagorje ob Savi.

47. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 350-1/2016
Zagorje ob Savi, dne 3. oktobra 2016

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

2788. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Zagorje ob Savi za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 
51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 
(14/13 – pop.), 101/13 – ZJF-G, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617), 17. in 100. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 30/15) in 107. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 13. redni seji dne 
3. 10. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Zagorje ob Savi za leto 2016

1. člen
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 

(Uradni list RS, št.107/15) se spremeni v naslednjih členih:

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošne-
ga dela proračuna) tako, da se glasi:

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
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A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih
I. SKUPAJ PRIHODKI 70+71+72+73+74 13.555.049

 TEKOČI PRIHODKI 70+71 11.622.551
70 DAVČNI PRIHODKI 10.145.896

700 Davki na dohodek in dobiček 8.940.996
703 Davki na premoženje 910.100
704 Domači davki na blago in storitve 294.800

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.476.655
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.174.022
711 Takse in pristojbine 8.000
712 Denarne kazni 9.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 20.846
714 Drugi nedavčni prihodki 264.788

72 KAPITALSKI PRIHODKI 72.335
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 30.335
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr. 42.000

73 PREJETE DONACIJE 2.060
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.060

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.754.685
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 998.864
741  Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU 755.821

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 103.418
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 103.418

II. SKUPAJ ODHODKI 40+41+42+43 13.776.656
40 TEKOČI ODHODKI 3.403.693

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 803.185
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 130.724
402 Izdatki za blago in storitve 1.837.784
403 Plačila domačih obresti 52.000
409 Sredstva, izločena v rezerve 580.000

41 TEKOČI TRANSFERI 7.235.251
410 Subvencije 73.435
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.523.166
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 649.815
413 Drugi tekoči domači transferi 2.988.835

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.667.491
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.667.491

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 470.221
431 Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki 244.806
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 225.415

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I - II –221.607
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750+751 8.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  8.000 
750 Prejeta vračila danih posojil 8.000
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IV - V +8.000

C RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE 500 0

50 ZADOLŽEVANJE 0
500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA 550 1.406.413
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55 ODPLAČILA DOLGA 1.406.413
550 Odplačila domačega dolga 1.406.413

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH I+IV+VII-II-V-VIII –1.620.020
X. NETO ZADOLŽEVANJE VII-VIII –1.406.413
XI. NETO FINANCIRANJE VI+X-IX 221.607
XII. Stanje sredstev na računih konec preteklega leta 1.628.798

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani občine.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

Spremeni se 4. člen (namenski prihodki in odhodki prora-
čuna) tako, da se glasi:

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. taksa za odvajanje komunalne in padavinske odpadne 
vode,

2. požarna taksa,
3. transferni prihodki za sofinanciranje investicij,
4. komunalni prispevek,
5. koncesijska dajatev za kmetijska zemljišča in divjad,
6. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarne-

ga premoženja (kapitalski prihodki),
7. prihodki od lastne dejavnosti,
8. najemnina od infrastrukture obveznih in izbirnih gospo-

darskih javnih služb,
9. najemnina od stanovanj in poslovnih objektov,
10. izvirni prihodki ožjih delov občine, ki se uporabijo za 

financiranje izdatkov KS predvidenih v finančnih načrtih KS.
Poraba namenskih prihodkov in prejemkov po namenih 

je opredeljena v Tabeli »Plan porabe namenskih prihodkov«, 
ki je priloga proračunu.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski pre-
jemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu 
proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za 
višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov 
finančnega načrta in proračun.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski preje-
mek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema 
in plačuje obveznost samo do višine dejanskih prejemkov 
oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.

Pravice porabe na proračunskih postavkah, ki zahtevajo 
namenski izdatek, ki niso porabljene v tekočem letu, se prene-
sejo v naslednje leto za isti namen.

Spremeni se 7. člen (spremljanje in spreminjanje načrta 
razvojnih programov) tako, da se glasi:

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi pro-
računa uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim prora-
čunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim 
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se 
projekti financirajo z namenskimi prejemki.

O spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izho-
diščne vrednosti odloča župan (v krajevnih skupnostih pred-
sednik sveta krajevne skupnosti), ki lahko spreminja vrednosti 
projektov v načrtu razvojnih programov.

Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v načrt razvojnih 
programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izho-
diščne vrednosti projektov.

Ne glede na četrti odstavek tega člena lahko župan spre-
meni vrednost projekta iz načrta razvojnih programov za več 
kot 20 %, če sprememba vrednosti projekta ni višja oziroma 
nižja od 20.000 € glede na vrednost projekta v sprejetem načrtu 
razvojnih programov in pa uvrsti v načrt razvojnih programov 
nov projekt, če njegova vrednost ni višja od 30.000 €.

Sveti krajevnih skupnosti lahko spreminjajo vrednosti pro-
jektov in vključujejo v načrt razvojnih programov nove projekte 
v okviru razpoložljivih sredstev njihovega finančnega načrta.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, 
neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 
30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Spremeni se 8. člen (splošna proračunska rezervacija) 
tako, da se glasi:

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih 
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna 
proračunska rezervacija. Sredstva v višini 40.000,00 evrov se 
lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katera v prora-
čunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se 
med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem 
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odlo-
ča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
župan poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.

Spremeni se 9. člen (proračunski sklad) tako, da se glasi:
Proračunski sklad Občine Zagorje ob Savi je proračunska 

rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 

180.000,00 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo 
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih 
nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000 evrov odloča 
župan in o tem s pisnimi obvestilo obvešča občinski svet.

V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki pre-
segajo navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski 
svet.

2. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob 

Savi za leto 2016 ostajajo nespremenjena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-21/2016
Zagorje ob Savi, dne 3. oktobra 2016

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.



Stran 8986 / Št. 64 / 14. 10. 2016 Uradni list Republike Slovenije

2789. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Zagorje ob Savi

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15: ZCes-1-NPB3) 
in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 13. redni 
seji dne 3. 10. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih 

cest v Občini Zagorje ob Savi

1. člen
4. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini 

Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/1999; Uradni list 
RS, št. 45/09, 44/12) se spremeni tako, da se glasi:

»Kategorizirane Lokalne ceste (LC) v Občini Zagorje ob 
Savi so:

(v tem členu se objavi pregledni seznam vseh kategorizi-
ranih lokalnih cest z dolžinami)

Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

1. 208040 208041 C RT 921 VAČE-PODBUKOVJE-ROVIŠČE C 480160 711 6.344 Litija
2. 235070 235071 C R2 447 KONJŠEK-TROJANE-HRASTNIK C R1 221 201 1.521 Lukovica
3. 423290 423295 C 923960 DOM POD JAVORJEM-VRHE C 480070 1.290
4. 423340 423341 C 423290 BUKOVJE-BEVŠKO C R1 221 745 1.689 Trbovlje
5. 423390 423391 C 423370 VOKAČ- ZG. ŠKLENDROVEC C R3 666 3.374 5.687 Trbovlje
6. 480010 480011 C R1 221 ZAGORJE-V ZIDEH C 235070 13.695 528 Lukovica
7. 480030 480031 C 480010 DOBRLJEVO-PRVINE Z poč.dom 2.940
8. 480040 480041 C R1 221 IZLAKE-ČEMŠENIK C 480010 4.044
9. 480050 480051 C R1 221 LOKE PRI ZAGORJU-ZALOKA C 480010 5.587

10. 480060 480061 C 480040 IZLAKE-SP. IZLAKE-PUŠAVE C 480050 3.496
11. 480070 480071 C 480010 ZALOKA-JESENOVO-VRHE C 423290 5.890
12. 480080 480081 C 480010 TESEN-ZG. ZAVINE-GAMBERK C 480050 2.985
13. 480090 480091 C 480010 POTOŠKA VAS-POLANA-PEČNIK C 423290 2.189 719 Trbovlje
14. 480100 480101 C R1 221 ZAGORJE-RAV. VAS-BEVŠKO C R1 221 2.388 831 Trbovlje
15. 480110 480111 C R1 221 SLAČNIK-VIZGARJE-RAV. V. C 480100 2.381
16. 480120 480121 C R3 666 PODKUM-BOROVAK-MALI KUM C 924660 3.585
17. 480140 480141 C R3 665 SOPOTA-OSREDEK-PADEŽ C 480150 3.655
18. 480150 480151 C R3 666 ŠKLENDR.-KLENOV.-PODKUM C R3 666 7.128
19. 480160 480161 C R1 221 ZAGORJE-VIDERGA C R2 415 17.533
20. 480170 480171 C 480160 PODKRNICA-MOŠENIK-SAVA C 208070 4.679 354 Litija
21. 480180 480181 C 480160 BREZOVICA-TIRNA Z Tirna 870
22. 480190 480191 C 480160 BABCA-SVETA GORA Z cerkev 700
23. 480200 480201 C R2 415 PODGRAD-RAVNE C 480160 3.495
24. 480210 480211 C R1 221 SIPOREKS-RANČIGAJ C 480200 2.448
25. 480220 480221 C 480210 STRAHOVLJE-MARELA Z žičnica 1.475
26. 480230 480231 C R1 221 KISOVEC-VILHEMINI C 480160 1.523
27. 480240 480241 C R2 415 KANDRŠE-MLINŠE C R2 415 5.692
28. 480250 480251 C R2 415 VIDERGA-PEŠKE KANDRŠE C 480240 2.187
29. 480260 480261 C 480240 ŽVARULJE-MEDIJA C 480280 1.971
30. 480270 480271 C R2 415 MLINŠE-ZAHRIB-BRIŠE C 480290 1.103
31. 480280 480281 C 480290 BRIŠE-BLAGOVICA C R2 447 6.372 2.511 Lukovica
32. 480290 480291 C R2 415 RAZPOTJE-KOLOVRAT-OREHOVICA C R1 221 7.686
33. 480300 480301 C R1 221 CESTA BORISA KIDRIČA C R1 221 649
34. 480300 480302 C 480300 KIDRIČEVA-EUROPARK C R1 221 2.005
35. 490210 490211 C R2 447 ZAPLANINA-OVČJE JAME C 480010 1.918 6.240 Vransko
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Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Zagorje ob 
Savi znaša 128.590 m (128,590 km).

Lokalnih cest v naseljih Občine Zagorje ob Savi z uvede-
nim uličnim sistemom razvrščenih v podkategorije ni.«

2. člen
5. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Obči-

ni Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/1999; Uradni 
list RS, št. 45/09, 44/12) se spremeni tako, da se glasi:

»Kategorizirane Javne poti (JP) v Občini Zagorje ob Savi 
so:

(v tem členu se objavi pregledni seznam vseh kategori-
ziranih javnih poti z dolžinami)

Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

1. 708440 708441 C 208110 POLŠNIK-S. VRH-PODPADEŽ C 480140 236 3.378 Litija

2. 710320 710321 C 208120 VODENIK-POGRAJC-KLENOVIK C 480150 846 1.890 Litija

3. 980010 980011 C 490210 ŠENTGOTARD-SLAPNIK Z HŠ 1 652

4. 980020 980021 C 480010 ŠENTGOTARD-KOJNIK Z HŠ 3a 155

5. 980030 980031 C 235070 TROJANE-LC ŠENTGOTARD C 480010 1.334

6. 980040 980041 C 480010 LC ŠENTGOTARD-MAČEK Z HŠ 15a 230

7. 980050 980051 O 980031 CERKEV ŠENTGOT.-DROBEŽ Z HŠ 10b 141

8. 980060 980061 O 980031 HRASTNIK-SMRKOLJ Z HŠ 8 240

9. 980070 980071 O 980031 HRASTNIK-KOS Z HŠ 9 150

10. 980080 980081 C R1 221 HRASTNIK-VRTAČNIK Z razcep 365

11. 980080 980082 O 980081 HRASTNIK-STRMLAN Z HŠ 11 79

12. 980090 980091 C 480010 BLODNIK-PREMK Z HŠ 2 646

13. 980100 980101 C 490210 BLODNIK-KRIŽ. LIMOVCE C 490210 512

14. 980110 980111 C 490210 OVČJE JAME-ŠTRAJHAR Z HŠ 7 137

15. 980120 980121 C 480010 C 480010-ŠTRAJH.-OVČJE JAME C 982870 519

16. 980130 980131 C 480010 C 480010-JELENK-BREZJE O 980151 1.046

17. 980140 980141 O 980131 JELENK-VODLAN Z HŠ 6 435

18. 980150 980151 C R1 221 POLŠINA-V. KAP.-BREZJE C 480010 2.286

19. 980160 980161 O 980151 BREZJE-VOVKOVA KAPELA O 980151 2.880

20. 980170 980171 O 980151 BREZJE (ODCEP JUVAN) Z kozolec 180

21. 980180 980181 C 480030 LOV. D. ČEMŠENIK Z HŠ 12 1.155

22. 980180 980182 C 480010 ČEMŠENIK 14 Z HŠ 14 1.295

23. 980190 980191 C 480030 FERME-ROZINA-DRNOVŠEK O 980181 480

24. 980200 980201 C 480010 G. DOM ČEMŠENIK-LUKAČ Z HŠ 14a 301

25. 980210 980211 C 480010 LC ČEMŠENIK-PRLOJE O 980182 265

26. 980220 980221 C 480010 DOBRLJEVO-BRDA Z HŠ 5 223

27. 980230 980231 C 480010 ČEMŠENIK-KOVAČEVIČ ZV. Z HŠ 44 263

28. 980240 980241 O 980231 ČEMŠENIK-MOČILNIKAR Z N.H. 448

29. 980240 980242 O 980241 ČEMŠENIK-ZUPAN Z HŠ 22 44

30. 980250 980251 C 480010 ČEMŠENIK-ŠTENDLER Z Štendler 150

31. 980260 980261 C 480070 ZALOKA-ŠOLA ČEMŠENIK O 980182 1.825

32. 980270 980271 C 480070 LC JESENOVO-RAZBOR O 980261 1.042

33. 980280 980281 C 480040 LOKE-GRABNAR Z HŠ 16 1.600

34. 980290 980291 C 480040 LOKE-ZABREZNIK-RŽIŠE C 480050 2.946

35. 980300 980301 O 980291 LOKE-SPODNJI ZABREZNIK O 980291 1.773

36. 980310 980311 O 980291 ZABREZNIK-ZG. ZAB- RŽIŠE O 980331 1.490

37. 980320 980321 O 980311 ZG. ZABREZNIK-GAJSAR Z HŠ 9 354

38. 980330 980331 C 480050 RŽIŠE-ZG. RŽIŠE Z kon.ab 970

39. 980340 980341 C 480050 LC GAMBERK-RAMŠELJ Z HŠ 15 660

40. 980350 980351 C 480060 ZG. IZL.-URBANIJA (MIKL.) Z N.H. 932
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Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

41. 980350 980352 O 980351 ZG. IZLAKE-JAKOŠ Z HŠ 23 290

42. 980360 980361 C 480050 LC-GRAD GAMBERK Z kon.ab 282

43. 980370 980371 C 480070 JESENOVO-RAZL.-ŠKRABAR Z HŠ 18 626

44. 980380 980381 C 480070 ROBAVS-GUNA-VRHE O 992391 2.440

45. 980390 980391 O 980381 VRHE-TANJŠEK ANA Z HŠ 10 133

46. 980400 980401 O 980381 VRHE-KUDER LEON Z HŠ 8 106

47. 980410 980411 C 480070 ROBAVS-MEDVEŠEK-MATKO Z HŠ 24 158

48. 980420 980421 C 480070 ZNOJILE-DRNOVŠEK JOŽE Z HŠ 15 1.540

49. 980430 980431 C 980420 ZNOJILE-ŠOLA ZNOJILE Z šola 550

50. 980440 980441 C 480010 JES. ŽAGA-DRNOVŠEK Z HŠ 15 1.891

51. 980450 980451 O 980441 JESENOVSKA ŽAGA-NIMAC Z HŠ 40 113

52. 980460 980461 C 980440 JES. ŽAGA-REŽUN Z HŠ 12 200

53. 980470 980471 C 980440 JES. ŽAGA-PODKRAJ-ZUPAN Z lopa 1.518

54. 980480 980481 C 980470 PODKRAJ-ŠTRUKELJ Z HŠ 7 120

55. 980490 980491 C 480010 JESENOVSKA ŽAGA-JAZBEC Z HŠ 24a 123

56. 980500 980501 C 480010 JES. ŽAGA-BENKO Z HŠ 29 95

57. 980510 980511 C 480010 JES. ŽAGA-HRIBAR Z HŠ 26 500

58. 980520 980521 C 480010 GORNJE ROVE-ROVE Z HŠ 7a 689

59. 980530 980531 C 480010 LC-BREGAR (G. ROVE) C 980520 137

60. 980540 980541 C 480010 C 480010-D. ROVE-ROVE O 980521 189

61. 980550 980551 C 480010 LC-DOLNJE ROVE Z HŠ 23 100

62. 980560 980561 C 480010 LC ROVE-FLERE Z HŠ 4a 215

63. 980570 980571 C 480010 LC KOTREDEŽ-MOHOR Z HŠ 18 678

64. 980580 980581 C 480010 LC KOTREDEŽ-ŠULIGOJ Z Šuligoj 133

65. 980590 980591 C 480010 KOTREDEŽ-BENKO (ČEBINE) Z HŠ 25a 1.230

66. 980600 980601 C 980590 KOTREDEŽ-TAVŠ Z HŠ 24b 210

67. 980610 980611 C 480080 KLANČIŠE-ZG. ZAVINE Z HŠ 20 200

68. 980620 980621 C 480050 LOKE-ZAVINE-ZG. ZAVINE C 980630 1.373

69. 980630 980631 C 480080 ZAVINE-ROBAVS-LC KOTRED C 480010 2.012

70. 980640 980641 C 480090 POTOŠKA VAS-ŽERKO Z HŠ 48 308

71. 980650 980651 C 480090 POTOŠKA VAS-POLANA-C 480090 C 480090 1.077

72. 980660 980661 C 480090 DRNOVŠEK-KRAGULJNE Z kozolec 925

73. 980670 980671 C R1 221 SLAČNIK-ORLEK Z HŠ 40 1.345

74. 980670 980672 O 980671 ORLEK-ODCEP POREDOŠ Z HŠ 17a 190

75. 980670 980673 O 980671 ORLEK-POTOŠKA VAS 25a Z HŠ 25a 94

76. 980680 980681 O 980671 ORLEK-BIZJAK Z HŠ 25 113

77. 980690 980691 C 480090 POLANA-ORLEK O 980671 325

78. 980700 980701 C R1 221 URBANOVEC-TOMŠIČ Z HŠ 15 223

79. 980710 980711 C R1 221 URBANOVEC-KOŠIR Z HŠ 14 350

80. 980720 980721 C 480100 RAV. VAS-ZELENA TRAVA Z HŠ 37a 843

81. 980730 980731 C 480100 RAVENSKA VAS-KRAJ Z GVodc. 1.166

82. 980740 980741 C 980730 RAVENSKA VAS-JAVOR Z garaža 1.603

83. 980750 980751 O 980741 KORITO-LESKOVEC O 980731 710

84. 980760 980761 C 980740 JAVOR-ODCEP BAŠ Z kon.ab 310

85. 980770 980771 C 480100 SELO-KONEC Z HŠ 52 1.308

86. 980780 980781 O 980771 KONEC-ODCEP PREGELJ Z HŠ 25 187

87. 980790 980791 C R3 666 R3 666-KLJUČEVŠEK Z HŠ 35 574

88. 980800 980801 C R3 666 ŠKLENDROVEC-OCEPEK K. Z HŠ 32 280

89. 980810 980811 C R3 666 ŠKLENDROVEC-PRGARIJA Z HŠ 25 314

90. 980820 980821 C R3 666 ŠKLENDROVEC-BEJA Z HŠ 54 181

91. 980830 980831 C 423390 LC LAZE-PLANINA Z HŠ 24 1.176
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Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

92. 980840 980841 C 423390 LC LAZE-ODCEP JUDEŽ Z HŠ 17 223

93. 980850 980851 C 423390 LC ŠKLENDR.-BREBERNO Z HŠ 11 3.257

94. 980860 980861 O 980851 ŠKLENDROVEC-KIDOVNIK Z HŠ 64 763

95. 980870 980871 C 980850 BRIŠE-VODE (BRINJEVEC) Z HŠ 27 154

96. 980880 980881 C R3 666 ZG. ŠKLENDROVEC-ZASTOPJE Z HŠ 61 762

97. 980900 980901 C 480120 PODKUM-MEDVED-PUŠA Z gozdna 1.576

98. 980910 980911 C 980900 ODCEP MEDVED Z HŠ 66 78

99. 980920 980921 C 480120 MALI KUM- GORENJA VAS Z HŠ 3 1.222

100. 980930 980931 C 480120 MALI KUM-BREGAR Z HŠ 6 422

101. 980940 980941 C 480120 LC MALI KUM-KOS DARKO Z HŠ 6 481

102. 980950 980951 C 480120 C 480120-MALI KUM-VRH Z HŠ 5 234

103. 980960 980961 C 480120 LC MALI KUM-ŠKORJA Z HŠ 1a 416

104. 980970 980971 O 980961 ODCEP GROŠIČAR Z HŠ 2a 118

105. 980980 980981 C R3 665 SOPOTA-SELA Z HŠ 25 436

106. 980990 980991 C R3 666 PUNGART-SOPOTA C R3 665 1.473

107. 981010 981011 C R3 666 PODKUM-MAČEK Z HŠ 14 600

108. 981020 981021 C 480150 PODKUM-BRLOŽNIK Z HŠ 47 1.198

109. 981030 981031 C 480150 LC KLENOVIK-LC PADEŽ C 480140 904

110. 981040 981041 C 981030 BRINJE-ODCEP BRINOVAR Z HŠ 48 365

111. 981050 981051 C 480140 PODPADEŽ-ZAJC Z HŠ 11 330

112. 981060 981061 C 480140 Z. OSREDEK-S. O.-SOPOTA C R3 665 1.886

113. 981070 981071 C 480140 LC PADEŽ-ZG. OSREDEK Z Osredek 450

114. 981080 981081 C 480140 PODPADEŽ-RTIČE-VIŠJE C 480150 1.970

115. 981090 981091 C 981080 RTIČE-GRIČAR-VIŠJE C 480150 1.220

116. 981090 981092 C 480150 VODENIK-MAJCEN Z HŠ 8 302

117. 981100 981101 C 480150 BAŠ-SMERGUT Z HŠ 10 1.201

118. 981110 981111 C R3 666 R3 666-OČKON-RES.-C 480150 C 480150 2.607

119. 981120 981121 C R3 666 R3 666-JAZBINE-R3 666 C R3 666 590

120. 981130 981131 C 480160 ČOLNIŠČE-VRH Z kon.ab 1.340

121. 981140 981141 C 981130 VRH-MEJAČ Z HŠ 7 395

122. 981150 981151 C 480160 ČOLNIŠČE-JERMAN-RAVAN O 981131 572

123. 981160 981161 C 480160 ČOLNIŠČE-PAVŠEK (RAMŠAK) Z HŠ 27 462

124. 981170 981171 C 981160 ČOLNIŠČE-PREČNA-SLADIČ Z HŠ 45 2.648

125. 981180 981181 C 981170 PREČNA-KRBULJE C 981190 735

126. 981190 981191 C 981170 SP. ČOLNIŠČE-KRBULJE Z HŠ 9 1.758

127. 981200 981201 C 480160 M. PEČ-PRVI ODCEP DESNO Z objekt 150

128. 981210 981211 C 480160 MALA PEČ-VOZELJ Z HŠ 6b 68

129. 981220 981221 C 480160 MALA PEČ-HERLE Z HŠ 6c 118

130. 981230 981231 C 480160 KAL-JABLANA-PLEŠE Z HŠ 17 3.091

131. 981240 981241 O 981231 KAL-VODICE-ŠTANGOVEC Z HŠ 11 1.170

132. 981250 981251 O 981231 JABLANA-MARELA Z parki. 1.230

133. 981260 981261 C 981230 JABLANA-JUVAN-KAPELA C 981250 188

134. 981270 981271 C 981230 ODCEP NOVI KAL Z HŠ 12 131

135. 981280 981281 C 480160 ODCEP KAL C 480160 352

136. 981290 981291 C 480160 KAL-POŽARJE Z HŠ 16 1.360

137. 981300 981301 C 981290 POŽARJE-RENČOF Z HŠ 17a 419

138. 981310 981311 C 981290 POŽARJE-GROŠELJ Z HŠ 18 715

139. 981320 981321 C 480160 KAL-ŠPITAL-HOSTAR Z vikend 1.855

140. 981330 981331 C 480160 ŠENTLAMBERT-BOR.-JERMAN Z obračal. 1.015

141. 981340 981341 O 981331 BORJE-PAVŠEK-BORJE O 981331 184

142. 981350 981351 O 981331 BORJE-POVHE Z HŠ 14 121
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Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

143. 981360 981361 O 981331 BORJE-ZA DOLINCO Z HŠ 22 314
144. 981370 981371 C 480160 JARŠE-KRIVICA-SELIŠČE Z Feštajn 1.951
145. 981380 981381 O 981371 JARŠE-ŽAGAR Z HŠ 23 130
146. 981390 981391 C 480160 ŠENTLAMBERT-LOVSKI DOM Z Lov.dom 190
147. 981400 981401 C 480160 ŠENTLAMBERT-MARS Z HŠ 8 134
148. 981410 981411 C 480160 ŠENTLAMBERT-JARŠE C 981370 525
149. 981420 981421 C 480160 ŠENTLAMBERT-KOLK Z HŠ 11 2.863
150. 981420 981422 O 981421 ŠENTLAMBERT-POKOPALIŠČE Z pokopa 140
151. 981420 981423 O 981421 SENOŽETI-ŽELEZNIK Z HŠ 4 54
152. 981420 981424 O 981421 KOLK-GRABNAR Z HŠ 16 87
153. 981430 981431 O 981421 SENOŽETI-KRIVICA O 981371 942
154. 981440 981441 O 981371 KRIVICA-SPODNJE SELIŠČE Z HŠ 10a 851
155. 981450 981451 C 981430 KRIVICA-DRNOVŠEK JANEZ Z HŠ 5b 110
156. 981460 981461 O 981431 KRIVICA-MAJES Z HŠ 5c 192
157. 981460 981462 O 981461 JP MAJES-POVŠE Z HŠ 5a 51
158. 981470 981471 C 480160 PODKRNICA-GOLČE-BLATNIK C 480160 2.884
159. 981500 981501 C 480170 MOŠENIK-MARS Z obračal. 1.005
160. 981510 981511 C 480170 MOŠENIK-ANTONIČ Z HŠ 12 360
161. 981520 981521 C 480170 MOŠENIK-JEREČEK Z HŠ 13 480
162. 981530 981531 C 208070 SAVA-MOŠJAK Z HŠ 48 740
163. 981540 981541 C 480160 LC-SELCE-TIRNA C 480180 1.501
164. 981540 981542 O 981541 SELCE-MIHELČIČ Z HŠ 2 119
165. 981550 981551 C 480160 LC-ČEBELA Z HŠ 5 390
166. 981560 981561 C 480180 TIRNA-KAPLA-OBLOG O 981581 836
167. 981560 981562 O 981561 KROŽNA POVEZAVA OBLOG O 981561 151
168. 981570 981571 C 981560 TIRNA-CERKEV Z cerkev 177
169. 981580 981581 C 480180 TIRNA-BUČAR Z HŠ 30 1.167
170. 981590 981591 O 981621 TIRNA-ŽUPNIK Z N.H. 57
171. 981600 981601 O 981621 TIRNA-BRINJE (PAVŠEK) Z HŠ 40 171
172. 981610 981611 O 981621 TIRNA-ŠKERJANCI-KALCE C 480180 1.149
173. 981610 981612 O 981611 KALCE-GAMS Z hlev 250
174. 981620 981621 C 480180 TIRNA-ŠKRJANCI-PROSENC Z HŠ 36 716
175. 981630 981631 C 480160 ROVIŠČE-GAJSER Z st.hiša 543
176. 981640 981641 C 480160 ROVIŠČE-ŽUPANČIČ Z HŠ 3c 301
177. 981650 981651 C 480160 ROVIŠČE-ZORKO Z HŠ 4 142
178. 981660 981661 O 981671 RAVNE-SMUČIDOL O 982781 704
179. 981670 981671 C 480160 LC-RAVNE Z HŠ 11 559
180. 981680 981681 C 480160 RAZP.-BREZNIK-KOSTR.-LC C 480160 1.732
181. 981690 981691 C 480160 PODKRAJ-DOLINAR Z HŠ 1 210
182. 981700 981701 C 480160 VIDERGA-LOG PRI MLINŠAH Z hlev 591
183. 981700 981702 O 981701 LOG-LC VIDERGA C 480160 287
184. 981710 981711 C R2 415 VIDERGA-ZG. VIDERGA Z HŠ 12 628
185. 981710 981712 O 981711 VIDRGA 26-23 Z HŠ 23 116
186. 981720 981721 C R2 415 RC-JERMAN Z HŠ 41 574
187. 981730 981731 C R2 415 RC-DOBRLJEVO-LC C 480240 932
188. 981740 981741 C R2 415 RC-PRAŠNIKAR Z HŠ 38 180
189. 981750 981751 C R2 415 RC-DOLINAR FRANC Z HŠ 27 643
190. 981760 981761 C R2 415 RC-LAVTAR Z HŠ 39 198
191. 981770 981771 C 480240 LC-DRNOVEC Z HŠ 22 358
192. 981780 981781 C 480240 LC-KOBILŠEK IVAN Z HŠ 17 644
193. 981790 981791 C 480240 DOLGO BRDO-VRH-MEDIŠEK Z HŠ 9 1.984

194. 981790 981792 C 480240
PEŠKE KANDRŠE-KOMATAR-WER-
NER Z HŠ 10 190

195. 981790 981793 C 480240 PEŠKE KANDRŠE-VRH O 981791 741
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196. 981800 981801 C 480260 MEDIJA-MATIZ.-ŽVARULJE C 480260 858
197. 981800 981802 C 480260 ŽVARULJE-VODLAN Z HŠ 14 152
198. 981810 981811 C 480240 ZLOKARJE-JEMCE (ŽOHAR) Z HŠ 11 882
199. 981820 981821 C 981810 JEMCE-TOMAŽEVEC Z HŠ 12 168
200. 981830 981831 C 480240 LC MLINŠE-BORŠTNAR F. Z HŠ 9 544
201. 981840 981841 C 480240 LC-PŠENK Z HŠ 20 311
202. 981850 981851 C 480240 MLINŠE-ZG. MLINŠE-LC C 480270 797
203. 981860 981861 C R2 415 MLINŠE-ZABAVA Z HŠ 10 735
204. 981870 981871 C R2 415 RC-ZAHRIB C 480270 652
205. 981870 981872 O 981871 ZAHRIB-PODOSREDEK Z HŠ 26a 672
206. 981880 981881 C R2 415 RC-JAVORŠČICA-RC C R2 415 1.026
207. 981880 981882 O 981881 JAVORŠČICA-GAŠPER Z križišče 132
208. 981890 981891 C 480290 BRIŠE-DOLE Z HŠ 6 610
209. 981890 981892 C 480290 BRIŠE-SRDAR Z HŠ 33 204
210. 981900 981901 C 480280 MEDIJA-HMELJNO Z HŠ 20 680
211. 981910 981911 C 480280 BORJE-PLAVIŠNIK-MEDIJA C 480280 2.297
212. 981910 981912 O 981911 BORJE-VRTAČNIK Z HŠ 6 288
213. 981910 981913 O 981911 BORJE-ZG. VRTAČE Z HŠ 7 586
214. 981920 981921 C 480280 MEDIJA-KAL Z HŠ 32 609
215. 981930 981931 C 480290 KOLOVRAT-STRME NJIVE Z HŠ 31 1.135
216. 981930 981932 O 981931 KOLOVRAT-OCEPEK Z HŠ 26 320
217. 981940 981941 C 480290 GRAD KOLOVRAT-NA PREVALU C 480290 712
218. 981950 981951 C 480290 GRAD KOLOVRAT-LAZAR Z HŠ 5 809
219. 981950 981952 O 981951 GRAD KOLOVRAT-SLAPNIK Z HŠ 2 181
220. 981950 981953 O 981951 GRAD KOLOVRAT-JOGER Z HŠ 4 180
221. 981950 981954 C 480290 KAL-SP. VRTAČE-ŠOLARJEV MLIN Z HŠ 35 898
222. 981960 981961 C 480290 PREVALJE-LAZAR S. Z HŠ 6 406
223. 981970 981971 C 480290 PREVALJE-ODCEP LEVO Z HŠ 15a 89
224. 981980 981981 C 480290 LC-GRADIŠČE-GROŠELJ-LC C 480290 2.050
225. 981980 981982 O 981981 GRADIŠČE-STEBLEVICA Z HŠ 48 610
226. 981990 981991 C R1 221 RC-POLŠINA Z HŠ 15 883
227. 981990 981992 O 981991 POLŠINA-PANČUR Z HŠ 6 254
228. 982000 982001 C R1 221 RC (POLŠINA)-LOVRAČ Z HŠ 9 683
229. 982010 982011 C R1 221 KOPALIŠKA-PODVINE 46 Z HŠ 46 130
230. 982010 982012 C R1 221 KOPALIŠKA-PODVINE 41 Z HŠ 41 174
231. 982020 982021 C R1 221 KOPALIŠKA-PODVINE 28 Z HŠ 28 420
232. 982020 982022 O 982021 KLJUKEJ-PEŠPOT PODVINE Z HŠ 23 52
233. 982030 982031 C 480300 ŠAHT-PODVINE 17 Z HŠ 17 329
234. 982030 982032 O 982031 ŠAHT-PODVINE 57 (HRIBAR) Z HŠ 57 150
235. 982030 982033 O 982031 ŠAHT-PODVINE 3 Z HŠ 3 148
236. 982040 982041 C R1 221 R-LEVSTIKOVA-GRAJSKA C 480300 621
237. 982040 982042 O 982041 LEVSTIKOVA- POŠTA Z HŠ 2a 72
238. 982040 982043 O 982041 ODCEP IGRIŠČE PARTIZAN Z igrišče 53
239. 982050 982051 C 480300 PODVINE-VINE (CERKEV) Z silos 1.268
240. 982050 982052 O 982051 VINE-GORIŠEK Z HŠ 2 109
241. 982050 982053 O 982051 VINE-GRČAN Z HŠ 3 144
242. 982060 982061 C R1 221 C. 9. AVG.-C. 9. AVG. 21 Z HŠ 21 47
243. 982070 982071 C R1 221 C. 9. AVG.-POKOPALIŠČE Z pokopa 233
244. 982070 982072 O 982071 VINSKA C.-POKOPALIŠČE O 982071 116
245. 982080 982081 C R1 221 C. 9. AVG. 23-C. 9. AVG. 41 C R1 221 104
246. 982090 982091 C R1 221 RC-PINTARJEVA-RC C R1 221 392
247. 982090 982092 C R1 221 RC-C. 9. AVG. 57 (KOROŠEC) O 982091 26
248. 982090 982093 O 982091 PINTARJEVA-PINTAR. 50 Z HŠ 50 152
249. 982090 982094 O 982091 PINTARJEVA-PINTAR. 15 Z HŠ 15 69
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250. 982100 982101 C R1 221 RC-C. 9. AVG. 33 Z HŠ 33 41
251. 982110 982111 C R1 221 C. 9. AVG. 81-C. 9. AVG. 87 C R1 221 132
252. 982120 982121 C R1 221 C. 9. AVG.-PINTARJEVA 4 Z HŠ 4 426
253. 982130 982131 C R1 221 C. 9. AVG.-ŠTULM-LC C 480300 262
254. 982140 982141 C R1 221 RC-KRŽIŠNIK-SELO 67 Z HŠ 67 162
255. 982140 982142 O 982141 KRŽIŠNIK-SELO 70 Z HŠ 70 50
256. 982150 982151 C R1 221 MINIMARKET-FARČNIKOVA C R1 221 379
257. 982150 982152 O 982151 DOVOZ POD MINIMARKETOM Z odcep 20
258. 982160 982161 C R1 221 ELEKTROPOSTAJA FARČNIK Z elektr. 81
259. 982170 982171 C R1 221 C. 9. AVG. 70-FARČNIKOVA C 982170 362
260. 982170 982172 O 982171 FARČNIKOVA-FARČN. 79 Z HŠ 79 45
261. 982180 982181 C R1 221 C. 9. AVG.-SELO 62 Z HŠ 62 1.195
262. 982180 982182 O 982181 MOST SELO-SELO 47 Z HŠ 47 180
263. 982180 982183 O 982181 MOST SELO-SELO 48 Z HŠ 48 98
264. 982180 982184 O 982181 SELO-ODC. POD JELŠ. LEVO Z križišče 38
265. 982190 982191 C 480100 SELO 7-PROLETAREC Z igrišče 237
266. 982200 982201 C 480100 LC-SELO 20 (KNEZ) Z HŠ 20 143
267. 982210 982211 C 480100 LC-SELO 37 (IRGOLIČ) Z HŠ 37 131
268. 982220 982221 C 480100 SELO-KINOLOGI Z HŠ 31 266
269. 982230 982231 C R1 221 C. 9. AVG.-ŠOLA I. SKVARČA Z šola 145
270. 982230 982232 O 982231 C. 9. AVG. 52 (LISCA) Z HŠ 52 104
271. 982230 982233 O 982231 ODCEP PROLETAREC Z igrišče 71
272. 982240 982241 C 480100 LC-KOSOVELOVA UL. III O 982241 238
273. 982240 982242 O 982241 ODCEP KOSOVELOVA UL. I O 982242 123
274. 982240 982243 O 982241 ODCEP KOSOVELOVA UL. II O 982243 134
275. 982240 982244 O 982241 ODCEP DOLINARJEV TRAVNIK Z HŠ 34 206
276. 982250 982251 C 480100 LC-CANKARJEV TRG Z HŠ 16 321
277. 982250 982252 O 982251 CANKARJEV TRG-CERKEV O 982251 81
278. 982260 982261 C R1 221 PREŠERNOVA CESTA C R1 222 702
279. 982260 982262 O 982261 PREŠERNOVA-GASILSKA O 982281 66
280. 982260 982263 O 982261 PREŠERNOVA-ODC. PREŠ. 27a Z HŠ 27a 55
281. 982260 982264 O 982261 PREŠERNOVA-C. ZMAGE 61 Z HŠ 61 82
282. 982260 982265 O 982261 KOŠENINA-LESKOVAR Z HŠ 45 70
283. 982270 982271 C R1 221 KERA TRADE-C. 9. AVG. 32 Z HŠ 32 62
284. 982280 982281 C R1 222 GASILSKA CESTA O 982261 368
285. 982280 982282 O 982281 GASILSKA-UL. TALCEV 1a Z HŠ 1a 188
286. 982280 982283 O 982281 GASILSKA-UL. TALCEV 40 O 982291 245
287. 982280 982284 O 982281 FAKINOVA ULICA O 982291 224
288. 982290 982291 C R1 222 PARTIZANSKA ULICA O 982261 176
289. 982290 982293 O 982291 PARTIZANSKA-OD. C. ZM. 43 Z HŠ 43 43
290. 982290 982294 O 982291 PARTIZANSKA-TALCEV-PREŠ. O 982261 171
291. 982300 982301 O 982291 PARTIZANSKA 1-TRŽNICA O 982281 240
292. 982300 982302 O 982301 ODCEP UL. TALCEV 36-32 Z HŠ 32 72
293. 982300 982303 O 982301 TALCEV 26-TRŽNICA O 982281 23
294. 982310 982311 C R1 222 VRTNA ULICA O 982294 100
295. 982320 982321 O 982325 ZD. DOM-MLADINSKA KNJIGA C R1 222 175
296. 982320 982322 O 982321 CENTER SREDNJIH ŠOL O 982321 100
297. 982320 982323 O 982321 VRTEC CENTER-TRŽNICA O 982281 82
298. 982320 982324 O 982321 DELOZA-TRŽNICA Z HŠ 31 86
299. 982320 982325 C R1 222 CESTA ZMAGE-ZDR.DOM C R1 222 270
300. 982320 982326 O 982322 SREDNJA ŠOLA-ZDR. DOM O 982325 73
301. 982330 982331 C R1 222 RC-KOMLANSKA VAS Z HŠ 15 130
302. 982340 982341 C R1 222 RC-SAVSKA CESTA Z HŠ 16 688
303. 982350 982351 C R1 222 C. 20. JUL.-PEČ.-OKR.-POLC C 480160 2.114
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304. 982350 982352 O 982351 SVEA-PETROL C R1 222 190
305. 982350 982353 O 982351 BETON-TRŽNICA C R1 222 154
306. 982350 982354 O 982351 AŠIČ-C. ZMAGE 12 O 982392 87
307. 982350 982355 O 982351 PEČARJEVA-PODSTRANA Z HŠ 8 360
308. 982350 982356 O 982351 PEČARJEVA-JEVŠEVAR Z HŠ 49 343
309. 982350 982357 O 982351 PEČARJEVA-GARAŽE OKR. Z garaže 80
310. 982350 982358 O 982351 EBERLOVA-ŽELEZNINA C 480160 114
311. 982350 982359 O 982353 MIMO POŠTE ZAGORJE O 982374 146
312. 982360 982361 O 982351 C. 20. JUL.-POGR.-DRUŽINA Z HŠ 2 2.432
313. 982360 982362 O 982361 MARNOVA ULICA O 982363 304
314. 982360 982363 O 982361 UL PRVOBORCEV-C. 20. JUL. O 982351 353
315. 982360 982364 O 982361 REBERŠEK-MRAZ Z zaporni. 241
316. 982360 982365 O 982361 DRUŽINA-BEBAR Z HŠ 3 127
317. 982360 982366 O 982363 PRVOBORCEV 1 Z HŠ 2 55
318. 982360 982367 O 982361 DOLENJA VAS-SNOJ Z HŠ 41 85
319. 982360 982368 O 982361 POVEZAVA ZUPAN-OBERČ O 982351 66
320. 982370 982371 O 982352 SVEA-POLJE-BETON O 982353 333
321. 982370 982372 O 982371 POLJE 1-2-POLJE 19 O 982371 52
322. 982370 982373 O 982371 POLJE 14-POLJE 4 O 982374 44
323. 982370 982374 O 982371 POLJE 3 -POLJE 8-RC C R1 222 145
324. 982370 982375 O 982371 POLJE 31-POLJE 6-SVEA O 982352 313
325. 982380 982381 O 982351 AŠIČ-DOLENJA VAS O 982361 546
326. 982380 982382 O 982381 ODCEP DOL. VAS 9a Z HŠ 9a 98
327. 982380 982383 O 982381 ODCEP DOL. VAS 21 Z HŠ 21 120
328. 982380 982384 O 982381 ODCEP VODOHRAN DOL. VAS V vodohr. 128
329. 982390 982392 C R1 222 AVTOBUSNA P.-POLJE 10 O 982353 362
330. 982390 982393 C R1 221 AVTOBUSNA P.-POLICIJA Z policija 50
331. 982390 982394 O 982353 BETON-C. 20. JULIJA O 982354 100
332. 982390 982395 O 982354 ZAGORJE-VRTEC CENTER Z HŠ 4 64
333. 982400 982401 O 982351 PREČNA POT Z HŠ 5 230
334. 982400 982402 O 982401 ODCEP PREČNA POT 27 Z HŠ 27 50
335. 982400 982403 O 982404 ODCEP PREČNA POT 14 O 982401 142
336. 982400 982404 O 982401 PREČNA P.-OKROG. K. 30 Z HŠ 30 130
337. 982410 982411 O 982351 OKROG. K.-NA BREGU-LC C 480160 356
338. 982410 982412 O 982411 ODCEP OKROG. K. 4 VRSTA Z HŠ 22 47
339. 982410 982413 O 982411 ODCEP NA BREGU 50 Z HŠ 50 140
340. 982410 982414 O 982411 NA BREGU-EBERLOVA 4 O 982351 105
341. 982410 982415 O 982411 NA BREGU-NA BREGU 22 Z HŠ 22 106
342. 982420 982421 C 480160 SPAR-AP C R1 221 510
343. 982420 982422 O 982421 ŠOLSKA POT-PREČNA O 982401 41
344. 982420 982423 C R1 221 SPAR-KOPALIŠKA O 982421 83
345. 982430 982431 C R1 221 ŠOLSKA ULICA C 480160 193
346. 982430 982432 O 982431 ŠOLSKA-TRGOVINA EMONA C 480160 191
347. 982440 982441 C R1 221 C. OTONA ŽUPANČIČA C 480160 384
348. 982450 982451 C R1 221 HUDNAR-LOKE C 480050 282
349. 982460 982461 C 480050 LOKE-KLJUČIVŠEK Z HŠ 53 78
350. 982470 982471 C 480050 LOKE-DOLAR Z HŠ 70 907
351. 982480 982481 C R1 221 ROGLJIČ-SPOMENIK LOKE C 480050 355
352. 982480 982482 O 982481 ODCEP ROŠTOHAR Z HŠ 28 52
353. 982480 982483 O 982481 ODCEP CENCELJ Z HŠ 30 60
354. 982480 982484 O 982481 LOKE-ODCEP LOKE 18 O 982485 85
355. 982480 982485 O 982481 LOKE-VRTEC-MARELA C R1 221 304
356. 982490 982491 C R1 221 RC-OBRTNA CONA-LOKE C 480050 747
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357. 982500 982501 C R1 221 MARELA-OBRTNA CONA O 982491 201
358. 982500 982502 O 982501 OIC LOKE-STIP O 982485 207
359. 982500 982503 O 982485 PEŠPOT VRTEC-EVJ O 982491 660
360. 982500 982504 O 982491 OIC LOKE-LOKE 11 Z HŠ 11 225
361. 982510 982511 C R1 221 JEVŠNIKOVA-ROGLJIČ O 982481 230
362. 982510 982512 O 982511 JEVŠNIKOVA-JEVŠNIKOVA 1 C R1 221 85
363. 982520 982521 C R1 221 PETELINKARJEVA CESTA C 480230 280
364. 982520 982522 O 982521 TONKOVA CESTA C 480230 366
365. 982530 982531 C 480230 NASELJE NA ŠAHTU-TAPI C 480230 187
366. 982540 982541 C 480230 NA ŠAHTU-NA ŠAHTU 1 Z HŠ 1 157
367. 982540 982542 O 982541 ODCEP NA ŠAHTU 7 Z HŠ 7 54
368. 982540 982543 O 982541 OBRAČALIŠČE NA ŠAHTU C 480230 34
369. 982540 982544 C 480230 ŠAHT-SMOLIČ Z HŠ 10 83
370. 982550 982551 C 480230 NA ŠAHTU-SMUČARSKI DOM Z HŠ 39 57
371. 982560 982561 C 480230 RUDARSKA-ZLATO POLJE Z HŠ 18 688
372. 982570 982571 C 480230 C. 15. APRILA-RIBNIK Z HŠ 30 877
373. 982570 982572 O 982571 C. 15. APRILA-RUDARSKA C 480230 114
374. 982570 982573 O 982571 GARAŽE C. 15. APRILA 6 Z HŠ 6 86
375. 982570 982574 O 982571 ODCEP C. 15. APRILA 20 Z HŠ 20 105
376. 982570 982575 O 982571 C 15. APRILA-ZLATO POLJE Z HŠ 9b 238
377. 982570 982576 O 982571 RIBNIK-ZAJETJE RIBNIK Z vod.za. 105
378. 982570 982577 O 982571 OŠ KISOVEC-IGRIŠČE Z igrišče 61
379. 982570 982578 O 982571 C. 15. APRILA-VODIŠEK Z HŠ 5 32
380. 982580 982581 C R1 221 TRGOVINA EMONA-RUDARSKA C 480230 140
381. 982590 982591 C R1 221 INTEGRAL-TPB-C. 15. APR. O 982571 216
382. 982590 982592 O 982591 ODCEP KULT. DOM SVOBODA Z HŠ 24 58
383. 982590 982593 O 982591 TRG POH. BATALJONA 6-BLOKI Z HŠ 6 68
384. 982600 982601 C R1 221 BOROVNIŠKO NASELJE Z HŠ 6 170
385. 982610 982611 C R1 221 KAMNOLOM BOROVNIK-POLO Z HŠ 58 233
386. 982620 982621 C 480210 STRAHOVLJE-PAV.-ŠEMNIK C 480210 728
387. 982620 982622 O 982621 ODCEP PAVELJK Z HŠ 27 223
388. 982630 982631 C 480220 LC-STRAHOVLJE (ROGLJIČ) Z HŠ 17 220
389. 982630 982632 O 982631 STRAHOVLJE 22 Z HŠ 22 115
390. 982640 982641 C R1 221 OREHOVICA-MARCIUSH Z HŠ 7 165
391. 982650 982651 C R1 221 PODLIPOVICA-MEDIJSKE T. C R1 221 658
392. 982650 982652 O 982651 PODLIPOVICA-NOVAK Z HŠ 9 292
393. 982650 982653 O 982651 ODCEP FAIN-ČEŠKO Z HŠ 19 52
394. 982660 982661 O 982651 MEDIJSKE T.-MED. T. 26 Z HŠ 26 237
395. 982660 982662 O 982661 ODCEP ULE Z HŠ 23 50
396. 982670 982671 C R1 221 MEDIJSKE T.-MED. T. 15 Z HŠ 15 276
397. 982670 982672 O 982671 ODCEP HUDI Z HŠ 6 60
398. 982680 982681 C R1 221 IZLAKE-IZLAKE 76 Z HŠ 76 119
399. 982690 982691 C 480040 ODCEP VETER. P. IZLAKE Z HŠ 48 57
400. 982700 982701 C 480040 LOKE-ZGORNJI PRHOVEC Z HŠ 12 1.950
401. 982700 982702 O 982701 ODCEP KRIŽNIK (VIKENDI) Z vikend 202
402. 982700 982703 C 480040 LOKE-DOLŠINA Z HŠ 1 224
403. 982710 982711 C 480040 LOKE-BOŽIČ Z HŠ 24 225
404. 982720 982721 C 480060 ŽUPNJIŠČE-TURNŠEK Z HŠ 7 95
405. 982730 982731 C 480040 AJDA-CERKEV (PEŠPOT) Z HŠ 18 131
406. 982740 982741 C R1 221 IZLAKE-OŠ IVAN KAVČIČ Z šola 64
407. 982740 982742 O 982741 OSNOVNA Š.-ODCEP PREBIL Z HŠ 2 23
408. 982750 982751 C R1 221 NAROF-LIPOVŠEK Z HŠ 49 714
409. 982750 982752 O 982751 NAROF-VIDERGAR Z HŠ 42 233
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410. 982750 982753 O 982751 NAROF-JAZBEC Z HŠ 10 49
411. 982750 982754 O 982751 NAROF-KREČA Z HŠ 16 64
412. 982750 982755 O 982751 NAROF-HIŠA ŠT. 15A Z HŠ 15a 25
413. 982750 982756 O 982751 NAROF-HIŠA ŠT. 19 Z HŠ 19 24
414. 982760 982761 C R1 221 RC-OBREZIJA 25 Z HŠ 25 140
415. 982760 982762 O 982761 ODCEP OBREZ.15 (GOŠTE) Z HŠ 15 68
416. 982770 982771 C 480210 ŠEMNIK-GROBOVŠČICA Z HŠ 41 1.335
417. 982770 982772 O 982771 ŠEMNIK-RANČIGAJ (KRAČE) C 480200 730
418. 982780 982781 C 480200 ŠEMNIK-SMUČIDOL-KRAČE C 480200 2.082
419. 982790 982791 C 480200 ŠEMNIK-TOPOLOVEC Z HŠ 7 731
420. 982800 982801 C R2 415 ETI-VALVAZ. KAP.-RAZPOTJE C R2 415 1.365
421. 982800 982802 O 982801 VALVAZ. KAPELA-ČEBEL. DOM C R2 415 188
422. 982810 982811 C R1 221 ODCEP KRAJEVNA SKUPNOST Z HŠ 3 55
423. 982820 982821 C R1 221 MEDIJSKE-GLADEŽ-D. OSTAR C R1 221 2.130
424. 982820 982822 O 982821 ODCEP ZA DOMOM OSTAR. C R1 221 188
425. 982820 982823 O 982821 ODCEP GLADEŽ 22 (PROSEN) Z HŠ 22 97
426. 982820 982824 O 982821 GLADEŽ-RAZPOTNIK Z HŠ 47 530
427. 982820 982825 O 982821 PODLIPOVICA-CERKEV Z cerkev 149
428. 982830 982831 C R1 221 RC-BANKA-DOM OSTARELIH Z HŠ 13 52
429. 982840 982841 C R1 221 PODL-SUHI POT.-LIPOVICA Z razcep 3.617
430. 982840 982842 O 982841 PRIKLJUČEK NA C 982821 O 982821 54
431. 982840 982843 O 982841 ODCEP PODKRAJ Z HŠ 35 316
432. 982840 982844 O 982841 ODCEP LIPOVICA O 982841 243
433. 982850 982851 O 982841 PODLIPOVICA-ŠTENDLER Z HŠ 33 404
434. 982850 982852 O 982851 PODLIPOVICA-PRAŠNIKAR Z HŠ 40 370
435. 982860 982861 C R1 221 OREHOVICA-GOLČNIK Z HŠ 22 1.097
436. 982870 982871 C 490210 OVČJE JAME C 480030 702
437. 982880 982881 C R2 447 R2 447-ZLOKARJE O 982882 471
438. 982880 982882 O 982881 ZLOKARJE-LIMOVCE Z HŠ 9 519
439. 982880 982883 O 982882 LIMOVCE-POLANJŠEK C 992700 332
440. 982890 982891 C R3 665 SOPOTA-ROŽNA GORA Z HŠ 16 1.140
441. 982890 982892 O 982891 ROŽNA GORA-ŠČIT Z HŠ 13 684
442. 982890 982893 O 982892 ŠČIT-BOROVAK C 480120 2.105
443. 992390 992391 C 490200 LOKE -VETRŠEK-KRVAVIČNIK C 980380 496 5.090 Tabor
444. 992700 992701 C 490210 OVČJE J.-LIMOVCE-POLANJŠEK Z HŠ 15 450 1.236 Vransko

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Zagorje ob Savi 
znaša 228.697 m (228,697 km).«

3. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem Odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih 
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 
njene dopolnitve) pridobljeno mnenje Direkcije Republike 
Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2016-132(507) z dne 
20. 6. 2016.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 371-21/2016
Zagorje ob Savi, dne 3. oktobra 2016

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.
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STRAŽA

2790. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža 
za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni 
list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža 
na 12. seji dne 6. 10. 2016 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Straža  

za leto 2016

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Občine Straža za leto 2016 (Uradni 
list RS, št. 105/15) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:

»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina 
kontov/Konto/Podkonto

 Rebalans 
proračun 

za leto 
2016

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.215.256
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.529.570

70 DAVČNI PRIHODKI 2.435.492
700 Davki na dohodek in dobiček 2.003.859
703 Davki na premoženje 389.334
704 Domači davki na blago in storitve 42.299

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.094.078
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 357.818
711 Takse in pristojbine 2.879
712 Globe in druge denarne kazni 15.227
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 36.000
714 Drugi nedavčni prihodki 682.155

72 KAPITALSKI PRIHODKI 436.763
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredm. dolgor. sredstev 436.763

73 PREJETE DONACIJE 90.541
730 Prejete donacije iz domačih virov 90.541

74 TRANSFERNI PRIHODKI 158.381
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  158.381
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna  
Evropske unije 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.586.037
40 TEKOČI ODHODKI 1.208.237

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 353.675

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 55.942
402 Izdatki za blago in storitve  611.463
403 Plačila domačih obresti 6.657
409 Rezerve 180.500

41 TEKOČI TRANSFERI  1.095.221
410 Subvencije  82.550
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 607.081
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 150.266
413 Drugi tekoči domači transferi  255.324

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.230.012
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.230.012

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 52.566
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 23.066
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 29.500

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –370.781

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 40.000
55 ODPLAČILA DOLGA 40.000

550 Odplačila domačega dolga 40.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) –410.781
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –40.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.) 370.781
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 

31. 12. PRETEKLEGA LETA 410.781
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Straža.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

Št. 41000-3/2015
Straža, dne 26. septembra 2016

Župan
Občine Straža

Dušan Krštinc l.r.
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VLADA
2791. Uredba o določitvi lestvic katastrskega 

dohodka, pavšalne ocene dohodka na 
čebelji panj in območij posebnih režimov 
za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi 
za obdobje 2017–2019

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 16. člena v pove-
zavi z 12. členom Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka 
(Uradni list RS, št. 63/16) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi lestvic katastrskega dohodka, 
pavšalne ocene dohodka na čebelji panj  

in območij posebnih režimov za kmetovanje  
in gospodarjenje z gozdovi za obdobje  

2017–2019

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa lestvice katastrskega dohodka, pa-
všalno oceno dohodka na čebelji panj in odstotke zmanjšanja 
katastrskega dohodka za zemljišča po vrstah dejanske rabe 
zemljišč in vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje in 
gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017–2019.

2. člen
(lestvice katastrskega dohodka)

(1) Lestvice katastrskega dohodka se določijo na hektar 
kmetijskega zemljišča glede na vrsto dejanske rabe in bonite-
to zemljišča oziroma na hektar gozdnega zemljišča glede na 
rastiščni koeficient in boniteto zemljišča. Katastrski dohodek 
gozdnega zemljišča se določi kot seštevek katastrskega do-
hodka glede na rastiščni koeficient in katastrskega dohodka 
glede na boniteto zemljišča.

(2) Lestvica katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča 
je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Lestvici katastrskega dohodka za gozdna zemljišča 
sta določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen
(odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka na območjih 

posebnih režimov)
Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča 

po vrstah dejanske rabe zemljišč in vrstah območij posebnih 
režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi so določeni 
v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.

4. člen
(pavšalna ocena dohodka na čebelji panj)

Pavšalna ocena dohodka na čebelji panj je določena v 
Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.

5. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00712-37/2016
Ljubljana, dne 13. oktobra 2016
EVA 2016-1611-0081

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik



Stran 8998 / Št. 64 / 14. 10. 2016 Uradni list Republike Slovenije

Priloga 1: Lestvica katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča za obdobje 2017–2019

 
 

 
 

PRILOGA 1 
 
Lestvica katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča za obdobje 2017–2019 

v EUR/ha 

Boniteta 

Kmetijsko zemljišče brez 
evidentirane podrobnejše 

dejanske rabe, trajne rastline na 
njivskih površinah, matičnjak, 

plantaža gozdnega drevja 

Vinograd Hmeljišče 
Intenzivni 
sadovnjak, 
ostali trajni 

nasadi 
Oljčnik

1–10  17,14 183,95 264,70 909,07 195,68
11–20 42,85 195,45 281,24 965,88 207,90
21–30  68,57 205,80 296,13 1.017,02 218,91
31–40 81,42 215,00 309,37 1.062,47 228,70
41–50 85,71 223,04 320,95 1.102,24 237,26
51–60 89,99 229,94 330,87 1.136,33 244,59
61–70 94,28 236,84 340,80 1.170,42 251,93
71–80 98,57 242,59 349,07 1.198,83 258,05
81–90 102,85 247,19 355,69 1.221,56 262,94
91–100 107,14 250,64 360,65 1.238,60 266,61
 
 
Pri določitvi lestvice katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča za obdobje 2017–2019 se je 
upoštevalo: 
–  tržni prihodek, zmanjšan za normirane stroške (90 % tržnega prihodka), po vrstah dejanske 

rabe kmetijskih zemljišč 
 

v mio EUR 
Kmetijsko zemljišče brez evidentirane 

podrobnejše dejanske rabe, trajne 
rastline na njivskih površinah, matičnjak, 

plantaža gozdnega drevja 
Vinograd Hmeljišče

Intenzivni 
sadovnjak ostali 

trajni nasadi 
Oljčnik

51,84 4,29 0,63 5,07 0,50
 
–  površine kmetijskih zemljišč, evidentirane v zemljiškem katastru na dan 15. marca 2016, po 

vrstah dejanske rabe glede na boniteto zemljišča 
v ha 

Boniteta 

Kmetijsko zemljišče brez 
evidentirane podrobnejše 

dejanske rabe, trajne rastline na 
njivskih površinah, matičnjak, 

plantaža gozdnega drevja 

Vinograd Hmeljišče
Intenzivni 

sadovnjak, 
ostali trajni 

nasadi 
Oljčnik 

1–10  13.170,34 36,00 0,30 9,05 7,60
11–20 51.522,55 350,78 2,14 105,28 31,02
21–30  105.691,36 1.446,30 19,30 276,63 160,07
31–40 125.658,98 2.428,53 20,92 624,31 173,03
41–50 156.761,13 4.540,48 67,28 1.213,89 400,54
51–60 100.740,32 5.276,70 92,41 1.102,68 960,28
61–70 69.913,81 3.431,44 331,88 645,74 294,66
71–80 21.321,83 1.078,58 427,74 364,83 39,78
81–90 7.273,59 382,66 466,43 150,94 26,79
91–100 337,98 0,12 384,42 40,77 0,00
Skupaj 652.391,88 18.971,59 1.812,82 4.534,11 2.093,76
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–  faktorje korekcije katastrskega dohodka po vrstah dejanske rabe glede na boniteto zemljišča  

 

Boniteta 

Kmetijsko zemljišče brez 
evidentirane podrobnejše 

dejanske rabe, trajne rastline na 
njivskih površinah, matičnjak, 

plantaža gozdnega drevja 

Vinograd Hmeljišče
Intenzivni 
sadovnjak, 
ostali trajni 

nasadi 
Oljčnik

1–10  0,2 0,8 0,8 0,8 0,8

11–20 0,5 0,85 0,85 0,85 0,85

21–30  0,8 0,895 0,895 0,895 0,895

31–40 0,95 0,935 0,935 0,935 0,935

41–50 1 0,97 0,97 0,97 0,97

51–60 1,05 1 1 1 1

61–70 1,1 1,03 1,03 1,03 1,03

71–80 1,15 1,055 1,055 1,055 1,055

81–90 1,2 1,075 1,075 1,075 1,075

91–100 1,25 1,09 1,09 1,09 1,09
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PRILOGA 2 
 
Lestvici katastrskega dohodka za gozdna zemljišča za obdobje 2017–2019 
 
Lestvica katastrskega dohodka glede na rastiščni koeficient 
Rastiščni 
koeficient KD EUR/ha 

1 0,20 
2–3 6,00 
4–5 11,99 
6–7 16,99 
8–9 19,99 
10–11 22,98 
12–13 27,98 
14–15 33,98 
16–17 39,97 
 
Lestvica katastrskega dohodka glede na boniteto        
Boniteta KD EUR/ha 
1–10  5,02 
11–20 12,06 
21–30  17,08 
31–40 20,10 
41–50 23,11 
51–60 28,13 
61–70 40,19 
71–80 50,24 
81–90 60,29 
91–100 80,38 
 
Pri določitvi lestvic katastrskega dohodka za gozdna zemljišča za obdobje 2017–2019 se je 
upoštevalo: 
– tržni prihodek, zmanjšan za normirane stroške (80 % tržnega prihodka), v višini  

36,54 milijona eurov in 
– površine kmetijskih zemljišč, evidentirane v zemljiškem katastru na dan 15. marca 2016, in 

faktorje korekcije katastrskega dohodka: 
 

 glede na rastiščni koeficient  
 

Rastiščni 
koeficient Površina v ha Faktorji 

korekcije 
1 180.125,16 0,01

2–3 50.961,91 0,3
4–5 177.548,33 0,6
6–7 256.278,24 0,85
8–9 257.651,83 1

10–11 252.195,32 1,15
12–13 1.381,40 1,4
14–15 3.858,94 1,7
16–17 8.265,34 2
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 glede na boniteto 
                    

Boniteta Površina v ha Faktorji 
korekcije 

1–10  65.237,91 0,25
11–20 392.946,26 0,60
21–30  529.938,71 0,85
31–40 173.161,32 1,00
41–50 21.339,40 1,15
51–60 4.202,79 1,40
61–70 1.165,55 2,00
71–80 221,93 2,50
81–90 52,09 3,00
91–100 0,51 4,00
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PRILOGA 3 

 
Območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi ter odstotki zmanjšanja 
katastrskega dohodka za zemljišča znotraj območij za obdobje  
2017–2019 
 
1. Območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi 
 
Območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi so: 
–  najožja vodovarstvena območja, razen na kraškem območju, namenjena za varstvo vodnih 

virov za javno oskrbo s pitno vodo, ki so določena v skladu s predpisi Vlade Republike 
Slovenije, ki urejajo najožja vodovarstvena območja, VVO, 

–  najožja vodovarstvena območja na kraškem območju, namenjena za varstvo vodnih virov za 
javno oskrbo s pitno vodo, ki so določena v skladu s predpisi Vlade Republike Slovenije, ki 
urejajo najožja vodovarstvena območja, VVO-K, 

–   gozdni rezervati oziroma gozdovi s posebnim namenom brez ukrepanja, G-REZERVAT, 
–   varovalni gozdovi, za katere je v gozdnogospodarskih načrtih določen možni posek,  

G-VAR-MP, 
–   varovalni gozdovi, za katere v gozdnogospodarskih načrtih ni možnega poseka, G-VAR-NP, 
–   gozdovi, ki so zaprti po predpisih, ki urejajo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest G-ZAPRT. 
 
 
2. Upoštevanje odstotkov zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča znotraj območij 

posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi 
 
Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka se upoštevajo na delež parcele, ki ga pokriva posamezno 
območje posebnega režima. Za območje parcele, na katerem se prekriva več posebnih režimov, se 
upošteva odstotek zmanjšanja katastrskega dohodka režima z največjim odstotkom zmanjšanja. 

 
3. Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča znotraj območij posebnih režimov 

za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi 
 

v % 
   Območja posebnih režimov 
   VVO VVO-

K 
G-

REZERVAT 
G-VAR-

MP 
G-VAR-

NP G-ZAPRT 

Kmetijsko zemljišče brez 
evidentirane podrobnejše 
dejanske rabe 40 40 0 0 0 0
Hmeljišče 70 70 0 0 0 0
Trajne rastline na njivskih 
površinah 70 70 0 0 0 0
Vinograd 5 100 0 0 0 0
Matičnjak 40 40 0 0 0 0
Intenzivni sadovnjak 5 50 0 0 0 0
Oljčnik 5 50 0 0 0 0
Ostali trajni nasadi 5 100 0 0 0 0
Plantaža gozdnega drevja 0 0 0 0 0 0
Gozd 0 0 100 75 100 75
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                                                         PRILOGA 4 

 
 
Pavšalna ocena dohodka na čebelji panj za obdobje 2017–2019 znaša 17,00 eura na čebelji 
panj. 
 
Pri določitvi pavšalne ocene dohodka na čebelji panj za obdobje 2017–2019 se je upoštevalo: 
–  tržni prihodek, zmanjšan za normirane stroške (80 % tržnega prihodka), v višini 2,76 milijona 

eurov in 
–  število čebeljih panjev, evidentiranih pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, ki na dan 

15. aprila 2016 znaša 162.092 čebeljih panjev.  
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2792. Uredba o obnovljivih virih energije v prometu

Na podlagi drugega odstavka 380. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Repu-
blike Slovenije

U R E D B O
o obnovljivih virih energije v prometu

1. člen
(vsebina in področje uporabe)

(1) Ta uredba določa načine in ukrepe za izpolnjevanje ter 
preverjanje izpolnjevanja obveznosti distributerjev goriv glede 
dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet 
na trg.

(2) Ta uredba se ne uporablja za kerozin kot gorivo za 
zračna vozila in za goriva za plovila na morju.

2. člen
(prenos predpisov Evropske unije)

S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije delno 
prenašata:

– Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 
2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, 
str. 16, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/28/ES) in

– Direktiva (EU) 2015/1513 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 9. septembra 2015 o spremembi Direktive 
98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva 
ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov (UL L št. 239 z dne 15. 9. 2015, str. 
1, v nadaljnjem besedilu: Direktiva (EU) 2015/1513).

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
a) »biogorivo« je tekoče ali plinasto gorivo, namenjeno 

uporabi v prometu in proizvedeno iz biomase;
b) »biološki odpadki« so biorazgradljivi odpadki z vrtov in 

iz parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, resta-
vracij, gostinske dejavnosti in trgovin na drobno ter primerljivi 
odpadki iz obratov za predelavo hrane;

c) »biomasa« je biološko razgradljiva frakcija proizvodov, 
ostankov in odpadkov biološkega izvora iz kmetijstva (vključ-
no z rastlinskimi in živalskimi substancami), gozdarstva in z 
njim povezanih proizvodnih dejavnosti, vključno z ribištvom in 
ribogojstvom, ter biološko razgradljiva frakcija industrijskih in 
komunalnih odpadkov;

č) »distributer goriv« je pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, ki proda končnemu uporabniku gori-
vo, biogorivo, mešanico obeh vrst goriv, vodika iz obnovljivih 
virov ali električno energijo za uporabo v prometu. Za distri-
buterja se štejejo tudi proizvajalec goriva, biogoriva, meša-
nice obeh vrst goriv, vodika iz obnovljivih virov ali električne 
energije, njihov uvoznik iz tretjih držav ali njihov pridobitelj 
v državah članicah Evropske unije, če ga uporabi sam kot 
končni uporabnik;

d) »gorivo« je tekoče ali plinasto gorivo fosilnega izvora, 
namenjeno uporabi v prometu;

e) »lesna celuloza« je material, sestavljen iz lignina, ce-
luloze in hemiceluloze, kot so biomasa, pridobljena iz gozdov, 
gozdne energijske poljščine ter ostanki in odpadki iz gozdar-
stva;

f) »neskladno biogorivo« je biogorivo, ki ne izpolnjuje traj-
nostnih meril, določenih s predpisom, ki ureja trajnostna merila 
za biogoriva in emisijo toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
goriv v prometu;

g) »neživilska celuloza« pomeni surovine, ki so pre-
težno sestavljene iz celuloze in hemiceluloze ter imajo niž-
jo vsebnost lignina kot lesna celuloza; vključuje ostanke 
poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo (kot so slama, 
koruzna stebla, ličje in lupine), travnate energijske poljščine 
z nizko vsebnostjo škroba (kot so ljuljka, proso, miskant in 
navadna kanela ter pokrovne poljščine pred glavnimi polj-
ščinami in za njimi), industrijske ostanke (vključno z ostanki 
poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo, potem ko so bili 
izločeni rastlinska olja, sladkorji, škrob in proteini) in materi-
ale iz bioloških odpadkov;

h) »obnovljivo tekoče in plinasto gorivo nebiološkega izvo-
ra, namenjeno uporabi v prometu« je tekoče ali plinasto gorivo, 
ki ni biogorivo in katerega energijska vsebnost izhaja iz obno-
vljivih virov energije, ki ni biomasa, ter se uporablja v prometu;

i) »obnovljivi viri energije v prometu« so biogoriva, elek-
trična energija iz obnovljivih virov energije, vodik iz obnovljivih 
virov energije in drugi obnovljivi viri energije;

j) »odpadki« so odpadki, kot so opredeljeni v Uredbi o 
odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15);

k) »poljščine z visoko vsebnostjo škroba« so žitarice (ne 
glede na to, ali se uporabijo zrna ali cela rastlina, kot v primeru 
silažne koruze), gomoljnice in korenovke (kot so krompir, topi-
nambur, sladki krompir, maniok in jam) ter stebelne gomoljnice 
(kot sta kolokazija in malanga);

l) »promet« obsega vsa cestna vozila in necestno mobilno 
mehanizacijo, vključno s tirnimi vozili, plovili za celinske plovne 
poti in plovili za rekreacijo, ko niso na morju, zračnimi vozili na 
letalski bencin ter kmetijskimi in gozdarskimi traktorji;

m) »skladno biogorivo« je biogorivo, ki izpolnjuje trajno-
stna merila, določena s predpisom, ki ureja trajnostna merila 
za biogoriva in emisijo toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
goriv v prometu.

4. člen
(obveznosti distributerjev)

Distributer goriv mora pri prodaji goriv in električne ener-
gije za uporabo v prometu v posameznem koledarskem letu 
dosegati energijski delež obnovljivih virov energije v prometu, 
kot je določen z Akcijskim načrtom za obnovljive vire energije 
za obdobje 2010–2020, pri čemer so skupni energijski deleži 
obnovljivih virov energije v prometu po posameznih letih na-
slednji:

– v letu 2017 – najmanj 6,20 %,
– v letu 2018 – najmanj 7,00 %,
– v letu 2019 – najmanj 8,40 %,
– v letu 2020 – najmanj 10,00 %.

5. člen
(načini za dosego energijskega deleža obnovljivih virov 

energije v prometu)
Energijski delež obnovljivih virov energije v prometu iz 

prejšnjega člena distributer goriv doseže s prodajo:
– skladnih biogoriv;
– električne energije iz obnovljivih virov;
– vodika iz obnovljivih virov in
– kombinacije goriv iz prejšnjih alinej.

6. člen
(izračun energijskega deleža obnovljivih virov energije  

v prometu)
(1) Energijski delež obnovljivih virov energije v prometu 

(v nadaljnjem besedilu: OVE-P) se izračuna kot količnik med 
energijo iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: 
OVE), porabljeno v prometu, in energijo, porabljeno v prometu, 
po naslednji enačbi:

OVE-P = Energija iz OVE, porabljena v prometu
Energija, porabljena v prometu
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pri čemer je:
– »energija iz OVE, porabljena v prometu«, izražena v 

joulih (J) oziroma desetiškem večkratniku in opredeljena kot 
vsota naslednjih elementov:

– skladnih biogoriv, porabljenih v prometu,
– električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov 

in porabljene v prometu,
– vodika iz obnovljivih virov, porabljenega v prometu;

– »energija, porabljena v prometu«, izražena v joulih 
(J) oziroma desetiškem večkratniku in opredeljena kot vsota 
naslednjih elementov:

– motornega in letalskega bencina, porabljenega v 
prometu;

– dizla, porabljenega v cestnem in železniškem pro-
metu;

– biogoriv, porabljenih v cestnem in železniškem 
prometu;

– vodika iz obnovljivih virov, porabljenega v prometu;
– električne energije, porabljene v prometu, vključno 

z električno energijo, porabljeno za proizvodnjo obno-
vljivih tekočih in plinastih goriv nebiološkega izvora, 
namenjenih uporabi v prometu.
(2) Energija, porabljena v prometu, ne vključuje uteko-

činjenega naftnega plina (UNP), kerozina za letalski promet 
ali drugega goriva, ki se uporablja za mednarodno plovbo.

(3) Pri izračunu energijskega deleža biogoriv in goriv 
se uporabljajo energijske vrednosti, ki jih določa predpis, ki 
določa trajnostna merila za biogoriva in emisijo toplogrednih 
plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu.

7. člen
(ukrepi za dosego energijskega deleža obnovljivih virov 

energije v prometu)
(1) Pri izračunu energijskega deleža električne ener-

gije, pridobljene iz obnovljivih virov energije in porabljene 
v prometu, se uporabi povprečni energijski delež električne 
energije iz obnovljivih virov v državi ali Evropski uniji, izmer-
jen v drugem letu pred letom, za katero se energijski delež 
določa. Pri izračunu energijskega deleža porabe električne 
energije iz obnovljivih virov v železniškem prometu se ener-
gijska vrednost dovedene električne energije iz obnovljivih 
virov energije množi s faktorjem 2,5. Pri izračunu energij-
skega deleža porabe električne energije iz obnovljivih virov 
energije v električnih cestnih vozilih se energijska vrednost 
dovedene električne energije iz obnovljivih virov energije 
množi s faktorjem 5.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko za izračun 
energijskega deleža električne energije, pridobljene iz ob-
novljivih virov energije in porabljene v prometu, upošteva 
količina električne energije, za katero so pridobljena potrdila 
o izvoru.

(3) Pri izračunu energijskega deleža biogoriv se ener-
gijska vrednost biogoriv, proizvedenih iz surovin, navedenih 
v Prilogi I, ki je sestavni del te uredbe, množi s faktorjem 2.

8. člen
(biogoriva, proizvedena na kmetijskih zemljiščih)

(1) Največji skupni energijski delež biogoriv in drugih te-
kočih biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih poljščin z visoko 
vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja, oljnic ter iz 
poljščin, ki se na kmetijskih zemljiščih pridelujejo kot glavne 
poljščine predvsem za energetske namene, leta 2020 ne sme 
presegati 7 % končne porabe energije v državi v prometu.

(2) Biogoriva, proizvedena iz surovin, navedenih v Prilogi I 
k tej uredbi, se ne štejejo v največji skupni energijski delež bio-
goriv in drugih tekočih biogoriv iz prejšnjega odstavka.

9. člen
(poročanje in preverjanje izpolnjevanja obveznosti 

distributerjev)
(1) Distributer goriv poroča ministrstvu, pristojnemu za 

energijo, skladno s predpisom, ki ureja vrste in način posredo-
vanja podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejav-
nosti in drugi zavezanci.

(2) Ministrstvo, pristojno za energijo, na podlagi poročila 
distributerja goriv iz prejšnjega odstavka preverja izpolnjevanje 
obveznosti distributerjev glede doseganja energijskega deleža 
obnovljivih virov energije v prometu iz 4. člena te uredbe.

10. člen
(prenehanje veljavnosti in ustavitev postopkov)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba 
o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv 
za pogon motornih vozil (Uradni list RS, št. 103/07, 92/10 in 
74/11).

(2) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati odločbe 
o ugotovitvi izpolnjevanja obveznosti dajanja biogoriv na trg, 
ki so bile izdane na podlagi 10. člena Uredbe o pospeševanju 
uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih 
vozil (Uradni list RS, št. 103/07, 92/10 in 74/11).

(3) Postopki ugotavljanja izpolnjevanja obveznosti daja-
nja biogoriv na trg, začeti v skladu z Uredbo o pospeševanju 
uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih 
vozil (Uradni list RS, št. 103/07, 92/10 in 74/11), se z dnem 
uveljavitve te uredbe ustavijo.

11. člen
(uveljavitev uredbe)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2017.

Št. 00710-30/2016
Ljubljana, dne 13. oktobra 2016
EVA 2014-2430-0023

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA I 
 
Del A: Surovine, katerih prispevek k skupnemu deležu obnovljivih virov v prometu se 
šteje kot dvakratna vrednost njihove energijske vsebnosti: 
 
(a) alge, če so gojene na zemljiščih v bazenih ali fotobioreaktorjih; 
(b) biomasni del mešanih komunalnih odpadkov, vendar ne ločenih gospodinjskih odpadkov, za 

katere veljajo cilji recikliranja iz Direktive 2008/98/ES; 
(c) biološki odpadki iz gospodinjstev, za katere velja ločeno zbiranje, kot je opredeljeno v Uredbi 

o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15); 
(č) biomasni del industrijskih odpadkov, ki ni primeren za uporabo v prehranski ali krmni verigi, 

vključno z materialom iz malo- in veleprodaje ter živilskopredelovalne, ribiške in akvakulturne 
industrije, razen surovin s seznama v delu B te priloge; 

(d) slama; 
(e) živalski gnoj in blato iz čistilnih naprav; 
(f) odplake iz proizvodnje palmovega olja in prazni grozdi palmovih sadežev; 
(g) smola talovega olja; 
(h) surovi glicerin; 
(i) odpadki sladkornega trsa; 
(j) grozdne tropine in vinske droži; 
(k) orehove lupine; 
(l) pleve in luske; 
(m) koruzni storži brez jedra; 
(n) biomasni del odpadkov in ostankov iz gozdarstva in z njim povezanih panog, kot so lubje, 

veje, predtržno redčenje, listje, iglice, krošnje, žagovina, oblanci, črna lužina, sulfitna lužina, 
mulji, ki vsebujejo vlakna, lignin in talovo olje; 

(o) neživilska celuloza; 
(p) lesna celuloza, razen žaganih in furnirskih hlodov; 
(r) obnovljiva tekoča in plinasta goriva nebiološkega izvora, namenjena uporabi v prometu; 
(s) zajemanje ogljika in njegova uporaba v prometu, če gre za obnovljiv vir energije v skladu s 

točko (a) drugega odstavka 2. člena Direktive (EU) 2015/1513; 
(š) bakterije, če gre za obnovljiv vir energije v skladu s točko (a) drugega odstavka 2. člena 

Direktive (EU) 2015/1513. 
 
Del B: Surovine, katerih prispevek k skupnemu deležu obnovljivih virov v prometu se 
šteje kot dvakratna vrednost njihove energijske vsebnosti: 
 
(a) rabljeno olje za kuhanje; 
(b) živalske maščobe, ki so razvrščene kot kategoriji 1 in 2 po Uredbi (ES) št. 1069/2009 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za 
živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (UL L št. 300, z dne 14. 11. 2009, str. 1). 
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2793. Uredba o koncesiji za rabo vode 
za proizvodnjo pijač v Sončni elektrarni Bah 
Dragica Bah s. p. iz vrtine B-1/09

Na podlagi prvega odstavka 137. člena ter tretjega in 
dvanajstega odstavka 199.a 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) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač  

v Sončni elektrarni Bah Dragica Bah s. p.  
iz vrtine B-1/09

I PREDMET IN OBSEG KONCESIJE

1. člen
(predmet koncesije)

(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) po-
deli koncesijo za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač 
(v nadaljnjem besedilu: koncesija) iz vrtine B-1/09 (ID-znak: 
1231-142/2), koordinate X: 111246, Y: 541121, Z: 376.

(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena 
skupna letna prostornina (količina) rabe podzemne vode iz 
vrtine B-1/09, je 22.100 m3/leto. Največja dovoljena trenutna 
prostornina (količina) rabe podzemne vode iz vrtine B-1/09 je 
0,7 l/s.

(3) Koncesija se podeli za rabo podzemne vode za proi-
zvodnjo pijač s klasifikacijsko številko 12.1. v skladu s predpi-
som, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.

(4) Območje koncesije obsega območje vrtine B-1/09 in 
zajema podzemno vodo iz vodnega telesa podzemne vode 
VTPodV_1008 »Posavsko hribovje do osrednje Sotle«, in sicer 
iz prvega dolomitnega vodonosnika in vodonosnika v apnen-
častih kamninah.

(5) Napajalno območje vrtine B-1/09 in meja tega območja 
se prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v državnem ko-
ordinatnem sistemu in objavita v informacijskem sistemu okolja.

II POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE

2. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)

(1) Koncesija se podeli osebi, ki je dala pobudo za prido-
bitev koncesije za proizvodnjo pijač.

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka pridobi koncesijo brez 
javnega razpisa, če:

1. je do 21. decembra 2013 vložila pobudo za izdajo kon-
cesijskega akta oziroma vlogo za izdajo koncesije v skladu s 
predpisi, ki urejajo vode;

2. je registrirana za izvajanje dejavnosti proizvodnje pijač;
3. proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, steča-

ja ali likvidacijski postopek ali ni prenehala poslovati na podlagi 
sodne ali druge prisilne odločbe.

(3) Koncesija se podeli za 30 let.
(4) Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči 

z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.

3. člen
(pogoji izvajanja koncesije)

(1) Oseba, ki pridobi koncesijo (v nadaljnjem besedilu: 
koncesionar), mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati nasle-

dnje okoljevarstvene pogoje ter pogoje varstvenega režima in 
načina rabe podzemne vode:

1. zagotavljati, da največja dovoljena letna prostornina 
(količina) rabe podzemne vode in največja dovoljena trenutna 
prostornina (količina) rabe podzemne vode iz drugega odstav-
ka 1. člena te uredbe nista preseženi;

2. zagotavljati, da s svojo dejavnostjo ne povzroči poslab-
šanja ali ne prepreči doseganja dobrega kemijskega in količin-
skega stanja vodnega telesa podzemne vode, določenega v 
skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda;

3. imeti črpališče urejeno tako, da je preprečen vnos 
onesnaževal v vodonosnik;

4. dejavnost izvajati tako, da pride le do občasnih spre-
memb toka podzemne vode ali stalnih sprememb toka le na 
omejenem prostoru, vendar pa to ne sme povzročiti vdora 
druge vode ter stalnega in jasno izraženega umetnega trenda 
v spremembah toka, zaradi katerega bi do takih vdorov lahko 
prišlo pozneje;

5. zagotavljati monitoring v skladu s 4. členom te uredbe 
in prilogo, ki je sestavni del te uredbe;

6. izvajati ukrepe iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja 
voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja, in

7. uporabljati podzemno vodo izključno za lastne potrebe, 
za katere se podeljuje koncesija.

(2) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati 
naslednje naravovarstvene pogoje:

1. zagotavljati, da ne ogroža naravnega ravnovesja vo-
dnih in obvodnih ekosistemov, in

2. preprečiti škodljive vplive ter ogrožanje naravnih vre-
dnot in območij, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje 
narave.

(3) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati 
druge pogoje, in sicer:

1. skrbeti za varstvo objektov in naprav za rabo podze-
mne vode ter za njihovo redno vzdrževanje;

2. vzpostaviti stalen nadzor nad objekti in napravami za 
rabo podzemne vode ter zagotavljati dostop samo pooblašče-
nim osebam koncesionarja;

3. dopustiti izvajanje meritev za potrebe državnega moni-
toringa podzemnih voda na vrtini, ki jo upravlja;

4. po navodilu koncedenta sodelovati pri izvajanju kratko-
trajne (do 24-urne) popolne prekinitve odvzema vode, ki jo za-
radi ocenjevanja količinskega stanja podzemne vode praviloma 
enkrat letno istočasno izvedejo vsi koncesionarji, ki odvzemajo 
vodo iz istega vodonosnika (prekinitveni test);

5. zagotoviti koncedentu brezplačen dostop do podatkov 
o dosedanjih raziskavah, ki lahko dajo podatke o podzemni 
vodi;

6. trajno hraniti tehnično, litološko, hidrogeološko doku-
mentacijo in dokumentacijo, potrebno za izvajanje monitoringa 
iz 4. člena te uredbe, v tiskani in digitalni obliki;

7. zagotoviti brezplačni dostop do vseh podatkov, ki se 
nanašajo na rabo vode;

8. vzdrževati ali sanirati vrtino, izvedeno pri raziskavah 
vodnega vira, ki je predmet koncesije;

9. po prenehanju koncesije z objekti in napravami, po-
trebnimi za izvajanje koncesije, ravnati v skladu z zakonom, 
ki ureja vode;

10. sodelovati s koncedentom pri izvajanju izrednih ukre-
pov, če se poveča stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delo-
vanja voda, ali intervencijskih in sanacijskih ukrepov ob naravni 
nesreči zaradi škodljivega delovanja voda in

11. omogočiti brezplačno uporabo objektov in naprav v 
primeru suše, nenadnega onesnaženja ali poškodbe sistema 
za oskrbo s pitno vodo, če je to potrebno zaradi zagotavljanja 
oskrbe s pitno vodo.

(4) Koncesionar mora s tehničnimi ali drugimi ukrepi, 
vključno z zmanjšanjem dovoljene rabe podzemne vode, v 
določenem obdobju prilagoditi izvajanje koncesije novim raz-
meram, če pride do:
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1. značilnega trenda zniževanja gladine podzemne vode, 
ki zajema vsaj šestletno obdobje;

2. značilnega trenda negativnih učinkov dolgoročnih spre-
memb režima toka podzemne vode;

3. preseganja količinskega obnavljanja vodonosnega sis-
tema ali

4. vdora vode iz sosednjega vodonosnika ali površinske 
vode.

(5) Pojave iz prejšnjega odstavka ugotovi koncesionar na 
podlagi podatkov monitoringa iz 4. člena te uredbe ali ga o njih 
obvesti pristojni upravni organ.

(6) Koncesionar mora odvzemati podzemno vodo in izva-
jati koncesijo tako, da ne vpliva na drugo dovoljeno posebno 
rabo vode.

4. člen
(monitoring)

(1) Koncesionar mora zagotavljati izvajanje monitoringa, 
ki obsega monitoring odvzetih količin podzemne vode ter moni-
toring vpliva rabe vode in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi 
vrtine v skladu z zahtevami iz priloge te uredbe.

(2) Monitoring se izvaja po programu, ki ga za obdobje 
treh zaporednih koledarskih let (v nadaljnjem besedilu: program 
monitoringa) pripravi koncesionar, potrdi pa Agencija Republike 
Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).

(3) Monitoring je treba izvajati v skladu s predpisi, ki ure-
jajo monitoring podzemnih in površinskih voda, in v skladu s 
predpisi, ki urejajo meroslovje.

(4) Koncesionar mora predložiti agenciji v potrditev pro-
gram monitoringa najpozneje do 1. julija zadnjega leta pred 
začetkom novega obdobja, za katero se pripravlja program 
monitoringa. Agencija potrdi program monitoringa v enem me-
secu po njegovem prejemu. Če agencija ugotovi, da program 
monitoringa ni pripravljen v skladu s prejšnjim odstavkom in 
prilogo te uredbe, mora koncesionar v enem mesecu od preje-
ma ugotovitev in priporočil agenciji poslati popravljen program 
monitoringa.

(5) Koncesionar mora najpozneje do 28. februarja tekoče-
ga leta poslati agenciji poročilo o meritvah, obdelavi podatkov 
in rezultatih izvajanja monitoringa za preteklo leto v skladu s 
prilogo te uredbe.

(6) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– poročilo o meritvah za preteklo leto, ki vsebuje splošni 

opis izvajanja monitoringa in posebnosti v obdobju, na katero 
se nanaša;

– rezultate monitoringa za preteklo leto, ki vsebujejo rezul-
tate po posameznih sestavnih delih monitoringa in parametrih, 
ter

– obdelavo oziroma analizo in razlago podatkov moni-
toringa.

(7) Obrazec poročila iz petega odstavka tega člena je 
objavljen na spletni strani agencije.

III PLAČILO ZA KONCESIJO

5. člen
(opredelitev plačila za koncesijo)

(1) Koncesionar plačuje plačilo za koncesijo za vsako 
leto rabe vode.

(2) Obveznost plačila za koncesijo nastopi z dnem začet-
ka izvajanja koncesije.

(3) Koncesionar mora ministrstvu, pristojnemu za vode, 
sporočiti dan začetka izvajanja koncesije iz prejšnjega odstav-
ka v 14 dneh od začetka izvajanja koncesije.

6. člen
(višina plačila za koncesijo)

(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko 
leto posebej.

(2) Višina plačila za koncesijo se za posamezno koledar-
sko leto za podzemno vodo, ki se daje v promet kot naravna 
mineralna voda, namizna voda in brezalkoholna pijača, izraču-
na po naslednji enačbi:

Vpl. = 0,01 x Pčisti-prihodek + Vkoncesija x
(2,66 x Qnaravna + 2 x Qnamizna + Qpijač),

pri čemer je:
– Vpl.: plačilo za koncesijo za podzemno vodo, 

ki se daje v promet kot naravna mineral-
na voda, namizna voda in brezalkoholna 
pijača, izraženo v eurih,

– Pčisti-prihodek: čisti letni prihodek od prodaje naravne 
mineralne vode, namizne vode in brezal-
koholnih pijač, ki je izkazan v izkazu po-
slovnega izida proizvajalca pijač za leto, 
za katero se določa plačilo za koncesijo, 
izražen v eurih,

– Qnaravna: letna količina podzemne vode, ki jo je 
koncesionar dal v promet kot naravno 
mineralno vodo v letu, za katero se dolo-
ča plačilo za koncesijo, izražena v 1.000 
litrih,

– Qnamizna: letna količina podzemne vode, ki jo je 
koncesionar dal v promet kot namizno 
vodo v letu, za katero se določa plačilo 
za koncesijo, izražena v 1.000 litrih,

– Qpijač: letna količina podzemne vode, ki jo je 
koncesionar dal v promet kot brezalko-
holno pijačo v letu, za katero se določa 
plačilo za koncesijo, izražena v 1.000 
litrih,

– Vkoncesija: višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov 
stekleničene podzemne vode, izražena 
v eurih.

(3) Višino plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleniče-
ne podzemne vode (Vkoncesija) določi vlada s sklepom, ki se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in se izračuna po 
naslednji enačbi:

Vkoncesija =
0,08xPvodno-povračilo
Q1 + 2xQ2 + 2,66xQ3,

pri čemer je:
– Pvodno-povračilo: vsota vseh plačil vodnega povračila, 

odmerjenega izvajalcem lokalnih go-
spodarskih javnih služb oskrbe s pitno 
vodo v skladu s predpisi, ki urejajo 
plačevanje vodnih povračil, izražena 
v eurih,

– Q1: letna količina odvzete podzemne vode, 
ki je bila dana v promet v brezalkohol-
nih pijačah, izražena v 1.000 litrih,

– Q2: letna količina odvzete podzemne vode, 
ki je bila dana v promet kot izvirska 
voda, namizna voda ali v pivu, izraže-
na v 1.000 litrih,

– Q3: letna količina odvzete podzemne vode, 
ki je bila dana v promet kot naravna 
mineralna voda, izražena v 1.000 litrih.

(4) Vrednosti za Pvodno-povračilo, Q1, Q2 in Q3 iz prejšnjega 
odstavka so izračunane iz podatkov o odmeri vodnih povračil 
in proizvodnji pijač v letu, ki je dve leti pred obračunskim letom 
plačila za koncesijo.

7. člen
(pošiljanje podatkov, potrebnih za izračun plačila  

za koncesijo)
Koncesionar mora organu v sestavi ministrstva, pristojnega 

za vode, ki je pristojen za pobiranje plačila za koncesijo, vsako 
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leto najpozneje do 31. marca poslati podatke, potrebne za iz-
račun plačila za koncesijo iz prejšnjega člena za preteklo leto.

8. člen
(način plačevanja plačila za koncesijo)

(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki 
dveh akontacij, in sicer na podračun, določen s predpisom, ki 
ureja podračune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih 
javnofinančnih prihodkov, na podlagi računa.

(2) Akontacija znaša polovico zneska, izračunanega po 
enačbi iz drugega odstavka 6. člena te uredbe.

(3) Prva akontacija v letu zapade v plačilo zadnji plačilni 
dan v juniju, druga akontacija v letu pa zadnji plačilni dan v 
decembru.

(4) Za nepravočasno plačane zneske akontacij oziroma 
plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamu-
dne obresti.

(5) Koncesionar, ki med letom preneha izvajati koncesijo, 
mora organu iz prejšnjega člena v 30 dneh po prenehanju izva-
janja koncesije poslati podatke iz 6. člena te uredbe.

9. člen
(poračun)

(1) Morebitno razliko med z akontacijama vplačanimi zne-
ski in višino plačila za koncesijo, določeno v skladu s 6. členom 
te uredbe, je treba plačati na način iz prvega odstavka prejšnje-
ga člena ali vrniti koncesionarju v 60 dneh po izdaji poračuna 
plačil za koncesijo.

(2) Če koncesionar ni poslal podatkov iz 6. člena te 
uredbe v predpisanem roku ali je poslal napačne podatke, se 
za določitev višine plačila za koncesijo uporabijo podatki, s 
katerimi razpolaga organ iz 7. člena te uredbe.

10. člen
(hramba dokumentacije)

Koncesionar mora hraniti podatke, pridobljene na podlagi 
monitoringa iz 4. člena te uredbe, še najmanj pet let po preteku 
koncesijskega obdobja.

IV KONCESIJSKA POGODBA

11. člen
(sklenitev in vsebina koncesijske pogodbe)

(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesio-
narjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe 
pogodbeni stranki.

(3) V koncesijski pogodbi se poleg vsebin, ki jih določata 
zakon, ki ureja vode, in zakon, ki ureja varstvo okolja, določijo 
zlasti:

1. medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, pov-
zročeno z izvajanjem ali neizvajanjem koncesije;

2. razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
3. način finančnega in strokovnega nadzora;
4. pogodbene kazni zaradi neizvajanja ali nepravilnega 

izvajanja koncesij;

5. prenos oziroma odstranitev objektov in naprav ter sa-
nacija vrtine po prenehanju koncesije in

6. medsebojno obveščanje.
(4) V koncesijski pogodbi se poleg vsebin iz prejšnjega 

odstavka podrobneje določijo tudi ukrepi in pogoji iz 3. člena te 
uredbe na podlagi podatkov o:

1. globini črpanja podzemne vode na ustju vrtine;
2. stanju podzemnih voda na vodnem telesu iz četrtega 

odstavka 1. člena te uredbe;
3. uporabljanju podzemne vode za oskrbo s pitno vodo;
4. varstvenih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo vode;
5. ukrepih iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja voda za 

vodni območji Donave in Jadranskega morja, ter
6. varstvenih in razvojnih usmeritvah oziroma mnenjih, 

če se rabi voda na območju naravne vrednote oziroma na ob-
močju, varovanem po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.

V PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
(izhodiščna vrednost enote posebne rabe vode  

v prehodnem obdobju)
(1) Vlada sprejme sklep iz tretjega odstavka 6. člena te 

uredbe v enem letu od uveljavitve te uredbe.
(2) Do uveljavitve sklepa iz prejšnjega odstavka znaša 

višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov ustekleničene pod-
zemne vode Vkoncesija 1,91 eura.

13. člen
(prvi program monitoringa in prvo poročilo o monitoringu)

(1) Koncesionar mora prvi program monitoringa iz druge-
ga odstavka 4. člena te uredbe predložiti agenciji v potrditev 
najpozneje v šestih mesecih od začetka izvajanja koncesije.

(2) Koncesionar mora prvič poslati poročilo iz petega 
odstavka 4. člena te uredbe najpozneje do 28. februarja leta, 
ki sledi letu potrditve prvega programa monitoringa.

14. člen
(prvo plačilo za koncesijo)

Ne glede na določbe 8. člena te uredbe se prva akonta-
cija plačila za koncesijo obračuna naslednje leto po začetku 
izvajanja koncesije.

15. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719-39/2016
Ljubljana, dne 13. oktobra 2016
EVA 2016-2550-0063

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga 
 
MONITORING  
 
I Splošno 
 
Monitoring iz 4. člena te uredbe vključuje: 
 monitoring odvzetih količin podzemne vode, 
 monitoring vpliva rabe in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine. 
 
Koncesionar mora zagotavljati kakovost podatkov z meroslovnim obvladovanjem merilne 
opreme. Postopek izvajanja meritev mora zagotavljati primerljivost rezultatov v celotnem 
obdobju programa monitoringa. Koncesionar mora hraniti vse pridobljene podatke v času 
trajanja koncesije. 
 
II Monitoring odvzetih količin podzemne vode 
 
Z monitoringom odvzetih količin podzemne vode se spremlja količina odvzete podzemne vode z 
opravljanjem meritev dejanske količine odvzete podzemne vode z ustreznim merilnikom pretoka 
vode in elektronskim zapisovanjem tako, da se trenutna količina in skupna odvzeta količina 
podzemne vode lahko kadar koli preverita. 
 
III Monitoring vpliva rabe vode in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine 
 
1. Za ugotavljanje morebitnih sprememb razmer se izvajata monitoring vpliva rabe vode in 
nadzor nad hidravličnimi značilnostmi objekta za odvzem vode. Pri tem se spremljajo:  
 stopnja količinskega obnavljanja, 
 stalnost fizikalno-kemijskih značilnosti podzemne vode in 
 stalnost hidravličnih značilnosti objekta za odvzem podzemne vode (v nadaljnjem 

besedilu: objekt). 
 
2. Spremljanje stopnje količinskega obnavljanja  
 
Stopnjo količinskega obnavljanja podzemne vode je treba ugotavljati s stalnim spremljanjem 
gladine oziroma tlaka podzemne vode, pretoka odvzete vode in njihovega trenda za posamezne 
objekte ter to letno vrednotiti v povezavi z rezultati vsakoletne kratkotrajne istočasne in popolne 
prekinitve odvzema podzemne vode v celotnem termalnem vodonosniku (prekinitveni test). 
 
Ugotavljati je treba: 
 razpon gladine podzemne vode ter sezonski in dolgoročni trend, 
 odvisnost znižanja gladine podzemne vode od količine črpanja in hidroloških razmer, 
 učinke kratkotrajnih popolnih prekinitev rabe (odvzema) podzemne vode (prekinitveni 

test), 
 doseganje kritične vrednosti gladine podzemne vode. 
 
Monitoring spremljanja stopnje količinskega obnavljanja je treba izvajati z meritvami: 
 odvzete količine vode iz vrtine za odvzem vode in  
 gladine (tlaka) podzemne vode v vrtini za odvzem. 
 
Meritev pretoka odvzetih količin vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem trenutne 
količine pretoka in kumulativne količine načrpane vode najmanj enkrat na uro.  
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Meritve gladine podzemne vode na vrtini za odvzem vode se izvajajo s tlačno sondo in 
elektronskim zapisovanjem gladine podzemne vode ali na drug način, ki omogoča primerljivo 
kakovost rezultatov. Meritev gladine (tlaka) podzemne vode mora biti stalna in zvezna z 
zapisovanjem podatkov najmanj enkrat na uro.  
 
3. Spremljanje fizikalno-kemijskih značilnosti podzemne in odpadne vode 
 
Z analizo fizikalno-kemijskih značilnosti podzemne vode iz vseh vrtin za odvzem vode je treba 
ugotavljati kemijsko sestavo in posredno tudi spremembo količinskega stanja (toplotne 
vrednosti) izkoriščanega vodonosnika. 
 
Fizikalno-kemijske značilnosti vode je treba spremljati z analizo kemijske sestave podzemne 
vode iz vrtine za odvzem vode. 
 
Ob vsakem vzorčenju za analizo kemijske sestave odvzete podzemne vode je treba na mestu 
objekta izmeriti: 
osnovne fizikalno-kemijske lastnosti podzemne vode: 
 specifično električno prevodnost, 
 pH, 
 oksidacijsko-redukcijski potencial,   
 vsebnost kisika in nasičenost s kisikom;  
 
 nabor parametrov: 
 kalcij (Ca2+),  
 magnezij (Mg2+),  
 kalij (K+),  
 natrij (Na+),  
 hidrogenkarbonat (HCO3

-),  
 klorid (Cl-),  
 sulfat (SO4

2-),  
 fosfat (PO4

3-),  
 nitrat (NO3

-),  
 nitrit (NO2

-),  
 amonij (NH4

+),  
 železo (Fe (skupno)),  
 mangan (Mn (skupni)),  
 sušni preostanek pri 105 °C,  
 kremenico (SiO2),  
 raztopljeni CO2,  
 mineralizacijo (TDS – skupne raztopljene snovi).  

  
Pri določanju vsebnosti analiziranih parametrov je treba upoštevati najnižje razpoložljive meje 
zaznavanja in določanja (meja določljivosti analitske metode). V letnem poročilu o monitoringu 
je treba navesti meje zaznavnosti in meje določljivosti analitske metode. 
 
Vzorčenje in analizo mora izvajati oseba z laboratorijem, akreditiranim za tovrstne analize. 
 
4. Nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine 
 
Nadzor nad hidravličnimi značilnostmi objekta je treba izvajati z: 
a) vzdrževanjem opreme in objektov za rabo podzemne vode,  
b) meritvami učinkovitosti in specifične izdatnosti vrtine za odvzem vode,  
c) meritvami statičnih in dinamičnih pogojev v vrtini za odvzem vode. 
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K a) 
Vsa opravljena dela in spremembe v ali pri objektu, v merilni opremi ali opremi za rabo 
podzemne vode je treba zapisovati in o tem poročati v letnem poročilu o monitoringu odvzetih 
količin podzemne vode. Enkrat tedensko je treba preverjati pravilno delovanje merilnih naprav. 
 
K b) 
Meritve učinkovitosti in specifične izdatnosti vseh vrtin za odvzem vode je treba opraviti po 
vnaprej izdelanem postopku: gre za kratkotrajen poskus, pri čemer je treba vrtino najprej 
ugasniti in počakati na kvazistabilizacijo gladine ter nato črpati najmanj tri različne količine po 
nekaj ur, s čimer se preizkusijo učinkovitost vrtine in njene morebitne izgube (črpalni poskus). 
Črpalni poskus mora biti prvič izveden v treh mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe, če so 
od zadnjega poskusa pretekla več kot tri leta, in drugič v tretjem letu prvega triletnega obdobja. 
Nato se črpalni poskus opravlja vsako šesto leto. Postopek izvajanja črpalnega poskusa se 
natančneje opredeli v programu monitoringa tako, da se zagotovi primerljivost rezultatov v 
celotnem časovnem obdobju. 
 
K c) 
Meritve statičnih in dinamičnih pogojev v vrtini za odvzem vode se izvajajo s spremljanjem 
gladine (tlaka) v času, ko se izvajajo črpalni poskusi iz prejšnje točke ali prekinitveni test iz 
4. točke tretjega odstavka 3. člena te uredbe. 
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2794. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in prvega odstavka 
81. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 
− uradno prečiščeno besedilo, 61/06 − ZDru-1, 8/10 − ZSKZ-B 
in 46/14) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

1. člen
V Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah 

(Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. 
US, 96/08, 36/09, 102/11 in 15/14) se peti odstavek 6. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»(5) Ne glede na določbo 1. točke tretjega odstavka 
tega člena se morajo živali vrste rjavega medveda, volka, 
risa, divje mačke, vidre, evropskega bobra, vseh vrst reda 
delfinov in kitov, vseh vrst morskih želv, človeške ribice in 
vseh vrst ptic iz priloge 1 te uredbe (razen kmečke in mestne 
lastovke, taščice, kosa, velike sinice ter domačih in poljskih 
vrabcev), odvzete iz narave, oddati v zatočišče v roku 24 ur 
od odvzema iz narave.«.

2. člen
V prvem odstavku 7. člena se:
– v napovednem stavku za besedo »druge« doda beseda 

»zadovoljive«;
– peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– selektivnega in omejenega ujetja, opremljanja z ozna-

kami ter oddajniki ali posega, ki lahko povzroči poškodovanje, 
ali odvzema živali za namene raziskovanja,«;

– za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– selektivnega in omejenega ujetja ali odvzema živali za 

namene izobraževanja, ali«;
– dosedanja šesta alinea, ki postane sedma alinea, spre-

meni tako, da se glasi:
»– selektivnega in omejenega odvzema živali iz narave 

pod strogo nadzorovanimi pogoji in v omejenem številu.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se izda po 

uradni dolžnosti ali na podlagi vloge za največ pet let.«.
V četrtem odstavku se druga alinea spremeni tako, da 

se glasi:
»– vrsto in podvrsto, pri nevretenčarjih lahko le višjo 

taksonomsko skupino, ter, če gre za živali, pri katerih je ta-
kšen podatek potreben, število, spol, starost in kategorijo teže 
živali,«.

Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki 
se glasi:

»(9) Dovoljenje za ujetje ptic v naravi za namene opre-
mljanja z oznakami iz pete alinee prvega odstavka tega člena 
se izda samo, če fizična ali pravna oseba ptice opremlja z 
oznakami (obročkanje) iz nacionalne evidence oznak iz 27.a 
člena te uredbe ter skladno s prakso ulova, obročkanja in izpu-
stitve ptic, ki zagotavlja najmanjši možen vpliv na preživetje in 
razplod obročkanih ptic.«.

3. člen
Prvi odstavek 7.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ukrep odvzema živali iz narave (razen ptic) lahko 

sprejme tudi Vlada Republike Slovenije z odlokom v primeru iz 
sedme alinee prvega odstavka prejšnjega člena, če se ta ukrep 
izvede na podlagi strokovnega mnenja iz 8. člena te uredbe. 
Če je za zagotavljanje ugodnega stanja živalskih vrst sprejeta 
strategija, akcijski načrt ali drug programski dokument, mora 
odlok Vlade upoštevati tudi usmeritve iz teh dokumentov.«.

4. člen
V prvem odstavku 8. člena se za besedo »druge« doda 

beseda »zadovoljive«.
V sedmem odstavku se besedilo »vsako leto najpozne-

je do 15. decembra« nadomesti z besedilom »najpozneje v 
90 dneh po pozivu s strani ministrstva«.

5. člen
V drugem odstavku 9. člena se peta alinea spremeni tako, 

da se glasi:
»– vrsto in podvrsto, pri nevretenčarjih lahko le višjo ta-

ksonomsko skupino, ter največje predvideno število živali, na 
katerih se bodo izvajali posegi, s katerimi se lahko poškodujejo, 
zastrupijo, usmrtijo, odvzamejo iz narave, lovijo, ujamejo ali 
vznemirijo,«.

6. člen
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če Prirodoslovni muzej Slovenije izrazi interes za 

prevzem mrtve živali in navede, katere njene dele želi prevze-
ti, mora vložiti vlogo v skladu z drugim odstavkom 9. člena te 
uredbe.«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pravne ali fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje za 

odvzem sesalcev in ptičev iz narave na podlagi pete alinee pr-
vega odstavka 7. člena te uredbe in se jim dovoljuje znanstve-
no-raziskovalno delo ali izobraževalno delo na mrtvih živalih 
ali njenih delih, lahko za obdobje raziskave ali izobraževanja 
zadržujejo mrtve živali ali njene dele, ne glede na postopek, do-
ločen v prejšnjem odstavku. Po zaključenem obdobju raziskave 
ali izobraževanja obvestijo Prirodoslovni muzej Slovenije, ki 
lahko ravna na način iz prejšnjega odstavka.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
(5) Če Prirodoslovni muzej Slovenije ne vloži vloge iz 

tretjega odstavka tega člena, mora biti omogočena možnost 
prevzema teh živali ali delov drugim fizičnim ali pravnim ose-
bam, pri čemer imajo prednost nacionalni raziskovalci in raz-
iskovalne ali izobraževalne organizacije pred lokalnimi in te 
pred zasebnimi.«.

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki 
se glasi:

»(7) Ministrstvo o prevzemu iz tretjega, petega in šestega 
odstavka tega člena izda odločbo.«.

7. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:

»26.a člen
(doselitev živalskih vrst)

Ministrstvo dovoli doselitev domorodne živalske vrste iz 
poglavja A priloge 1 te uredbe na podlagi strokovnega mnenja 
organizacije, pristojne za ohranjanje narave, iz katerega mora 
biti razvidno:

– da je živalska vrsta na ozemlju Republike Slovenije v 
neugodnem stanju in bi bila doselitev ukrep, brez katerega ne 
bi bilo mogoče vzpostaviti ugodnega stanja, in

– da se doseljujejo živali, ki so gensko najbolj ustrezne 
obstoječi populaciji.«.

8. člen
V prvem odstavku 27. člena se besedilo »prejšnjega 

člena« nadomesti z besedilom »26. in 26.a člena te uredbe«.
V drugem odstavku se v:
– napovednem stavku in prvi alinei besedilo »prejšnjega 

člena« nadomesti z besedilom »26. in 26.a člena te uredbe«;
– tretji in četrti alinei za besedo »naselitev« doda besedilo 

»ali doselitev«;
– peti alinei za besedo »populaciji« dodata vejica in be-

sedilo »ali doseljujejo živali, ki so gensko najbolj ustrezne 
obstoječi populaciji«;
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– šesti in sedmi alinei za besedo »naselitve« doda bese-
dilo »ali doselitve«.

9. člen
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:

»27.a člen
(nacionalna evidenca oznak obročkanja ptic)

(1) Nacionalno evidenco oznak obročkanja ptic vodi 
Prirodoslovni muzej Slovenije, ki zagotavlja tudi skladnost 
nacionalne evidence oznak z uveljavljenimi mednarodnimi 
evidencami. Ta evidenca je javno dostopna.

(2) Nacionalna evidenca iz prejšnjega odstavka vse-
buje:

– številko (kodo) obročka,
– tip obročka (kovinski ali barvni),
– velikost obročka,
– vrste ptic, ki se jih sme obročkati s posameznim tipom 

obročka,
– ime in priimek osebe, ki obročka (obročkovalec) in je 

prevzemnik obročkov, in
– datum prevzema obročkov.«.

KONČNA DOLOČBA

10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-38/2016
Ljubljana, dne 13. oktobra 2016
EVA 2016-2550-0070

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2795. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe 
(EU) o zlorabi trga

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – 
ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe (EU)  

o zlorabi trga

1. člen
V prvem odstavku 5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe 

(EU) o zlorabi trga (Uradni list RS, št. 60/16) se pika na koncu 
7. točke nadomesti s podpičjem in doda nova 8. točka, ki se 
glasi:

»8. agenciji ne pošlje poročil, pojasnil, podatkov in do-
kumentacije ali ji ne omogoči pregleda poslovanja v skladu z 
drugim odstavkom 23. člena Uredbe 596/2014/EU.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00712-35/2016
Ljubljana, dne 13. oktobra 2016
EVA 2016-1611-0098

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2796. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa 
o dodatnih začasnih ukrepih razvojne 
podpore za problemska območja z visoko 
brezposelnostjo

Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbuja-
nju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 
57/12 in 46/16) ter 8., 9. in 10. člena Uredbe o izvajanju ukre-
pov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 
78/15) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvi Sklepa  

o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore  
za problemska območja z visoko 

brezposelnostjo

1. člen
V Sklepu o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpo-

re za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni 
list RS, št. 36/16) se v drugi alineji točke a) 2. člena znesek 
»16.810.000 eurov« nadomesti z zneskom »26.810.000 eurov«.

Prva alineja točke d) se spremeni tako, da se glasi:
»– Pokolpje v obdobju od 2016 do 2020 v skupni višini 

564.000 eurov nepovratnih sredstev iz EKSRP in 326.000 eu-
rov nepovratnih sredstev iz ESRR,«.

Za točko d) se doda nova točka e), ki se glasi:
»e)  Ukrep 6: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v 

okviru Programa razvoja podeželja 2007–2013 v skupni višini 
1.729.412 eurov nepovratnih sredstev iz EKSRP, ki ga izvede 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«.

V točki e), ki postane točka f), se besedilo »Ukrep 6« 
nadomesti z besedilom »Ukrep 7«.

V točki f), ki postane točka g), se besedilo »Ukrep 7« 
nadomesti z besedilom »Ukrep 8«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00726-21/2016
Ljubljana, dne 13. oktobra 2016
EVA 2016-2130-0096

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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