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DRŽAVNI ZBOR
586. Zakon o dodatnih ukrepih za odpravo posledic 

škode zaradi prenamnožitve populacije 
podlubnikov (ZUOPŠP)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dodatnih ukrepih  

za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve 
populacije podlubnikov (ZUOPŠP)

Razglašam Zakon o dodatnih ukrepih za odpravo po-
sledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov 
(ZUOPŠP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 20. februarja 2018.

Št. 003-02-2/2018-20
Ljubljana, dne 28. februarja 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O DODATNIH UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC 
ŠKODE ZARADI PRENAMNOŽITVE POPULACIJE 

PODLUBNIKOV (ZUOPŠP)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta zakon določa dodatne ukrepe za odpravo posledic 
škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov kot pomoč 
prizadetim lastnikom gozdov.

(2) Ukrepi po tem zakonu se uporabljajo poleg ukrepov, ki 
jih za preprečitev širjenja in zatiranje prenamnoženih populacij 
žuželk ter sanacijo poškodovanega gozda določa zakon, ki 
ureja gozdove, ter predpisi, ki urejajo ukrepe kmetijske politike.

(3) Prenamnožitev populacije podlubnikov po tem zakonu 
je naravna nesreča.

(4) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za odpravo 
posledic škode v gozdovih zaradi naravnih ujm, če je treba 
posekati oziroma spraviti iz gozda več kot 400.000 m3 dreves 
v posameznem koledarskem letu in je ocenjena škoda enaka 
ali večja od praga, kot ga za naravno nesrečo opredeljujejo 

predpisi, ki urejajo področje naravnih nesreč, in ima to lahko 
za posledico prenamnožitev populacije podlubnikov. Naravna 
ujma iz tega odstavka je naravna nesreča po tem zakonu.

(5) Naravne ujme iz prejšnjega odstavka so snegolom, 
vetrolom, žledolom, poplava, snežni ali zemeljski plaz ter drug 
naravni pojav, če povzroči poškodovanost oziroma fiziološko 
oslabljenost dreves v gozdu.

(6) Stanje in ocena škode iz četrtega odstavka tega člena 
se ugotavljata v skladu z 2. in 3. členom tega zakona.

2. člen
(prenamnožitev populacije podlubnikov)

(1) Prenamnožitev populacije podlubnikov je stanje, ko je 
zaradi napada podlubnikov treba posekati več kot 400.000 m3 
dreves v posameznem koledarskem letu in je ocenjena škoda 
enaka ali večja od praga, kot ga za naravno nesrečo oprede-
ljujejo predpisi, ki urejajo področje naravnih nesreč. Prenamno-
žitev populacije podlubnikov v tekočem letu ugotovi Zavod za 
gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) v poročilu o 
stanju in oceni škode po podlubnikih, ki ga potrdi Vlada Repu-
blike Slovenije.

(2) Zavod mesečno spremlja stanje podlubnikov in škode 
po podlubnikih ter do 15. v tekočem mesecu poroča ministr-
stvu, pristojnemu za gozdarstvo, kumulativno stanje za pretekle 
mesece tekočega leta.

3. člen
(ocena škode)

Zavod pripravi oceno škode zaradi prenamnožitve popu-
lacije podlubnikov v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo 
za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Ocena 
škode iz tega člena je sestavni del poročila o stanju in oceni 
škode po podlubnikih iz prejšnjega člena.

4. člen
(ukrepi za odpravo posledic škode zaradi  
prenamnožitve populacije podlubnikov)

Ukrepi za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve 
populacije podlubnikov po tem zakonu so:

– izjema pri odreditvi sanitarne sečnje;
– skrajšanje rokov za izdajo soglasij, dovoljenj in drugih 

aktov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil;
– izjeme pri gradnji gozdnih prometnic;
– povračilo stroškov pri zapori državnih cest zaradi izved-

be varstvenih del zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov;
– povračilo stroškov za zaporo občinskih cest zaradi iz-

vedbe varstvenih del zaradi prenamnožitve populacij podlub-
nikov;

– posebna ureditev glede zmanjšanja ali odpisa prispev-
kov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete iz Za-
kona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani 
prispevki štejejo za plačane (Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95; 
v nadaljnjem besedilu: ZPKZ).

Uradni list
Republike Slovenije
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5. člen
(upravičenci)

(1) Do ukrepov za odpravo posledic škode zaradi prena-
množitve populacije podlubnikov so upravičeni lastniki gozdov, 
ki izvajajo ali so izvedli vsa dela, v obsegu, vsebini in rokih, 
kot je določeno z odločbami Zavoda o določitvi varstvenih del 
za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije 
podlubnikov v skladu z zakonom, ki ureja gozdove.

(2) Upravičenec oziroma upravičenka (v nadaljnjem be-
sedilu: upravičenec) mora imeti poravnane vse finančne obve-
znosti do države. Izpolnjevanje obveznosti do države pomeni, 
da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti do države ne 
presega 50 evrov ali več. Stanje poravnanih obveznosti do 
države upravičenec dokazuje z originalnim potrdilom Finančne 
uprave Republike Slovenije, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

(3) Za ugotavljanje upravičenosti do ukrepov po tem zako-
nu se uporabljajo evidence Zavoda, ki jih Zavod vodi na podlagi 
predpisov o gozdovih.

II. UKREPI ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE ZARADI 
PRENAMNOŽITVE POPULACIJE PODLUBNIKOV

6. člen
(sanitarna sečnja)

Ne glede na predpise, ki urejajo gozdove, se za sanitarno 
sečnjo šteje tudi sečnja dreves iglavcev v oddaljenosti 30 m od 
roba žarišča napada podlubnikov, če takšna drevesa pred seč-
njo označi Zavod in o tem izda odločbo v upravnem postopku.

7. člen
(rok za izdajo soglasij, dovoljenj in drugih aktov)

Državni organi in nosilci javnih pooblastil morajo izdati 
soglasja, dovoljenja ali druge akte, ki so potrebni za izvedbo 
ukrepov za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve po-
pulacije podlubnikov, v 15 dneh od prejetja zahtevka. K vlogi 
za izdajo soglasja, dovoljenja ali drugega akta mora vlagatelj 
priložiti odločbo Zavoda o določitvi varstvenih del za odpravo 
posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov.

8. člen
(gradnja gozdnih prometnic)

(1) Ne glede na določbe petega odstavka 67. člena Stvar-
nopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) se za 
gradnjo gozdne prometnice, ki je nujno potrebna za odpravo 
posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, 
šteje, da se za posamezno zemljiško parcelo v solastnini la-
stniki strinjajo z gradnjo te prometnice, če investitor pridobi 
overjena soglasja polovice solastnikov glede na njihove sola-
stniške deleže.

(2) Priključek nove gozdne prometnice na javno cesto 
je treba v šestih mesecih od zaključka del urediti tako, da bo 
izpolnjeval vse pogoje, ki jih zahtevajo predpisi o javnih cestah, 
ali ga v tem roku odstraniti.

(3) Po izvedbi vseh del morajo lastniki gozdov, ki so 
uporabljali gozdno prometnico za izvajanje varstvenih del za 
odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije pod-
lubnikov, v enem mesecu območje javne ceste vzpostaviti v pr-
votno stanje tako, da odstranijo ves les in druge ostanke sečnje 
ter sanirajo morebitne poškodbe ceste in cestnega sveta, sicer 
lahko to po tem roku stori upravljavec na njihov račun. Podatke 
o lastnikih gozdov upravljavcu posreduje Zavod.

9. člen
(povračilo stroškov za zaporo državne ceste)

Ne glede na določbe šestega odstavka 74. člena Zakona 
o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 
46/15) stroške ureditve zapore državne ceste zaradi izvedbe 
varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamno-

žitve populacije podlubnikov upravičencu povrne ministrstvo, 
pristojno za gozdarstvo. Povračilo se izvede na podlagi zah-
tevka upravičenca. Zahtevek mora vsebovati najmanj potrdilo 
o plačilu računa za ureditev zapore državne ceste, dovoljenje 
za zaporo ceste in potrdilo o izvedbi potrebnih sanacijskih del, 
ki ga izda Zavod. O upravičenosti zahtevka odloči ministrstvo, 
pristojno za gozdarstvo, z odločbo. Dodatne podatke glede 
lokacije zapore, trajanja zapore in o izvedenih sanacijskih delih 
lahko ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, pridobi na Zavodu.

10. člen
(povračilo stroškov za zaporo občinske ceste)

Stroške ureditve zapore občinske ceste zaradi izvedbe 
varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamno-
žitve populacije podlubnikov upravičencu povrne ministrstvo, 
pristojno za gozdarstvo. Povračilo se izvede na podlagi zah-
tevka upravičenca. Zahtevek mora vsebovati najmanj potrdilo 
o plačilu računa za ureditev zapore državne ceste, dovoljenje 
za zaporo ceste in potrdilo o izvedbi potrebnih sanacijskih del, 
ki ga izda Zavod. O upravičenosti zahtevka odloči ministrstvo, 
pristojno za gozdarstvo, z odločbo. Dodatne podatke glede 
lokacije zapore, trajanja zapore in o izvedenih sanacijskih delih 
lahko ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, pridobi na Zavodu.

11. člen
(posebna ureditev glede zmanjšanja  

ali odpisa prispevkov in podaljšanje roka)
(1) Ne glede na prvi odstavek 3. člena ZPKZ se prispevki 

zavarovancem lahko zmanjšajo ali odpišejo zaradi odprave 
posledic prenamnožitve podlubnikov po ZPKZ, če je škodo 
ocenil Zavod.

(2) Ne glede na 9. člen ZPKZ lahko zavarovanec na 
pristojni davčni organ v primeru iz prejšnjega odstavka vloži 
zahtevo za odpis ali zmanjšanje prispevkov v 60 dneh od vro-
čitve odločbe Zavoda iz prvega odstavka 5. člena tega zakona.

(3) Upravičenci uveljavljajo ukrepa iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, če je zaradi podlubnikov potrebna obno-
va s sadnjo njihovega gozda na več kot 20 odstotkih njihove 
gozdne posesti, o čemer izda potrdilo Zavod in to zaznamuje 
v svoji evidenci.

III. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV

12. člen
(zagotavljanje sredstev)

(1) Sredstva za izvajanje ukrepov iz 9. in 10. člena tega 
zakona se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

(2) Ob pripravi predlogov proračunov za naslednja leta 
mora ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, v okviru svojega 
finančnega načrta zagotavljati zadosten obseg pravic porabe 
za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije 
podlubnikov, ki jo ureja ta zakon.

IV. KONČNA DOLOČBA

13. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 323-07/17-1/21
Ljubljana, dne 20. februarja 2018
EPA 2468-VII

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

Predsednik
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587. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih 
(ZSDP-1B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu  
in družinskih prejemkih (ZSDP-1B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1B), 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
20. februarja 2018.

Št. 003-02-2/2018-19
Ljubljana, dne 28. februarja 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  
O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH 

PREJEMKIH (ZSDP-1B)

1. člen
V Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejem-

kih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15 in 75/17 – ZUPJS-G) se 
27. člen spremeni tako, da se glasi:

»27. člen
(način izrabe očetovskega dopusta)

(1) Oče izrabi očetovski dopust v trajanju najmanj 15 dni 
v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela od 
rojstva otroka do najpozneje enega meseca po poteku starše-
vskega dopusta v strnjenem nizu oziroma pravice do starše-
vskega dodatka za tega otroka.

(2) Oče izrabi največ 15 dni očetovskega dopusta v strnje-
nem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela najpozneje 
do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, v skladu s 
predpisi, ki urejajo osnovno šolo. Evidenco o izrabi tega dela 
dopusta vodi center.

(3) Trajanje očetovskega dopusta se pri izrabi v obliki 
delne odsotnosti z dela ne podaljša.«.

2. člen
V 39. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo 

in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki ure-
jajo družinska razmerja za otroka, ki je že končal prvi razred 
osnovne šole in je mlajši od 15 let, ima pravico do starševskega 
dopusta v trajanju 30 dni. Nastopi ga najpozneje 15 dni po na-
mestitvi otroka v družino z namenom posvojitve ali po izvedeni 
posvojitvi.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

3. člen
Tretji in četrti odstavek 44. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»(3) Če zavarovanec izrabi posamezne vrste dopusta v 

več delih in je prekinitev daljša od 365 dni, se osnova za izra-
čun nadomestila določi na novo v skladu s četrtim odstavkom 
tega člena.

(4) Osnova za določitev nadomestila v času prenesenega 
dopusta in očetovskega dopusta iz drugega odstavka 27. čle-
na zakona je povprečna osnova, od katere so bili obračunani 
prispevki za starševsko varstvo v skladu z 10. členom tega 
zakona v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec 
šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpre-
teklem mesecu pred vsakokratno izrabo prenesenega dopusta 
in očetovskega dopusta.«.

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

»68. člen
(opredelitev in višina pomoči ob rojstvu otroka)

(1) Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni prejemek, name-
njen nakupu opreme oziroma potrebščin za otroka. Pomoč 
znaša 280 eurov.

(2) Pomoč ob rojstvu otroka se dodeli v obliki dobroime-
tja.«.

5. člen
Drugi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če predšolski otrok, ki je mlajši od štirih let, ni vklju-

čen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, 
se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 od-
stotkov.«.

6. člen
Prvi odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dodatek za veliko družino je letni prejemek name-

njen družini, ki ima v koledarskem letu najmanj en dan tri ali 
več otrok do starosti 18 let, po 18. letu pa, če imajo status 
učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do 26. leta 
starosti.«.

7. člen
Za tretjim odstavkom 78. člena se doda nov četrti odsta-

vek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek ima eden od staršev 

ali druga oseba pravico do dodatka za veliko družino, če se v 
primerih 2. in 3. točke prvega odstavka 74. člena dokaže, da 
tudi v tem času starši materialno skrbijo za otroka in je letno 
število dni, ki jih je otrok preživel v družini v zadnjih 12 mesecih 
pred priznanjem pravice vsaj 90 dni.«.

8. člen
Za 78. členom se doda nov 78.a člen, ki se glasi:

»78.a člen
(pomoč pri nakupu vinjete)

(1) Eden od staršev ali druga oseba, ki ima v lasti ali 
uporabi vozilo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja cestninske 
ceste in cestnine, razvršča v drugi cestninski razred B, in je 
ob zadnji še veljavni registraciji vozila v skladu z zakonom, 
ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, 
uveljavil pravico do 50-odstotnega znižanja letne dajatve za 
velike družine za to vozilo, je v primeru nakupa letne vinjete 
za to vozilo v posameznem letu upravičen do enkratne pomoči 
v višini razlike nad ceno letne vinjete, ki je v predpisu, ki ureja 
cestninske ceste in cestnine, določena za drugi cestninski 
razred A.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je treba vlogi za 
uveljavljanje pomoči pri nakupu letne vinjete priložiti kopijo 
računa o nakupu letne vinjete za vozilo drugega cestninskega 
razreda B.«.

9. člen
Prvi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravica do dodatka za nego otroka traja za obdobje, 

ko se otroku zagotavlja posebna nega zaradi zdravstvenih 
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razlogov, vendar najdlje do njegovega 18. leta starosti, po 
18. letu starosti pa, če ima status učenca, dijaka, vajenca 
ali študenta, vendar najdlje do njegovega 26. leta starosti.«.

10. člen
V prvem odstavku 83. člena se za prvim stavkom doda 

nov stavek, ki se glasi: »Do delnega plačila je upravičen 
tudi zakonec ali zunajzakonski partner, kadar dejansko ne-
guje in varuje otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega 
partnerja, če te pravice ne koristi mati oziroma oče otroka in 
izpolnjuje druge s tem zakonom predpisane pogoje.«.

11. člen
V prvem odstavku 85. člena se za besedo »zaradi« črta 

besedilo »zdravljenja,«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se 

enemu od staršev, ki bi bil na podlagi mnenja zdravniške 
komisije upravičen do delnega plačila za izgubljeni dohodek, 
pravica prizna v sorazmernem delu ene četrtine za obdobje 
enega leta, če je otrok vsaj 90 dni bival doma in so starši 
dejansko skrbeli zanj v zadnjem letu pred vložitvijo vloge. 
Upravičenci so zavarovani skladno z osmim in devetim od-
stavkom 83. člena tega zakona za 10 ur tedensko.«.

12. člen
V drugem odstavku 108. člena se v 9. točki pika nado-

mesti s podpičjem in doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. ministrstva, pristojnega za infrastrukturo – podatke 

o lastništvu vozila in o upravičencih, ki uveljavljajo oprosti-
tev plačila letne dajatve oziroma 50-odstotno znižanja letne 
dajatve.«.

13. člen
112.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»112.a člen
(začasni ukrepi)

(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 46. člena 
tega zakona izplačilo nadomestila za polno odsotnost z dela 
ne more biti višje od dvakratnika vrednosti povprečne me-
sečne plače v Republiki Sloveniji z uskladitvami iz 2. člena 
Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospo-
dinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 
59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 
62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 
– ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2).

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka 47. člena 
tega zakona znaša nadomestilo, razen materinskega na-
domestila, za polno odsotnost z dela 90 odstotkov osnove. 
Nadomestilo znaša 100 odstotkov osnove, kadar osnova ne 
presega minimalne plače.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka 78. člena 
tega zakona ima pravico do dodatka za veliko družino 
eden od staršev, če imajo eden od staršev in otroci sku-
pno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko 
živijo v Republiki Sloveniji in povprečni mesečni dohodek 
na osebo ne presega 64 odstotkov neto povprečne plače 
skladno z določbami zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev, ki se uporabljajo za odločanje o pravici do 
otroškega dodatka oziroma za izdajo avtomatičnega infor-
mativnega izračuna.

(4) Za namen iz tretjega odstavka tega člena centri za 
socialno delo iz centralne zbirke podatkov skladno z zako-
nom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, obdeluje-
jo osebne podatke, ki jih potrebujejo pri odločanju o pravicah 
po tretjem in četrtem odstavku tega člena.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

14. člen
(pravica do očetovskega dopusta)

(1) Določba spremenjenega 27. člena zakona velja za 
očeta, katerega otrok je rojen 1. maja 2018 ali pozneje.

(2) Ne glede na določbo spremenjenega 27. člena zakona 
oče otroka, rojenega pred datumom iz prejšnjega odstavka, 
očetovski dopust v trajanju 15 dni izrabi do dopolnjenega šeste-
ga meseca otrokove starosti v obliki polne ali delne odsotnosti 
z dela. Oče nima pravice do izrabe očetovskega dopusta, če 
koristi materinski dopust. Oče lahko izrabi očetovski dopust 
iz tega odstavka po dnevih. Trajanje pravice se v delovnih 
dnevih določi tako, da se upošteva 70 odstotkov pripadajočih 
koledarskih dni. Oče lahko izjemoma izrabi očetovski dopust 
iz prejšnjega odstavka do dopolnjenega 12. meseca otrokove 
starosti v primeru:

1. posvojitve po šestem mesecu otrokove starosti, razen 
enostranske posvojitve,

2. zadržanosti očeta zaradi njegove neprekinjene služ-
bene odsotnosti,

3. če je otrok zaradi zdravljenja neprekinjeno v zavodu 
ali zdravstveni ustanovi, v kateri ima celodnevno brezplačno 
oskrbo,

4. če je bilo njegovo očetovstvo naknadno ugotovljeno.
(3) Ne glede na določbo spremenjenega 27. člena zakona 

oče otroka izrabi očetovski dopust v trajanju 15 dni, za katerega 
je upravičen do očetovskega nadomestila v strnjenem nizu v 
obliki polne ali delne odsotnosti z dela po poteku starševskega 
dopusta za tega otroka, najdlje pa do končanega prvega razre-
da osnovne šole otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno 
šolo. Evidenco o izrabi tega dela dopusta vodi center. Trajanje 
očetovskega dopusta se pri izrabi v obliki delne odsotnosti z 
dela ne podaljša.

(4) Oče otroka, ki je oziroma bo postopno uveljavil pra-
vico do očetovskega dopusta na podlagi 115. člena Zakona o 
starševskem in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14 
in 90/15), lahko razliko do 15 dni očetovskega dopusta iz 
prejšnjega odstavka uveljavi do tretjega leta otrokove starosti.

15. člen
(pomoč pri nakupu vinjet za invalide)

Do ureditve v področnem predpisu se novi 78.a člen 
zakona smiselno uporablja tudi za invalide in invalidske organi-
zacije, ki v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo 
vozil v cestnem prometu, uveljavljajo pravico do oprostitve 
plačila letne dajatve.

16. člen
(pravica do pomoči ob rojstvu otroka)

(1) Za otroke, rojene od 1. januarja 2018 do uveljavitve 
zakona, eden od staršev uveljavlja pravico do pomoči ob roj-
stvu otroka največ 60 dni po uveljavitvi zakona.

(2) Določbe spremenjenega 112.a člena zakona veljajo do 
vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 
2,5 odstotka bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje 
delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 
1,3 odstotne točke.

(3) Gospodarsko rast in rast stopnje delovne aktivnosti 
v skladu s prejšnjim odstavkom ugotovi Statistični urad Re-
publike Slovenije. Sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast 
presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda in da je rast 
stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let 
presegla 1,3 odstotne točke, Vlada Republike Slovenije objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. septembra leta, ki 
sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka 
bruto domačega proizvoda in rast stopnje delovne aktivnosti 
v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 odstotne točke.
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17. člen
(uveljavitev in uporaba zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Določba novega drugega odstavka 
68. člena zakona se začne uporabljati 1. januarja 2020.

Št. 541-01/17-29/21
Ljubljana, dne 20. februarja 2018
EPA 2417-VII

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

Predsednik

588. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o javnem naročanju (ZJN-3A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju  
(ZJN-3A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o javnem naročanju (ZJN-3A), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 20. februarja 2018.

Št. 003-02-2/2018-21
Ljubljana, dne 28. februarja 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3A)

1. člen
V Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) 

se v četrtem odstavku 67. člena v napovednem stavku za be-
sedo »naročila« doda besedilo »in okvirni sporazum«, beseda 
»mora« se nadomesti z besedo »morata«. V drugi alineji se za 
besedo »pogodbe« doda besedilo »ali okvirnega sporazuma«. 
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:

»– v primerih javnih naročil, ki niso zajeti v prvem odstav-
ku 67.a člena, razvezni pogoj, ki se uresniči, če je naročnik 
seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo 
kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona s 
strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njego-
vega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni 
državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu 
v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi 
s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela 
na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za 
kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomoč-
nimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj 
se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do 
izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru 
nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve 
pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja 
tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V 

primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba 
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javne-
ga naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega 
naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od 
seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega 
postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 
trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.«.

2. člen
Za 67. členom se doda nov 67.a člen, ki se glasi:

»67.a člen
(posebna določba za javna naročila za izvajanje podpornih 

aktivnosti naročnika)
(1) Naročnik določbe tega člena upošteva kadar gre za 

javno naročilo storitve, ki jih zajemajo kode CPV: 50700000-2 
do 50760000-0, 55300000-3 do 55400000-4, 55410000-7 
do 55512000-2, 55520000-1 do 55524000-9, 60100000-9 
do 60183000-4, 70330000-3, 79713000-5, 90600000-3 do 
90690000-0 in 90900000-6 do 90919300-5, in je pogodba o 
izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum sklenjen z veljav-
nostjo najmanj enega leta.

(2) Pri izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila ali 
okvirnega sporazuma v primerih iz prvega odstavka tega člena 
naročnik periodično, po izteku vsakih šest mesecev od skleni-
tve pogodbe ali okvirnega sporazuma preveri, ali je na dan tega 
preverjanja izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin:

a) izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih 
dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v 
skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države 
naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na 
dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec 
ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega 
stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh ob-
računov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja 
za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja,

b) je izvajalec ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov 
oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih 
subjektov z negativnimi referencami,

c) je v zadnjih treh letih pred dnevom tega preverjanja 
pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice 
ali tretje države pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu ugo-
tovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim 
časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega 
prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi 
z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno 
odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa 
za prekršek.

(3) Preverjanje iz prejšnjega odstavka naročnik izvede 
s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc. Če je izvajalec ali 
njegov podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi 
članici ali tretji državi je, ne glede na prejšnji stavek, izvajalec 
dolžan zase in za svojega podizvajalca v roku petih dni po po-
teku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe ali okvirnega 
sporazuma kot dokazilo, da nista izpolnjena razloga iz a) in c) 
točke prejšnjega odstavka, naročniku posredovati potrdilo, ki ga 
izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če dr-
žava članica ali tretja država teh potrdil ne izdaja ali če ti ne za-
jemajo vseh primerov iz a) in c) točke prejšnjega odstavka, jih je 
mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici 
ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano 
pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred 
pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te 
osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Če 
izvajalec s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi dokazi-
la iz tega odstavka ne dostavi v roku petih dni po poteku vsakih 
šest mesecev od sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma, 
se šteje, da je izvajalec ali podizvajalec v enakem položaju, kot 
če bi bile izpolnjene okoliščine iz drugega odstavka tega člena.
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(4) Naročnik v primeru izpolnitve okoliščine iz drugega 
odstavka tega člena o tem v roku petih dni obvesti izvajalca 
ali stranko okvirnega sporazuma. Če je izpolnjena okoliščina 
iz drugega odstavka tega člena pri izvajalcu, naročnik takoj, 
vendar najkasneje 30 dni od poteka roka za preverjanje iz 
drugega odstavka tega člena začne nov postopek javnega 
naročanja, razen v primeru okvirnega sporazuma sklenjenega 
z več gospodarskimi subjekti. Če je izpolnjena okoliščina iz 
drugega odstavka tega člena pri podizvajalcu, lahko izvajalec 
v roku desetih dni po prejemu obvestila iz prvega stavka tega 
odstavka zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom tega 
zakona, če ta zamenjava ne predstavlja bistvene spremembe 
pogodbe. Če izvajalec v roku desetih dni po prejemu obvestila 
naročniku ne predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v 
skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega 
novega podizvajalca zavrne, naročnik takoj, vendar najkasneje 
45 dni od poteka roka za preverjanje iz drugega odstavka tega 
člena začne nov postopek javnega naročila.

(5) Pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni spora-
zum za izvedbo javnega naročila iz prvega odstavka tega člena 
mora vsebovati določilo, da je pogodba ali okvirni sporazum 
sklenjen pod razveznim pogojem, ki se v primeru izpolnitve 
okoliščin iz drugega odstavka tega člena ter ob upoštevanju 
prejšnjega odstavka uresniči z dnem sklenitve nove pogod-
be ali okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za 
predmetno naročilo. Če je okvirni sporazum sklenjen z več 
gospodarskimi subjekti, razvezni pogoj učinkuje le za gospo-
darski subjekt, za katerega je izpolnjena okoliščina iz drugega 
odstavka tega člena. V tem primeru se razvezni pogoj uresniči 
trideseti dan po izvedenem preverjanju o izpolnitvi okoliščin iz 
drugega odstavka tega člena.

(6) Naročnik lahko ravna v skladu s tem členom tudi v 
primeru javnih naročil, ki niso zajeta v prvem odstavku tega 
člena. V tem primeru razvezni pogoj vključi v vzorec pogodbe 
o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma.«.

3. člen
V četrtem odstavku 75. člena se b) točka spremeni tako, 

da se glasi:
»b) če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo 

ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge 
države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve 
kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opra-
vljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju 
elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem 
na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več 
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.«.

4. člen
V desetem odstavku 77. člena se v prvem stavku besedilo 

»ob soglasju ponudnika pa tudi podatki iz kazenske eviden-
ce za fizične osebe, kazenske evidence za pravne osebe,« 
črta, za besedilom »insolvenčnih postopkov,« se doda bese-
dilo »evidence inšpektorata, pristojnega za delo,«, za besedo 
»referencami,« se doda besedilo »ob soglasju ponudnika pa 
tudi podatki iz kazenske evidence za fizične osebe in kazenske 
evidence za pravne osebe,«, za besedo »varnosti« se doda 
besedilo »oziroma ali obstajajo razlogi za razvezo pogodbe ali 
okvirnega sporazuma po tem zakonu«, besedilo »in evidence 
inšpektorata, pristojnega za delo« se črta.

V enajstem odstavku se v prvem stavku za besedo »na-
ročanja« doda besedilo »in izvajanja pogodb o izvedbi javnega 
naročila oziroma okvirnih sporazumov«. V drugem stavku se 
za besedami »v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje na 
področju obrambe in varnosti« doda besedilo »ali za preveritev 
v skladu s 67.a členom tega zakona«, za besedo »evidenca« 
se doda besedilo »ali za razlog za razvezo pogodbe v skladu 
s 67.a členom«, za besedo »ponudnik« pa se doda besedilo 
»oziroma izvajalec ali njegov podizvajalec«. V šestem stavku 
se za besedo »osebe« črtata vejica in besedilo »ki vodijo ali 
odločajo v postopku javnega naročanja«. Osmi stavek se spre-

meni tako, da se glasi »Zbrani podatki o izpolnjevanju pogojev 
za sodelovanje oziroma ne obstoju razlogov za izključitev po 
tem zakonu ali zakonu, ki ureja javno naročanje na področju 
obrambe in varnosti se hranijo do pravnomočnosti odločitve o 
oddaji naročila, zbrani podatki o obstoju razlogov za razvezo 
pogodbe ali okvirnega sporazuma po tem zakonu pa še dve leti 
po prenehanju veljavnosti pogodbe ali okvirnega sporazuma, 
nato se izbrišejo.«.

5. člen
V četrtem odstavku 84. člena se na koncu besedila doda 

nov stavek, ki se glasi: »Pri javnem naročanju storitev iz prvega 
odstavka 67.a člena tega zakona naročnik naroča te storitve 
upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje z vključitvijo 
meril, ki se nanašajo na socialne vidike.«.

PREHODNE IN KOČNE DOLOČBE

6. člen
(predpisi na podlagi tega zakona)

Minister, pristojen za javna naročila, uskladi pravilnik iz 
dvanajstega odstavka 77. člena zakona v roku šestih mesecev 
po uveljavitvi tega zakona.

7. člen
(1) Postopki oddaje javnih naročil, za katere so bila obve-

stila o javnem naročilu poslana v objavo pred začetkom upora-
be tega zakona se izvedejo po dosedanjih predpisih.

(2) Postopki oddaje javnih naročil, v katerih objava 
obvestila o javnem naročilu ni potrebna, se izvedejo po 
dosedanjih predpisih, če so bila povabila k oddaji ponudbe 
poslana gospodarskim subjektom pred začetkom uporabe 
tega zakona.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko 
naročnik ob upoštevanju tega zakona spremeni dokumentacijo 
v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma navedbe v objavlje-
nem obvestilu o javnem naročilu in javno naročilo odda v skladu 
z določbami tega zakona, če še ni potekel rok za predložitev 
ponudb.

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov, se določbe 
67.a člena zakona uporabljajo tudi za pogodbe, ki so bile skle-
njene pred uveljavitvijo tega zakona.

8. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne sedem me-
secev po uveljavitvi tega zakona.

Št. 411-08/17-24/22
Ljubljana, dne 20. februarja 2018
EPA 2487-VII

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

Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
589. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Velikem 
vojvodstvu Luksemburg

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
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69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
ka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, 
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Velikem vojvodstvu Luksemburg

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg s sedežem v Bru-
slju postavim dr. Rada Genoria.

Št. 501-03-3/2018-2
Ljubljana, dne 28. februarja 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

VLADA
590. Sklep o imenovanju častnega konzula 

Republike Slovenije v Gradcu, v Republiki 
Avstriji

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Ura-
dni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) je na 
predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije 
sprejela

S K L E P
o imenovanju častnega konzula Republike 

Slovenije v Gradcu, v Republiki Avstriji

I
Peter Merkscha se imenuje za častnega konzula Repu-

blike Slovenije v Gradcu, v Republiki Avstriji.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-54/2017
Ljubljana, dne 13. decembra 2017
EVA 2017-1811-0107

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

591. Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju 
članov in delovanju Odbora za razpolaganje 
s sredstvi požarnega sklada

Na podlagi petega odstavka 58. člena Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) je na predlog ministra za 
zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah Sklepa o imenovanju članov  

in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi 
požarnega sklada

I
V Sklepu o imenovanju članov in delovanju Odbora za 

razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (Uradni list RS, 
št. 18/14, 82/15 in 58/16) se I. točka spremeni v naslednjem:

Razreši se:
– Jošt Jakša, član, predstavnik prostovoljnih gasilcev.
Imenuje se:
– Janko Cerkvenik, član, predstavnik prostovoljnih ga-

silcev.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00718-1/2018
Ljubljana, dne 22. februarja 2018
EVA 2018-1911-0004

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
592. Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov 

motornih vozil

Na podlagi 1., 2., 3. in 10. točke 15. člena Zakona o vo-
znikih (Uradni list RS, št. 85/16 in 67/17) ministrica za zdravje 
izdaja

P R A V I L N I K
o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil

1. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2006/126/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških do-
voljenjih (prenovitev) (UL L št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18), 
zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2016/1106 z dne 
7. julija 2016 o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (UL L št. 183 z dne 
8. 7. 2016, str. 59), določa:

– vrste in obseg zdravstvenih pregledov, ki jih morajo 
opraviti kandidati za voznike in vozniki motornih vozil (v nadalj-
njem besedilu: vozniki),

– način, postopek izdaje ter obliko in vsebino zdravniških 
spričeval in potrdil o opravljenem pregledu,

– pogoje, ki jih morajo za izvajanje zdravstvenih pregledov 
kandidatov za voznike in voznikov za podaljšanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja izpolnjevati izvajalci zdravstvene de-
javnosti,

– pogoje, ki jih morajo za izvajanje kontrolnih zdravstvenih 
pregledov voznikov in zdravstvenih pregledov kandidatov za 
voznike, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozni-
škega dovoljenja, izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti, 
ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa (v 
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nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejav-
nosti), ter pogoje za odvzem javnega pooblastila za opravljanje 
kontrolnih pregledov voznikov motornih vozil in

– merila za oblikovanje cen zdravstvenih pregledov kan-
didatov za voznike in voznikov.

2. člen
(pomen izrazov)

Poleg izrazov, opredeljenih v zakonu, ki ureja voznike, se 
v tem pravilniku uporabljata tudi naslednja izraza:

– prva skupina je skupina, v katero so razvrščeni kan-
didati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in 
BE, F, G;

– druga skupina je skupina, v katero so razvrščeni kan-
didati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1,C1E, DE, D1, 
D, D1E.

2. VRSTE, OBSEG IN POSTOPEK OPRAVLJANJA 
ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV, KI JIH MORAJO OPRAVITI 

KANDIDATI ZA VOZNIKE IN VOZNIKI

3. člen
(vrste zdravstvenih pregledov)

Vrste zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in 
voznikov so:

– zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja, ali je kan-
didat za voznika telesno in duševno zmožen za vožnjo in da 
lahko začne z vožnjo v cestnem prometu;

– zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja, ali je voznik 
telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, da se 
mu lahko podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja;

– zdravstveni pregled s svetovanjem, ki se ga v skladu z 
zakonom voznik lahko udeleži;

– kontrolni zdravstveni pregled za voznike, ki so v skladu 
z zakonom nanj napoteni.

4. člen
(obseg zdravstvenega pregleda, s katerim se ugotavlja 

telesna in duševna zmožnost za vožnjo)
(1) Zdravstveni pregled iz prve in druge alineje prejšnjega 

člena, ki ga lahko izvajata izvajalec zdravstvene dejavnosti ali 
pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, se opravi na 
način, ki omogoča oceno zdravstvene zmožnosti kandidata za 
voznika oziroma voznika, v skladu s Prilogo 1, ki je sestavni del 
tega pravilnika in obsega:

– pregled osnovne zdravstvene dokumentacije kandidata 
za voznika oziroma voznika, ki jo vodi izbrani osebni zdravnik,

– klinični pregled, ki vključuje tudi pregled ustreznih vidnih 
funkcij za vožnjo motornih vozil.

(2) Če na podlagi zdravstvenega pregleda iz prejšnjega 
odstavka zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, 
ne more sam ugotoviti telesne in duševne zmožnosti kandida-
ta za voznika in voznika ali če je to določeno v Prilogi 1 tega 
pravilnika, lahko zahteva:

– izvid zdravnika specialista oftalmologa, ki je v Prilogi 6, 
ki je sestavni del tega pravilnika, ali izvid zdravnika druge speci-
alnosti oziroma psihologa, usmerjen v ugotavljanje zdravstvene 
zmožnosti za vožnjo motornega vozila (v nadaljnjem besedilu: 
usmerjen izvid),

– dodatne diagnostične preiskave,
– praktični preizkus vožnje pri organizaciji, ki izvaja pro-

grame usposabljanja z ustrezno prilagojenimi vozili, v skladu 
z zakonom.

(3) Pri oceni telesne in duševne zmožnosti za vožnjo 
kandidatov za voznike druge skupine, voznikov druge skupine, 
ki opravljajo zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti vo-
zniškega dovoljenja, ter kandidatov za voznike ali voznikov, pri 
katerih obstaja sum na sindrom obstruktivne apneje v spanju s 
prekomerno dnevno zaspanostjo, zdravnik specialist medicine 

dela, prometa in športa skupaj s kandidatom za voznika oziro-
ma voznikom izpolni vprašalnik iz Priloge 7, ki je sestavni del 
tega pravilnika.

(4) Psiholog iz prve alineje drugega odstavka tega člena 
mora biti univerzitetni diplomiran psiholog, ki ima opravljen stro-
kovni izpit v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno dejavnost 
in ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju medicine 
prometa (v nadaljnjem besedilu: psiholog).

(5) Pri oceni telesne in duševne zmožnosti za vožnjo mo-
tornega vozila se upoštevajo zdravstveni izvidi, ki niso starejši 
od treh mesecev.

(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se za 
voznike iz prve skupine, ki jim je bilo na podlagi zdravniškega 
spričevala, s katerim je ugotovljeno, da zdravstveno stanje 
le v eni točki ni v skladu z merili iz Priloge 1 tega pravilnika, 
opravi zdravstveni pregled iz druge alineje prejšnjega člena 
predvsem v delu, ki se nanaša na oceno zdravstvenega stanja 
iz navedene alineje.

5. člen
(obseg zdravstvenega pregleda s svetovanjem)

Zdravstveni pregled iz tretje alineje 3. člena tega pravilni-
ka, ki ga izvaja izbrani osebni zdravnik, obsega:

– oceno pitja alkohola s pogovorom in izpolnjevanjem 
vprašalnika AUDIT 10, ki je objavljen na spletni strani Svetovne 
zdravstvene organizacije, s katerim se opredeli, ali gre za tve-
gano pitje, škodljivo pitje ali zasvojenost z alkoholom,

– oceno zavedanja tveganega oziroma škodljivega pitja in
– svetovanje v zvezi s pitjem alkoholnih pijač.

6. člen
(obseg kontrolnega zdravstvenega pregleda)

(1) Kontrolni zdravstveni pregled, ki ga izvaja pooblaščeni 
izvajalec zdravstvene dejavnosti, se opravi v obsegu in na 
način iz 4. člena tega pravilnika.

(2) Pri kandidatih za voznike in voznikih, ki so bili napoteni 
na kontrolni zdravstveni pregled zaradi uporabe, zlorabe ali od-
visnosti od alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil 
ali drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov, se poleg 
pregleda iz prejšnjega odstavka opravi še pregled psihologa.

(3) Če specialist medicine dela, prometa in športa poobla-
ščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti ob pregledu ali na 
podlagi izvida psihologa sumi, da gre pri kandidatu za voznika 
ali vozniku za odvisnost iz prejšnjega odstavka, mora kandidat 
za voznika oziroma voznik opraviti še zdravstveni pregled, ki 
ga opravi zdravnik specialist s področja zdravljenja odvisnosti.

(4) Pri osebah iz prejšnjega odstavka, ki niso v procesu 
zdravljenja odvisnosti, pooblaščeni izvajalec zdravstvene de-
javnosti predlaga za kandidata za voznika oziroma voznika 
enega od rehabilitacijskih programov, določenih v zakonu. Pri 
kandidatih za voznike oziroma voznikih, ki so v času opravljanja 
kontrolnega zdravstvenega pregleda zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola v procesu zdravljenja odvisnosti iz prejšnjega stavka, 
se specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega 
izvajalca zdravstvene dejavnosti glede zmožnosti za vožnjo 
odloči na podlagi usmerjenega izvida specialista s področja 
zdravljenja odvisnosti, ki kandidata za voznika ali voznika zdra-
vi, kar zabeleži v zdravniško spričevalo kontrolnega pregleda.

7. člen
(identifikacija kandidata za voznika oziroma voznika)
Pred vsakim zdravstvenim pregledom se ugotovi identite-

ta kandidata za voznika oziroma voznika na podlagi njegovega 
identifikacijskega osebnega dokumenta.

8. člen
(izjava o zdravstvenem stanju kandidata za voznika  

in voznika)
Kandidat za voznika oziroma voznik pred zdravstvenim 

pregledom iz prve, druge in četrte alineje 3. člena tega pravil-
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nika izpolni in podpiše Izjavo o zdravstvenem stanju kandidata 
za voznika in voznika na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del 
tega pravilnika.

3. NAČIN, POSTOPEK IZDAJE TER OBLIKA  
IN VSEBINA ZDRAVNIŠKIH SPRIČEVAL IN POTRDIL  

O OPRAVLJENEM PREGLEDU

9. člen
(izdaja zdravniškega spričevala)

(1) Po opravljenem zdravstvenem pregledu iz prve, druge 
in četrte alineje 3. člena tega pravilnika izvajalec zdravstvene 
dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavno-
sti izda računalniško izpisano zdravniško spričevalo o telesni 
in duševni zmožnosti na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del 
tega pravilnika.

(2) Z zdravstvenim pregledom ugotovljena omejena zmo-
žnost za vožnjo motornega vozila se v zdravniškem spričevalu 
označi v skladu s kodami omejitev zaradi zdravstvenih razlo-
gov, ki so določene v predpisih, ki urejajo vozniška dovoljenja.

10. člen
(izročitev zdravniškega spričevala)

(1) Po opravljenem zdravstvenem pregledu izvajalec 
zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec zdra-
vstvene dejavnosti, ki je zdravstveni pregled opravil, izroči 
zdravniško spričevalo kandidatu za voznika oziroma vozniku.

(2) Zdravniško spričevalo, s katerim je ugotovljena zdra-
vstvena sposobnost ali nesposobnost kandidata za voznika 
oziroma voznika, izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma 
pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je zdravstveni 
pregled opravil, pošlje v obliki kopije zdravniškega spričevala v 
treh dneh po opravljenem zdravstvenem pregledu tudi upravni 
enoti stalnega prebivališča kandidata za voznika oziroma voz-
nika. Upravna enota takšno zdravniško spričevalo nemudoma 
vnese v evidenco voznikov motornih vozil.

11. člen
(zdravniško potrdilo)

Po opravljenem zdravstvenem pregledu s svetovanjem iz 
tretje alineje 3. člena tega pravilnika se vozniku izda zdravniško 
potrdilo o opravljenem zdravstvenem pregledu na obrazcu iz 
Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI 
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI IN POOBLAŠČENI 

IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

12. člen
(pogoji za izvajalce zdravstvene dejavnosti)

(1) Zdravstvene preglede kandidatov za voznike in vozni-
kov iz prve in druge alineje 3. člena tega pravilnika opravljajo 
izvajalci zdravstvene dejavnosti, in sicer javni zdravstveni za-
vodi, ki imajo zaposlenega najmanj enega zdravnika specialista 
medicine dela, prometa in športa, ter druge pravne in fizične 
osebe, ki imajo dovoljenje ministrstva, pristojnega za zdravje 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za opravljanje zdravstvene 
dejavnosti na področju medicine dela, prometa in športa.

(2) Izvajalci zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka:
– imajo diagnostično opremo za oceno vidnih funkcij in
– ministrstvu priglasijo opravljanje zdravstvenih pregledov 

kandidatov za voznike in voznike.

13. člen
(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni izvajalci 

zdravstvene dejavnosti)
(1) Pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti poleg 

pogojev iz prejšnjega člena izpolnjuje še naslednje pogoje:

– ima redno zaposlena najmanj dva specialista medicine 
dela, prometa in športa z veljavno licenco in najmanj petimi leti 
delovnih izkušenj na področju medicine prometa,

– ima zaposlena najmanj dva psihologa, ki izpolnjujeta 
pogoje iz četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika,

– ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju z izvajalcem 
zdravstvene dejavnosti, ki opravlja dejavnost zdravljenja odvi-
snosti od alkohola,

– ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju s Centrom za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog,

– ima diagnostično opremo za medicino in psihologijo 
prometa,

– ima zagotovljene laboratorijske storitve za opravljanje 
biokemičnih preiskav in urinskih testov na prisotnost prepove-
danih drog in njihovih metabolitov.

(2) Za vsako geografsko območje v državi, ki ga pokriva 
posamezna območna enota Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem 
besedilu: minister), za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pre-
gledov voznikov na podlagi javnega poziva določi enega po-
oblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti s sedežem na 
posameznem geografskem območju.

(3) Če se na javni poziv prijavi več izvajalcev zdravstvene 
dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena, 
minister pri določitvi pooblaščenega izvajalca upošteva:

– delovne izkušnje izvajalca zdravstvene dejavnosti na 
področju medicine prometa,

– v preteklih dveh letih število opravljenih zdravstvenih 
pregledov voznikov druge skupine na posameznega redno za-
poslenega zdravnika iz prve alineje prvega odstavka tega člena,

– dokazila o kakovosti izvajanja medicine dela, prometa 
in športa.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, za 
geografsko območje, ki ga pokriva Območna enota Ljubljana 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, minister določi 
dva pooblaščena izvajalca zdravstvene dejavnosti s sedežem 
na tem geografskem območju.

(5) Minister določi posameznega pooblaščenega izvajalca 
za obdobje petih let.

(6) Minister lahko pooblaščenemu izvajalcu pooblastilo 
odvzame tudi pred pretekom roka iz prejšnjega odstavka, če:

– pooblaščeni izvajalec ne izpolnjuje več pogojev iz prve-
ga odstavka tega člena,

– pristojna zbornica v postopku strokovnega nadzora 
ugotovi večje pomanjkljivosti, za katere zahteva dodatno stro-
kovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev, o čemer obvesti 
ministrstvo, in te v določenem roku niso bile odpravljene, ali 
pristojna zbornica v postopku strokovnega nadzora začasno 
ali trajno odvzame licenco zdravniku ali zdravstvenemu delav-
cu, ali če za ugotovljene kršitve ministrstvu predlaga odvzem 
pooblastila, kar v svojem predlogu tudi utemelji,

– ministrstvo v upravnem nadzoru pri pooblaščenem iz-
vajalcu ugotovi take kršitve zakonitosti dela, zaradi katerih v 
skladu s predpisi, ki urejajo upravni nadzor v zdravstvu, lahko 
odredi začasni ukrep.

14. člen
(pogoji za izvajanje zdravstvenih pregledov oseb,  

ki potrebujejo prilagojeno vozilo)
Ne glede na določbe 12. in 13. člena tega pravilnika za 

kandidate za voznike in za voznike, ki za vožnjo potrebuje-
jo prilagojeno vozilo, opravlja zdravstvene preglede iz prve, 
druge in četrte alineje 3. člena tega pravilnika organizacija, 
ki je v skladu z zakonom pooblaščena za določanje potrebne 
prilagojenosti vozil in:

– izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena 
ali ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju s pooblaščenim iz-
vajalcem,

– ima zaposlena najmanj dva zdravnika specialista z 
veljavno licenco in petimi leti delovnih izkušenj,

– ima sodoben avtomobilski simulator za merjenje psiho-
fizičnih sposobnosti invalidnih oseb,
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– ima sklenjeno pogodbo z inštruktorjem praktične vožnje 
za testiranje vozniške sposobnosti invalidnih oseb in

– ima zaposlenega vsaj enega strokovnjaka tehničnih 
strok z vsaj enim letom izkušenj na področju predelave in pri-
lagoditve avtomobilov za invalidne osebe.

15. člen
(seznam izvajalcev zdravstvene dejavnosti in pooblaščenih 

izvajalcev zdravstvene dejavnosti)
(1) Ministrstvo vodi seznam izvajalcev zdravstvene de-

javnosti iz 12. člena tega pravilnika in seznam pooblaščenih 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti iz 13. člena tega pravilnika.

(2) Seznama iz prejšnjega odstavka in organizacijo iz 
prejšnjega člena ministrstvo objavi na svoji spletni strani.

5. UGOVOR IN ZDRAVNIŠKA KOMISIJA ZA PROMET

16. člen
(ugovor zoper zdravniško spričevalo)

(1) Kandidat za voznika oziroma voznik lahko pri izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščenem izvajalcu zdra-
vstvene dejavnosti, ki je zdravniško spričevalo izdal, vloži ugovor, 
s katerim zahteva ponovni zdravstveni pregled pred zdravniško 
komisijo za promet (v nadaljnjem besedilu: komisija). Ugovor se 
vloži v pisni obliki v 15 dneh od izročitve zdravniškega spričevala.

(2) Izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni 
izvajalec zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka ugovor 
z vso zdravstveno dokumentacijo v treh dneh od prejema ugo-
vora posreduje komisiji.

(3) Komisija celovito oceni telesno in duševno zmožnost 
kandidata za voznika oziroma voznika za vožnjo z zdravstve-
nim pregledom v obsegu iz 4. člena tega pravilnika v 30 dneh 
od prejema ugovora in izda zdravniško spričevalo na obrazcu 
iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.

(4) Komisija pošlje zdravniško spričevalo kandidatu za 
voznika oziroma vozniku, kopijo zdravniškega spričevala z 
vso zdravstveno dokumentacijo pošlje izvajalcu zdravstvene 
dejavnosti oziroma pooblaščenemu izvajalcu zdravstvene de-
javnosti, ki je poslal ugovor, kopijo zdravniškega spričevala pa 
tudi upravni enoti, v kateri ima kandidat za voznika oziroma 
voznik stalno prebivališče. Upravna enota prejeto zdravniško 
spričevalo nemudoma vnese v evidenco voznikov motornih 
vozil, ki jo vodi pristojno ministrstvo.

17. člen
(imenovanje komisije)

(1) Komisijo iz prejšnjega člena imenuje minister na pre-
dlog Razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela, pro-
meta in športa. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani, 
ki so zdravniki specialisti medicine dela, prometa in športa in 
imajo več kot deset let delovnih izkušenj na področju izvajanja 
zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov.

(2) Sedež komisije je v Univerzitetnem kliničnem centru 
Ljubljana, Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in 
športa. Komisija lahko opravlja zdravstvene preglede tudi izven 
sedeža komisije.

(3) Komisija opravlja zdravstvene preglede v sestavi treh 
članov, ki jih za posamezen pregled določi predsednik komisije. 
Predsednik komisije lahko povabi k sodelovanju pri zdravstvenem 
pregledu zdravnika specialista druge specialnosti ali psihologa, ki 
pri prvem zdravstvenem pregledu nista sodelovala, ter strokovnja-
ka za vožnjo iz organizacije iz 14. člena tega pravilnika.

6. CENE ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

18. člen
(merila za oblikovanje cene zdravstvenih pregledov)
(1) Cena zdravstvenega pregleda se določi na podlagi:
– števila točk, določenih za posamezen zdravstveni pre-

gled in

– vrednosti točke, ki je enaka vrednosti točke, ki jo za 
izvajanje dejavnosti na področju medicine dela, prometa in 
športa določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki 
je objavljena na njegovi spletni strani.

(2) Število točk posameznega zdravstvenega pregleda 
znaša:

– za zdravstveni pregled iz prvega odstavka 3. člena tega 
pravilnika za kandidate za voznike in za voznike iz prve skupine 
največ 15 točk,

– za zdravstveni pregled iz prvega odstavka 3. člena 
tega pravilnika za kandidate za voznike in za voznike iz druge 
skupine največ 21 točk,

– za zdravstveni pregled iz drugega odstavka 3. člena 
tega pravilnika za voznike iz prve skupine največ 11 točk,

– za pregled s svetovanjem iz 5. člena tega pravilnika za 
voznike iz prve in druge skupine največ 15 točk,

– za kontrolni zdravstveni pregled iz prvega odstavka 
6. člena tega pravilnika za voznike iz prve skupine največ 
18 točk,

– za kontrolni zdravstveni pregled iz prvega odstavka 
6. člena tega pravilnika za voznike iz druge skupine največ 
21 točk.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se, kadar se 
opravijo dodatne diagnostične preiskave in dodatni zdravstveni 
pregledi iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika in druge-
ga odstavka 6. člena tega pravilnika, ti točkujejo in obračunajo 
v skladu z Enotnim seznamom storitev, ki ga uporablja Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri določitvi cen za po-
samezne zdravstvene storitve.

(4) V primeru obračuna zdravstvenega pregleda na način 
iz prejšnjega odstavka izvajalec zdravstvene dejavnosti oziro-
ma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti v zdravstveni 
dokumentaciji pisno obrazloži vzrok opravljenih dodatnih zdra-
vstvenih pregledov oziroma preiskav.

7. POSEBNA DOLOČBA

19. člen
(poklicni vozniki)

Vozniki iz prve skupine, ki opravljajo vožnjo kot glavni 
poklic, morajo poleg pogojev določenih v predpisu, ki ureja 
preventivne zdravstvene preglede delavcev, izpolnjevati tudi 
zdravstvene pogoje, ki so določeni za voznike druge skupine 
po tem pravilniku.

8. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

20. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 
Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Ura-
dni list RS, št. 47/11, 67/14, 12/16 in 85/16 – ZVoz-1).

21. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-125/2017
Ljubljana, dne 28. februarja 2018
EVA 2017-2711-0079

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje
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Priloga 1  
  
Merila za ugotavljanje telesne in duševne zmožnosti za kandidate za voznike in voznike  
 
SPLOŠNO  
Za telesno in duševno zmožnega za vožnjo motornih vozil se šteje kandidat za voznika oziroma voznik 
(v nadaljnjem besedilu: voznik), za katerega se z zdravstvenim pregledom ugotovi, da je njegovo 
zdravstveno stanje v skladu z merili po vseh točkah ocenjevanja duševne in telesne zmožnosti za 
vožnjo, ki so določeni v tej prilogi.  
  
1. VID  
  
1. Splošno:  
Pri vseh kandidatih za izdajo vozniškega dovoljenja se v okviru zdravstvenega pregleda opravi 
preiskava, s katero se ugotovi, ali imajo ustrezne vidne funkcije (vidno polje, globinski vid, barvni vid, 
kontrastni vid in orientacijsko vidno polje) za vožnjo vozil na motorni pogon.  
 
Če so pri vozniku prve skupine:  
‒ ugotovljene nizke refrakcijske motnje (do +/-2.0 sferični ekvivalent) brez drugih težav z vidom, 

zmožnost za vožnjo ugotovi zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi 
preiskave vidnih funkcij oziroma zadnjega izvida zdravnika specialista oftalmologa (v nadaljnjem 
besedilu: oftalmolog). Ponovne ocene zmožnosti zaradi vida niso potrebne. Za redne kontrole vida 
mora poskrbeti voznik sam.  

‒ ugotovljene refrakcijske motnje nad +/- 2 sferični ekvivalent in manj kot +/- 5 sferični ekvivalent 
brez drugih težav z vidom, zmožnosti za vožnjo ugotovi zdravnik specialist medicine dela, prometa 
in športa na podlagi preiskave vidnih funkcij oziroma zadnjega izvida oftalmologa vsakih pet let. Če 
oftalmolog oceni, da gre za stabilno refrakcijsko motnjo, vse nadaljnje presoje zmožnosti za vožnjo 
opravi specialist medicine dela na podlagi pregleda in zadnjega izvida oftalmologa vsakih deset let. 
Če se specialist medicine dela, prometa in športa odloči za pogostejšo oceno zmožnosti za vožnjo, 
mora svojo odločitev pisno utemeljiti v zdravstveni dokumentaciji.  

‒ ugotovljene refrakcijske motnje nad +/- 5 sferični kvocient, zmožnosti za vožnjo ugotovi zdravnik 
specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida oftalmologa, ki tudi 
določi rok naslednjega zdravstvenega pregleda, do katerega se lahko izda zdravniško spričevalo. 
Najdaljše časovno obdobje, za katerega se zaradi takšnih motenj lahko izda zdravniško spričevalo, 
je pet let.  

  
2. Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če izpolnjuje naslednje 
pogoje:  
‒ če je binokularna ostrina vida, po potrebi s korektivnimi lečami, vsaj 0,6, če uporablja obe očesi 

skupaj. Na boljšem očesu mora biti vidna ostrina najmanj 0,5;  
‒ če je horizont pri vidnem polju vsaj 120 stopinj, podaljšanje pa vsaj 50 stopinj v levo in desno ter 20 

stopinj navzgor in navzdol. V polmeru osrednjih 20 stopinj ne sme imeti nobenih okvar;  
‒ če nima progresivne očesne bolezni, razen če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine 

dela, prometa in športa na podlagi mnenja oftalmologa, pri katerem se voznik redno kontrolira;  
‒ če nima monokularnega vida (zaradi popolne funkcionalne izgube vida na eno oko ali če uporablja 

zgolj eno oko, kot je to primer pri diplopiji), razen če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist 
medicine dela, prometa in športa in voznik izpolnjuje tudi naslednje pogoje: da ima ostrino vida, po 
potrebi s korektivnimi lečami, vsaj 0,6, da vidno polje tega očesa ustreza zahtevam iz druge alinee 
tega odstavka, da je zrklo normalno gibljivo, da nima nistagmusa in da je oftalmolog, pri katerem se 
voznik redno kontrolira, potrdil, da stanje monokularnega vida obstaja dovolj dolgo, da je bila 
mogoča prilagoditev. Vozniku, pri katerem se je nedavno razvila diplopija ali popolna funkcionalna 
izguba vida na enem očesu, se prepove vožnja motornih vozil za vsaj osem mesecev. Po tem času 
mora oftalmolog, ki voznika zdravi, dati mnenje, ali se je voznik že prilagodil stanju monokularnega 
vida in ali izpolnjuje zahteve glede ostrine vida in vidnega polja;  
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‒ če pri binokularnem gledanju pri konkomitantnem ali paralitičnem škiljenju v primarni drži glave 
nima dvojnih slik v centralnem delu vidnega polja;  

‒ če pri nistagmusu čas razpoznave posameznega znaka ne traja več kot eno sekundo;  
‒ če nima motnje nočnega vida, razen če je zmožnost za vožnjo z omejitvijo (zmožen vožnje le 

podnevi), ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa.  
  
Vozniku se izjemoma lahko dovoli vožnja, kadar ne izpolnjuje pogojev za vidno polje ali ostrino vida iz 
prejšnjega odstavka, če zmožnosti za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa pri 
pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista 
oftalmologa, ki voznika vodi in na podlagi opravljenega praktičnega preizkusa vožnje.  
  
3. Vozniku druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če izpolnjuje naslednje 
pogoje:  
‒ če je ostrina vida, po potrebi korigirana s korektivnimi lečami, vsaj 0,8 na boljšem očesu in vsaj 0,4 

na slabšem. Če se za doseganje vrednosti 0,8 in 0,4 uporabljajo korektivne leče, je treba 
minimalno ostrino (0,8 in 0,4) doseči s korekcijo z očali z močjo, ki ne presega plus/minus osem 
dioptrij (sfera in cilinder se seštevata), ali s pomočjo kontaktnih leč. Voznik mora korekcijo dobro 
tolerirati;  

‒ če je horizont pri vidnem polju z obema očesoma vsaj 160 stopinj, podaljšanje pa mora biti vsaj 70 
stopinj v levo in desno ter 30 stopinj navzgor in navzdol. V polmeru osrednjih 30 stopinj ne sme biti 
okvar. Pri voznikih druge skupine, ki prevažajo ljudi, morata biti vidni polji normalni brez perifernih 
zožitev ali izpadov znotraj 30 stopinj;  

‒ če je gibljivost zrkel normalna;  
‒ če ni prisotno niti periodično škiljenje;  
‒ če je voznik s protanomalijo in devteranomalijo ali devteranopijo s svojim zdravstvenim stanjem 

seznanjen;  
‒ če ima voznik normalen stereoskopski vid, razen v primerih z znižanjem ostrine vida na enem 

očesu na 0,2;  
‒ če je voznik, ki je utrpel precejšnjo izgubo vida na enem očesu, imel ustrezno obdobje prilagoditve 

vsaj osem mesecev, ko ni vozil. Po izteku tega obdobja zmožnosti za vožnjo ugotovi specialist 
medicine dela, prometa in športa na podlagi mnenja oftalmologa in strokovnjaka za vožnjo in 
voznik izpolnjuje tudi naslednje pogoje: da ima vidno ostrino boljšega očesa 0,8 ali v seštevku vida 
obeh oči 0,8, pri čemer mora biti, nekorigirana ali korigirana vidna ostrina na slabšem očesu vsaj 
0,2, da je korekcija optimalna in ne presega dovoljene višine in da je gibljivost oči normalna. Tak 
voznik ni zmožen za prevoz potnikov.  

  
Voznik druge skupine z dokazano motnjo pri občutljivosti za kontraste (kontrastno razmerje pod 1:2,7 
pri nočnem vidu) ali z diplopijo ne izpolnjuje pogojev za izdajo oziroma podaljšanja vozniškega 
dovoljenja za vožnjo motornih vozil. Voznik z anormalnim kvocientom pri protanomaliji pod 0,5 ne 
more v poklicne namene voziti potnikov.  
 
2. SLUH  
  
1. Za voznike prve skupine gluhost oziroma okvara sluha ni razlog za omejitev veljavnosti 
vozniškega dovoljenja.  
  
2. Voznik druge skupine ne sme imeti hujše okvare sluha, razen če je okvara kompenzirana in 
zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida 
ustreznega specialista, ki voznika kontrolira in zdravi.  
  
3. LOKOMOTORNI SISTEM  
  
1. Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če izpolnjuje naslednja 
pogoja:  
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‒ nima okvare ali bolezni podkožnega tkiva, mišic, vezi, ovojnic, kit, kosti, katere posledica je 
popolna ali delna izguba enega ali več udov ali izguba mišične moči, gibljivosti, velikosti, strukture 
ter oblike, ki vpliva na varno vožnjo, razen v primeru, da je motorno vozilo mogoče ustrezno 
prilagoditi omejitvi oziroma med vožnjo uporabljati ortopedski pripomoček;  

‒ nima napredujoče kronične bolezni lokomotornega sistema, ki onemogoča varno vožnjo, razen če 
je pod redno zdravstveno kontrolo, katere namen je preverjanje, ali je vožnja motornega vozila še 
varna.  

  
Če gre za trajno in stabilno prizadetost lokomotornega sistema ponovni pregledi za podaljšanje 
veljavnosti vozniškega dovoljenja niso potrebni.  
 
2. Vozniku druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če ob izpolnjevanju 
pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjuje še naslednje pogoje:  
‒ nima okvare ali bolezni podkožnega tkiva, mišic, vezi, ovojnic, kit, kosti, zaradi katere bi moral 

voziti prilagojeno motorno vozilo;  
‒ nima bolezni ali okvare lokomotornega aparata, ki onemogoča varno vožnjo, razen če je zmožnosti 

za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida 
ustreznega specialista oziroma tima specialistov, ki voznika zdravi.  

  
4. KARDIOVASKULARNI SISTEM 
 
1. Splošno  
Kardiovaskularna stanja ali bolezni lahko vodijo do nepričakovanega poslabšanja možganskih funkcij, 
zato pomenijo ogrožanje varnosti  v prometu. Ta stanja so razlog za uvedbo začasne ali trajne 
omejitve vožnje.  
 
2. Nezmožnost za vožnjo 
 
Za vožnjo motornega vozila niso zmožni kandidati za voznike oziroma vozniki:  
 
1. skupine  v naslednjih primerih:  
‒ če imajo periferno žilno bolezen – anevrizmo prsne ali trebušne aorte, kadar je največji premer 

aorte takšen, da pomeni znatno tveganje za nenadno rupturo in posledično za nenaden dogodek, 
zaradi katerega posameznik ni sposoben za vožnjo,  

‒ pri srčnem popuščanju z ocenjenim funkcijskim razredom IV po razvrstitvi Newyorškega združenja 
za srce (NYHA),  

‒ pri bolezni srčne zaklopke z aortno regurgitacijo, aortno stenozo, mitralno regurgitacijo ali mitralno 
stenozo z ocenjenim funkcijskim razredom IV po razvrstitvi Newyorškega združenja za srce 
(NYHA), v primeru zmanjšanja iztisnega deleža levega prekata pod 35 % ob mitralni regurgitaciji 
oziroma v primeru sinkop ob aortni stenozi ali v primeru drugih sinkopalnih epizod, 

‒ če imajo sindrom Brugarda s sinkopo ali preprečeno nenadno srčno smrtjo (stanjem po oživljanju). 
V primeru, da ima bolnik vsajen defibrilator, se smiselno uporabljajo druge odločbe te priloge.  

 
2. skupine v naslednjih primerih:  
‒ če imajo vsajen defibrilator,  
‒ če imajo periferno žilno bolezen – anevrizmo prsne ali trebušne aorte, kadar je največji premer 

aorte takšen, da pomeni znatno tveganje za nenadno rupturo in posledično za nenaden dogodek, 
zaradi katerega posameznik ni sposoben za vožnjo,  

‒ pri odpovedi srca, če je funkcionalna sposobnost srca ocenjena na New York Heart Association  
(NYHA) III ali IV,  

‒ če imajo pripomočke za podporo delovanja srca,  
‒ pri bolezni srčne zaklopke z ocenjenim funkcijskim razredom III ali IV po razvrstitvi Newyorškega 

združenja za srce (NYHA) ali z zmanjšanjem iztisnega deleža levega prekata pod 35 %, pri mitralni 
stenozi s hudo pljučno hipertenzijo ali pri aortni stenozi, ki je bila ultrazvočno opredeljena kot huda, 
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oziroma pri aortni stenozi, ki povzroča sinkopo; razen pri popolnoma asimptomatski aortni stenozi, 
pri čemer je asimptomatsko stanje dokazano z obremenitvenim testiranjem, 

‒ če imajo strukturalne in električne kardiomiopatije:  
 če imajo hipertrofično kardiomiopatijo z anamnezo sinkope ali kadar sta prisotni dve 

ali več izmed naslednjih meril: debelina stene levega prekata več kot 3 cm, 
neobstojna prekatna tahikardija, anamneza nenadne srčne smrti pri sorodniku v 
prvem kolenu, neustrezen porast krvnega tlaka pri obremenitvenem testiranju,  

 če imajo sindrom dolge dobe QT s sinkopo, torsade des pointes ali QTc > 500 ms,  
 če imajo sindrom Brugarda s sinkopo ali preprečeno nenadno srčno smrtjo (stanje po 

oživljanju).  
 
Pri vseh kandidatih za voznike in voznikih z zgoraj naštetimi stanji se vozniško dovoljenje lahko izda 
ali podaljša le v izjemnih primerih. V teh primerih zmožnost za vožnjo presoja specialist medicine dela, 
prometa in športa pooblaščenega izvajalca na podlagi usmerjenega izvida specialista kardiologa, ki 
kandidata za voznika ali voznika zdravi. Iz usmerjenega izvida specialista kardiologa mora izhajati:  
‒ da oseba hodi na redne kontrolne preglede,  
‒ da je kljub zdravstvenemu stanju nedvoumno ugotovljena in ustrezno utemeljena zmožnost za 

vožnjo motornega vozila s strani kardiovaskularnega sistema,  
‒ kdaj je predvidoma potrebna ponovna presoja zmožnosti za vožnjo ter  
‒ da ima oseba navodila glede potrebe po ponovni presoji zmožnosti za vožnjo v primeru, če se 

njegovo zdravstveno stanje glede kardiovaskularnega sistema poslabša.  
 
3. Zmožnost za vožnjo pod določenimi pogoji 
 
Ko so oziroma so bili učinkovito zdravljeni, če so pod redno kontrolo specialista kardiologa in če je 
zmožnost za vožnjo motornega vozila, na podlagi usmerjenega izvida specialista kardiologa, ki 
voznika zdravi, ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa, so za vožnjo motornega vozila 
zmožni kandidati za voznike oziroma vozniki 1. skupine, ki:  
‒ imajo bradikardne motnje srčnega ritma (bolezen sinusnega vozla ali motnje prevajanja) ali  

 tahikardne motnje srčnega ritma (nadprekatne ali prekatne aritmije) z anamnezo sinkope, ki 
 je posledica motnje ritma, 

‒ imajo vsajen ali zamenjan trajni srčni spodbujevalnik, pod pogojem, da je preteklo vsaj dva meseca 
od vstavitve srčnega spodbujevalnika, ki srce brezhibno elektrostimulira, in bolnik nima (več) 
sinkop, 

‒ imajo tahikardne motnje srčnega ritma (nadprekatne ali prekatne aritmije) s strukturno boleznijo 
srca ali obstojno prekatno tahikardijo pod pogojem, da je srčni ritem že vsaj dva meseca urejen z 
zdravili ali posegom, 

‒ imajo vsajen ali zamenjan defibrilator, pod pogojem, da je preteklo vsaj 3 mesece od vsaditve, 
zamenjave ali ustreznega proženja oziroma v primeru neustreznega proženja: vsaj dokler niso 
vzpostavljeni ustrezni ukrepi za preprečevanje neustreznega proženja, 

‒ imajo simptomatsko, stabilno angino pektoris, pod pogojem, da se napadi ne pojavljajo v 
mirovanju, ob duševni obremenitvi ali ob telesni obremenitvi, ki je potrebna za upravljanje motornih 
vozil in je opredeljena z obremenitvenim testiranjem, 

‒ so imeli sinkopo, ki je domnevno refleksna oziroma nepojasnjena in ni povezana s strukturno 
boleznijo srca, 

‒ so imeli akutni koronarni sindrom pod pogojem, da je voznik brez napadov angine pektoris, 
simptomov srčnega popuščanja ali motenj srčnega ritma. V primeru napadov angine pektoris, 
srčnega popuščanja ali motenj srčnega ritma se smiselno uporabljajo druge določbe te priloge, 

‒ so imeli opravljeno perkutano koronarno intervencijo (PCI), 
‒ so imeli kirurško premostitev koronarne arterije z graftom (CABG), 
‒ so preboleli  možgansko kap ali prehodni ishemični napad (TIA), 
‒ imajo srčno popuščanje z ocenjenim funkcijskim razredom I, II ali III po razvrstitvi Newyorškega 

združenja za srce (NYHA), 
‒ imajo presajeno srce,  
‒ imajo pripomoček za podporo delovanja srca, 
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‒ imajo opravljeno operacijo zaklopke,  
‒ imajo maligno arterijsko hipertenzijo (porast sistoličnega krvnega tlaka ≥180 mm Hg ali 

diastoličnega krvnega tlaka ≥110 mm Hg, ki je povezan z neizogibno ali napredujočo okvaro 
organov). V primeru pridruženih bolezenskih stanj (možganskožilnih, srčnih, ledvičnih, žilnih, 
očesnih ali drugih) se smiselno uporabljajo druge določbe te priloge, 

‒ imajo prirojeno bolezen srca,  
‒ imajo hipertrofično kardiomiopatijo brez anamneze sinkop,  
‒ imajo sindrom dolge dobe QT s sinkopo, torsade des pointes ali QTc > 500 ms. 

 
Ko so bili učinkovito zdravljeni, če so pod redno kontrolo specialista kardiologa in če je zmožnost za 
vožnjo motornega vozila, na podlagi usmerjenega izvida specialista kardiologa, ki voznika zdravi, 
ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca, so za vožnjo motornega 
vozila zmožni kandidati za voznike oziroma vozniki 2. skupine, ki: 
‒ imajo bradikardne motnje srčnega ritma (bolezen sinusnega vozla ali motnje prevajanja) ali 

tahikardne motnje srčnega ritma (nadprekatne ali prekatne aritmije) z anamnezo sinkope, ki je 
posledica motnje ritma, 

‒ imajo naslednje bradikardne motnje srčnega ritma: bolezen sinusnega vozla in motnje prevajanja z 
atrioventrikularnim (AV) blokom druge stopnje Mobitz II, AV blokom tretje stopnje ali izmeničnim 
kračnim blokom; ne glede na anamnezo sinkope, 

‒ imajo tahikardne motnje srčnega ritma (nadprekatne ali prekatne aritmije) s strukturno boleznijo 
srca pod pogojem, da je srčni ritem že vsaj dva meseca urejen z zdravili ali posegom, 

‒ imajo naslednje tahikardne motnje srčnega ritma: polimorfno neobstojno prekatno tahikardijo, 
obstojno prekatno tahikardijo ali drugo indikacijo za vsaditev defibrilatorja,  

‒ imajo vsajen ali zamenjan trajni srčni spodbujevalnik, pod pogojem, da je preteklo vsaj 2 meseca 
od vstavitve srčnega spodbujevalnika, ki srce brezhibno elektrostimulira, in bolnik nima (več) 
sinkop, 

‒ imajo simptomatsko, stabilno angino pektoris, pod pogojem, da se napadi ne pojavljajo v 
mirovanju, ob duševni obremenitvi ali ob telesni obremenitvi, ki je potrebna za upravljanje motornih 
vozil in je opredeljena z obremenitvenim testiranjem, 

‒ so imeli sinkopo, ki je domnevno refleksna oziroma nepojasnjena in ni povezana s strukturno 
boleznijo srca, 

‒ so imeli akutni koronarni sindrom pod pogojem, da je od dogodka minilo vsaj 6 tednov, da je 
funkcijska zmogljivost potrjena z obremenitvenim testiranjem ali drugimi preiskavami ter da je 
voznik brez napadov angine pektoris, simptomov srčnega popuščanja ali motenj srčnega ritma. V 
primeru napadov angine pektoris, simptomov srčnega popuščanja ali motenj srčnega ritma se 
smiselno uporabljajo druge določbe te priloge, 

‒ so imeli opravljeno perkutano koronarno intervencijo (PCI) pod pogojem, da so od posega minili 
vsaj 4 tedni, da je bolnik brez simptomov ter da je funkcijska zmogljivost potrjena z obremenitvenim 
testiranjem ali drugimi preiskavami, 

‒ so imeli kirurško premostitev koronarne arterije z graftom (CABG), 
‒ so preboleli možgansko kap ali prehodni ishemični napad (TIA), 
‒ imajo pomembna stenoza karotidne arterije, 
‒ imajo največji premer aorte več kot 5,5 cm, 
‒ imajo srčno popuščanje z ocenjenim funkcijskim razredom I ali II po razvrstitvi Newyorškega 

združenja za srce (NYHA) ter iztisni delež levega prekata vsaj 35 %, 
‒ imajo presajeno srce,  
‒ imajo opravljeno operacijo zaklopk,  
‒ imajo maligno arterijsko hipertenzijo (porast sistoličnega krvnega tlaka ≥ 180 mm Hg ali 

diastoličnega krvnega tlaka ≥ 110 mm Hg, ki je povezan z neizogibno ali napredujočo okvaro 
organov). V primeru pridruženih bolezenskih stanj (možganskožilnih, srčnih, ledvičnih, žilnih, 
očesnih ali drugih) se  smiselno uporabljajo druge določbe te priloge,  

‒ imajo diastolični krvni tlak ≥ 110 mm Hg in/ali sistolični krvni tlak ≥ 180 mm Hg), 
‒ imajo prirojeno bolezen srca.  
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4. Ostalo 
 
Pri drugih, dobro opisanih ali novoodkritih kardiomiopatijah (npr. aritmogeni kardiomiopatiji desnega 
prekata, spongiformni kardiomiopatiji, kateholaminergični polimorfni ventrikularni tahikardiji ali 
sindromu kratkega intervala QT) se zmožnost za vožnjo motornih vozil pri kandidatih za voznike in 
voznikih 1. in 2. skupine presoja glede na možno tveganje za nenadne dogodke, zaradi katerih oseba 
ni zmožna za vožnjo. Zmožnost za vožnjo, ob upoštevanju prognostičnih dejavnikov za posamezno 
kardiomiopatijo, presoja specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca na 
podlagi usmerjenega izvida specialista kardiologa, ki kandidata za voznika ali voznika zdravi.   
 
5. SLADKORNA BOLEZEN 
 
1. Splošno 
 
Sladkorna bolezen lahko pomeni resno nevarnost za vse udeležence v prometu, kadar njeno 
zdravljenje spremlja možnost pojava hipoglikemije, saj ta povzroči prehodno zmanjšanje funkcionalne 
sposobnosti za vožnjo. 
 
Kandidat za voznika in voznik s sladkorno boleznijo, ki se zdravi le z nefarmakološkimi ukrepi in redno 
opravlja preglede pri zdravniku, ki ga zdravi (definicija spodaj), izpolnjuje pogoje za neomejeno 
vozniško dovoljenje. 
 
Kandidat za voznika in voznik, ki ne razume tveganja za hipoglikemijo in ne zna primerno nadzorovati 
bolezni, ne izpolnjuje pogojev za izdajo oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja. 
 
Sposobnost za vožnjo je lahko okrnjena tudi zaradi nekaterih kroničnih zapletov sladkorne bolezni. Pri 
kandidatu za voznika in vozniku s kroničnimi zapleti sladkorne bolezni  (diabetično retinopatijo, 
diabetično nevropatijo ali komplikacijami sladkorne bolezni s strani srčnožilnega sistema), ki bi lahko 
vplivali na varno vožnjo, se pri oceni zmožnosti za vožnjo upoštevajo tudi poglavja priloge, ki se 
nanašajo na ta stanja. 
 
Huda hipoglikemija po tem pravilniku pomeni, da je voznik potreboval pomoč druge osebe.  
 
Ponavljajoča se huda hipoglikemija pomeni, da je imela oseba drugo hudo hipoglikemijo v obdobju 12 
mesecev.  
 
Zdravnik, ki zdravi voznika s sladkorno boleznijo (v nadaljnjem besedilu; zdravnik, ki ga zdravi) je 
izbrani osebni zdravnik voznika ali diabetolog. Diabetolog je specialist internist ali pediater, usmerjen v 
diagnostiko in zdravljenje sladkorne bolezni.  
 
Kandidat za voznika oziroma voznik, ki ima ponavljajoče se hude hipoglikemije oziroma ima 
nezavedanje hipoglikemije, ne izpolnjuje pogojev za izdajo oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja. 
Tveganje za hudo hipoglikemijo je v posameznih primerih mogoče pomembno zmanjšati z ustrezno 
edukacijo in spremembo režima zdravljenja in s tem odpraviti ponavljajočo se hudo hipoglikemijo.  
 
2. Voznik prve skupine  
 
Voznik prve skupine ki se zdravi z zdravili, mora pri zdravniku, ki ga zdravi, opravljati redne vsakoletne 
preglede, namenjene sledenju sladkorne bolezni, pri katerih se pozornost posveti tudi zmožnosti za 
varno vožnjo.  Pregledi pri zdravniku, ki ga zdravi, morajo vsebovati tudi presojo bolnikovega 
razumevanja tveganja za razvoj hipoglikemije in primernega nadzorovanja bolezni v smislu 
preprečevanja hipoglikemije. Razumevanje tveganja hipoglikemije in zmožnost nadzora bolezni mora 
biti jasno razvidna iz zdravstvene dokumentacije, ki jo vodi zdravnik, ki ga zdravi. 
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Vozniku prve skupine:  
 
‒ ki se zdravi z zdravili, kjer je pojav hipoglikemije verjetnejši in ne razume tveganja za nastanek 

hipoglikemije ali ne zna primerno nadzorovati bolezni, se zdravniško spričevalo lahko izda ali 
podaljša, če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa 
pooblaščenega izvajalca, na podlagi izvidov rednih (tj. vsaj enkrat letno), individualno prilagojenih 
pregledov pri zdravniku, ki ga zdravi,  

‒ le izjemoma se zdravniško spričevalo lahko izda ali podaljša vozniku, ki ima ponavljajočo se hudo 
hipoglikemijo oziroma nezavedanje hipoglikemije, če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist 
medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi 
usmerjenega izvida diabetologa, ki ga zdravi ter pod naslednjimi pogoji: da je nevarnost nastanka 
ponavljajoče se hude hipoglikemije prenehala oziroma voznik nima več nezavedanja hipoglikemije 
(zaradi ustrezne edukacije, spremembe načina življenja in podobno) in da je zmožen razumeti 
tveganje ter predvideti, prepoznati in preprečiti hipoglikemijo. Pri vozniku, ki je imel ponavljajočo se 
hudo hipoglikemijo med budnostjo, se dovoljenje ne sme izdati ali podaljšati prej kot tri mesece po 
zadnji epizodi hude hipoglikemije in pod pogoji iz tega odstavka.  

 
Če zdravnik, ki voznika zdravi, pri svojem pregledu ugotovi, da voznik ne razume tveganja za 
hipoglikemijo in ne zna primerno nadzorovati bolezni oziroma ima drugo poslabšanje bolezni, ki lahko 
pomembno vpliva na zmožnost voznika za varno vožnjo, voznika napoti na kontrolni  pregled k 
pooblaščenemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Pooblaščeni izvajalec pri vozniku, ki je zmožen za 
vožnjo, v zdravniškem spričevalu označi kdaj in pri katerem izvajalcu (priglašenem ali pooblaščenem) 
mora voznik opraviti naslednji zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter 
svojo odločitev pisno utemeljiti v zdravstveni dokumentaciji.  
 
Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda zdravniško spričevalo vozniku prve skupine s 
sladkorno boleznijo, ki je bil napoten na kontrolni pregled k pooblaščenemu izvajalcu zdravstvene 
dejavnosti oziroma na naslednji zdravstveni pregled za podaljšanja veljavnosti vozniškega dovoljenja k 
priglašenemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti, je pet let. Če se specialist medicine dela, prometa in 
športa odloči za pogostejše ocene zmožnosti za vožnjo, mora svojo odločitev pisno utemeljiti v 
zdravstveni dokumentaciji.  
 
3. Voznik druge skupine 
 
Vozniku druge skupine, ki ima sladkorno bolezen, ki se zdravi z zdravili, se zdravniško spričevalo 
lahko izda ali podaljša:  
‒ če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa priglašenega izvajalca na 
podlagi usmerjenega izvida zdravnika, ki ga zdravi. Usmerjen izvid mora vsebovati tudi presojo 
bolnikovega razumevanja tveganja za razvoj hipoglikemije in primernega nadzorovanja bolezni v 
smislu preprečevanja hipoglikemije, 
‒ če se voznik zdravi z zdravili, kjer je pojav hipoglikemije verjetnejši, mora diabetolog pri izdaji 
usmerjenega izvida upoštevati naslednja merila, kar mora biti iz mnenja tudi razvidno:  
 

‒ da voznik v zadnjih 12 mesecih ni imel nobene hude hipoglikemije,  
‒ da sladkorna bolezen ne povzroča nobenih drugih zdravstvenih zapletov, ki bi ovirali voznika,  
‒ da voznik prikaže zadosten nadzor bolezni z rednim spremljanjem koncentracije glukoze v krvi 

(vsaj dve meritvi dnevno, od tega vsaj ena meritev opravljena v času vožnje), 
‒ da voznik dokaže poznavanje vzrokov in znakov hipoglikemije, razumevanje nevarnosti 

hipoglikemije, poučenost o ukrepih za zmanjšanje nevarnosti hipoglikemije na najmanjšo 
možno stopnjo in poznavanje ukrepanja v primeru hipoglikemije.  

 
Pri vozniku, pri katerem je prišlo do hude hipoglikemije v času budnosti, četudi se ni pojavila med 
vožnjo, pooblaščeni specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida 
diabetologa, ki zdravi voznika, ponovno oceni zmožnost za vožnjo.  
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Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda vozniško dovoljenje vozniku iz druge skupine s 
sladkorno boleznijo, ki hodi na redne kontrolne preglede k zdravniku, ki ga zdravi, je tri leta. Če se 
specialist medicine dela, prometa in športa odloči za pogostejše ocene zmožnosti za vožnjo, mora v 
zdravstveni dokumentaciji utemeljiti svojo odločitev. 
  
  
6. NEVROLOŠKE BOLEZNI  
  
A) EPILEPSIJA  
  
Splošno:  
Epileptični napadi ali druge nenadne motnje zavesti pomenijo resno nevarnost za vse udeležence v 
cestnem prometu, če se pojavijo pri vozniku, ki vozi vozilo na motorni pogon. Voznik z epilepsijo ne 
izpolnjuje pogojev za neomejeno vozniško dovoljenje. Voznik, ki je kadarkoli imel epilepsijo (pojav 
dveh ali več napadov v obdobju petih let) ali epileptični napad ne glede na vzrok, ni zmožen za prevoz 
potnikov.  
  
1. Pogoji za voznike iz prve in druge skupine:  
 
Vozniku, ki ima prvi oziroma edini epileptični napad v življenju ali izgubo zavesti, se za določen čas 
prepove vožnja. Izvid specialista nevrologa vsebuje obdobje prepovedi vožnje in zahtevo po pridobitvi 
usmerjenega izvida specialista nevrologa ali psihiatra, ki vsaj enkrat tedensko opravlja ambulanto 
izključno namenjeno osebam z epilepsijo ter ima na tem področju vsaj pet let delovnih izkušenj (v 
nadaljnjem besedilu: epileptolog), ki ugotovi specifičen epileptičen sindrom voznika oziroma vrsto 
napada, oceni verjetnost tveganja za nadaljnje napade ter da mnenje o zmožnosti voznika za varno 
vožnjo. Seznam epileptologov je objavljen na spletni strani ministrstva.  
 
O zmožnosti voznika za vožnjo motornega vozila presodi specialist medicine dela, prometa in športa 
na podlagi mnenja epileptologa iz prejšnjega odstavka.  
  
2. Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če izpolnjuje 
naslednje pogoje:  
‒ Prvi ali en neizzvan napad (napad z neprepoznanim vzročnim dejavnikom): Voznik, ki je imel prvi 

ali en neizzvan epileptični napad, se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo po preteku šestih 
mesecev brez napada.  

‒ Izzvan epileptični napad (napad s prepoznavnim vzročnim dejavnikom, ki se mu je mogoče 
izogniti): Voznik, ki je imel epileptični napad, izzvan s prepoznavnim sprožilnim dejavnikom, ki se 
mu da izogniti in ki se verjetno ne bo ponovil v vozilu, se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo po 
preteku šestih mesecev brez napada.  

‒ Epilepsija: Voznika z dokazano epilepsijo se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo, če je s terapijo 
ali brez nje brez napada vsaj dve leti. Pogostnost pregledov za podaljšanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja za voznika z epilepsijo, ki ima protiepileptično terapijo in nima napadov, individualno 
določi epileptolog. Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda vozniško dovoljenje 
vozniku z epilepsijo, ki nima napadov, redno jemlje predpisano terapijo in hodi na redne kontrolne 
preglede k nevrologu, je pet let.  

 
Voznik, pri katerem se je epileptolog odločil za zaključek zdravljenja, ker ni več imel napadov in mu 
je bila ukinjena protiepileptična terapija ter ne potrebuje več kontrolnih pregledov, je zmožen za 
vožnjo pod enakimi pogoji, kot veljajo za voznike brez epilepsije.  
  
Za voznika po operativnem zdravljenju epilepsije veljajo isti pogoji kot za voznika z epilepsijo.  

 
‒ Sprememba ali ukinitev protiepileptične terapije: Voznika, pri katerem se je epileptolog odločil za 

spremembo ali ukinitev protiepileptične terapije, se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo šest 
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mesecev po spremembi ali ukinitvi terapije. Če se v času spremembe ali ukinitve terapije pojavi 
napad, se voznika lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo šest mesecev po tem, ko je ponovno 
začel jemati protiepileptično terapijo, ki je bila pred tem učinkovita.  

‒ Napadi, ki se pojavljajo izključno med spanjem: Voznik, ki ima napade izključno med spanjem, se 
lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo, če vzorec napadov ostane nespremenjen vsaj tri leta. Če 
se vzorec napadov spremeni in se napadi pojavijo med budnostjo, se voznika lahko oceni glede 
zmožnosti za vožnjo, če je s terapijo ali brez nje brez napada vsaj dve leti.  

‒ Napadi, ki ne vplivajo na stanje zavesti ali sposobnost ukrepanja: Voznik, ki ima izključno napade 
za katere je izrecno dokazano, da ne vplivajo na stanje zavesti in ne povzročajo nobenih 
funkcionalnih nezmožnosti, se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo, če vzorec napadov ostane 
nespremenjen vsaj dve leti. Če se pojavijo kakršni koli drugačni napadi, se oceni glede zmožnosti 
za vožnjo, če je s terapijo ali brez nje brez napada vsaj dve leti.  

‒ Drugi primeri izgube zavesti: Voznika, pri katerem je prišlo do izgube zavesti iz drugih razlogov, se 
lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo šest mesecev po zadnji izgubi zavesti oziroma šele, ko je 
postavljena dokončna diagnoza. Zmožnost za vožnjo je odvisna od tveganja za ponovitve izgube 
zavesti med vožnjo. O zmožnosti presodi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi 
usmerjenega izvida specialista ustrezne specialnosti.  

  
3. Vozniku druge skupine se lahko za prevoz blaga izda ali podaljša zdravniško spričevalo v 
naslednjih primerih:  
‒ če je imel v otroštvu izključno napade, za katere je izrecno dokazano, da so potekali brez izgube 

zavesti in niso povzročali nobenih funkcionalnih nezmožnosti oziroma je imel generalizirane 
napade z absencami, če je vsaj deset let brez napadov in brez terapije in nima specifičnih 
patoloških sprememb (nima epileptoformne aktivnosti) v EEG in če je zmožnost za vožnjo ugotovil 
specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na 
podlagi usmerjenega izvida epileptologa;  

‒ če je imel izgube zavesti iz drugih razlogov in je diagnostično obdelan in če je zmožnost za vožnjo 
ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene 
dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi;  

‒ če ima strukturne možganske poškodbe, pri katerih je nevarnost za napade povečana, če je 
zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca 
zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida epileptologa pod pogojem, da je tveganje za 
pojav epileptičnih napadov 2 % ali manj na leto;  

‒ če ima motnje, ki lahko pomenijo povečano tveganje za epileptične napade in napade z motnjami 
zavesti, četudi se napadi še niso pojavili (npr. okvare arterij in ven ali možganske krvavitve), če je 
zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca 
zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki bolnika zdravi in je tveganje 
za pojav napadov ocenjeno na 2 % ali manj na leto.  

  
B) BOLEZNI, KATERIH POSLEDICA JE PREKOMERNA DNEVNA ZASPANOST  
  
Splošno:  
Bolezni, katerih posledica je prekomerna dnevna zaspanost, lahko pomenijo resno nevarnost za vse 
udeležence v cestnem prometu, če se pojavijo pri osebi, ki vozi vozilo na motorni pogon.  
  
1. MOTNJE SPANJA, KATERIH POSLEDICA JE PREKOMERNA DNEVNA ZASPANOST  
  
Vozniki prve skupine z motnjami spanja, ki imajo objektivno dokazano specifično motnjo spanja, na 
podlagi usmerjenega izvida specialista nevrologa, ki ima opravljen Evropski izpit iz somnologije (v 
nadaljnjem besedilu: somnolog), in pri katerih je bila s specialnimi testi (celonočno polisomnografsko 
snemanje ter testi srednje latence uspavanja podnevi ali test srednjega trajanja budnosti) potrjena 
patološka prekomerna dnevna zaspanost, ne izpolnjujejo pogojev za neomejeno vozniško dovoljenje. 
Vozniku se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če je po preteku obdobja prepovedi vožnje in 
nadaljnjih ukrepih, ki jih je določil somnolog, zmožnost za vožnjo ugotovil zdravnik specialist medicine 
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dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida somnologa. Seznam somnologov je objavljen 
na spletni strani ministrstva.  
 
Vozniku druge skupine z motnjami spanja, ki imajo objektivno dokazano specifično motnjo spanja na 
način iz prejšnjega odstavka, se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če je po preteku 
obdobja prepovedi vožnje in nadaljnjih ukrepih, ki jih je določil somnolog, zmožnost za vožnjo ugotovil 
pooblaščeni zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida 
somnologa.  
 
2. MOTNJE DIHANJA V SPANJU S PREKOMERNO DNEVNO ZASPANOSTJO  
 
Zmeren sindrom obstruktivne apneje v spanju po tem pravilniku pomeni, da je število apnej in hipopnej 
na uro spanca (apneja-hipopneja indeks) med 15 in 29, hud sindrom obstruktivne apneje pa, da je 
število apnej in hipopnej na uro spanca 30 ali več, pri čemer je v obeh primerih potrebna prisotnost 
prekomerne dnevne zaspanosti.  
  
Vozniki, ki imajo motnje dihanja v spanju in potrjeno patološko prekomerno dnevno zaspanost, ne 
izpolnjujejo pogojev za neomejeno vozniško dovoljenje.  
  
Za vožnjo motornih vozil so zmožni kandidati za voznike ali vozniki motornih vozil z dokazanim 
zmernim ali hudim sindromom obstruktivne apneje v spanju, povezanim s potrjeno patološko 
prekomerno dnevno zaspanostjo, pri katerih se je prekomerna dnevna zaspanost izboljšala in so 
dokazali zadosten nadzor nad svojim stanjem in zdravljenjem, ki ga je predpisal zdravnik specialist 
nevrolog ali pulmolog, ki ima opravljen Evropski izpit iz somnologije, oziroma ustrezno usposobljen 
zdravnik specialist s seznama, objavljenega na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (v 
nadaljnjem besedilu: specialist, ki zdravi voznika). Zmožnost za vožnjo pri njih ugotavlja zdravnik 
specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi zadnjega izvida specialista, ki zdravi voznika, in 
katerega del je ugotovitev glede uspešnost zdravljenja (predvsem zmanjšane prekomerne dnevne 
zaspanosti) in sodelovanja voznika pri zdravljenju.  
  
Pri voznikih iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika se sindrom obstruktivne apneje v spanju s 
prekomerno dnevno zaspanostjo ugotavlja na podlagi pregleda zdravstvene dokumentacije, 
anamneze in vprašalnika iz Priloge 7 tega pravilnika. 
 
Vozniku ali kandidatu za voznika motornih vozil, pri katerem obstaja povečano tveganje za sindrom 
obstruktivne apneje v spanju in ki je seznanjen z nevarnostjo zaspanosti za volanom, se lahko do 
dokončanja diagnostične obravnave za največ eno leto podaljša vozniško dovoljenje, razen, če gre za 
voznika ali kandidata za voznika, ki ob zdravniškem pregledu navaja hudo prekomerno dnevno 
zaspanost, objektivizirano z Epworthovo lestvico zaspanosti, ali ki je v preteklosti zaradi zaspanosti za 
volanom že povzročil prometno nesrečo. Če diagnostična obravnava v tem času še ni bila dokončana, 
se specialist medicine dela, prometa in športa odloči glede nadaljnje zmožnosti za vožnjo na podlagi 
ponovne presoje tveganja za sindrom obstruktivne apneje v spanju s prekomerno dnevno zaspanost 
na način iz četrtega odstavka te točke.  
  
Specialist, ki zdravi voznika s potrjenim sindromom obstruktivne apneje v spanju, vozniku odsvetuje 
vožnjo še 2 do 4 tedne po uvedenem zdravljenju. Pri vsakem naslednjem zdravstvenem pregledu za 
podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, se presojo zmožnosti za vožnjo izvede na način iz 
tretjega odstavka te točke.  
  
Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda vozniško dovoljenje vozniku prve skupine z 
zmernim ali hudim sindromom obstruktivne apneje v spanju, ki se uspešno zdravi in vsaj vsaka tri leta 
opravlja redne kontrole pri specialistu, ki ga zdravi, v začetnem obdobju ne sme biti daljše od treh let. 
Če se zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa odloči za pogostejše ocene zmožnosti za 
vožnjo, mora v zdravstveni dokumentaciji utemeljiti svojo odločitev. Če specialist, ki zdravi voznika, 
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ugotovi, da je zdravstveno stanje voznika dalj časa stabilno, se zmožnost za vožnjo lahko ocenjuje 
tudi redkeje.  
  
Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda vozniško dovoljenje vozniku druge skupine z 
zmernim ali hudim sindromom obstruktivne apneje v spanju, ki se uspešno zdravi in vsaj vsako leto 
opravlja redne kontrole pri specialistu, ki ga zdravi, ne sme biti daljše od enega leta. Če se zdravnik, 
specialist medicine dela, prometa in športa odloči za pogostejše ocene zmožnosti za vožnjo, mora v 
zdravstveni dokumentaciji utemeljiti svojo odločitev. Če specialist, ki zdravi voznika, ugotovi, da je 
zdravstveno stanje voznika dalj časa stabilno, se zmožnost za vožnjo lahko ocenjuje tudi redkeje.  
  
C) OSTALA NEVROLOŠKA OBOLENJA  
  
Vozniku prve in druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če nima z boleznimi, 
poškodbami ali kirurškimi posegi povezane nevrološke motnje centralnega ali perifernega živčevja, 
katerih posledice so senzorični ali motorični izpadi ali motnje ravnotežja in koordinacije, ki lahko 
vplivajo na varno vožnjo.  
  
Če pri vozniku obstajajo bolezenska stanja iz prejšnjega odstavka, se mu lahko izda ali podaljša 
vozniško dovoljenje, če zmožnosti za vožnjo ugotovi zdravnik specialist medicine dela, prometa in 
športa na podlagi usmerjenega izvida zdravnika specialista, ki voznika zdravi. Usmerjen izvid 
zdravnika specialista mora vsebovati oceno vpliva na varno vožnjo in prognozo bolezni. Če obstaja 
tveganje za poslabšanje oziroma napredovanje bolezenskega stanja, se zmožnost za varno vožnjo 
motornih vozil ugotavlja na rednih zdravstvenih pregledih za podaljšanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja.  
  
7. DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE  
  
Vozniku prve in druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če nima 
duševne motnje (prirojene ali pridobljene zaradi bolezni, poškodbe ali nevrokirurških operacij), 
duševne manjrazvitosti, vedenjske motnje zaradi staranja, osebnostne motnje, ki vodi v poslabšanje 
razsodnosti, vedenja in prilagajanja.  
  
Če pri vozniku obstajajo bolezenska stanja iz prejšnjega odstavka, se mu lahko izda ali podaljša 
vozniško dovoljenje, če zmožnosti za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na 
podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi oziroma vodi. Če obstaja tveganje za 
poslabšanje bolezenskega stanja ali gre za napredujoče stanje, se zmožnost za varno vožnjo 
motornih vozil ugotavlja na rednih zdravstvenih pregledih za podaljšanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja.  
  
8. ŠKODLJIVA RABA ALKOHOLA  
  
1. Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če:  
‒ nima znakov škodljivega uživanja alkohola, razen če o zmožnosti za varno vožnjo presodi 

specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na 
kontrolnem pregledu 12 mesecev po prenehanju škodljivega uživanja in na podlagi usmerjenega 
izvida specialista, ki voznika zdravi ali  

‒ je uspešno zdravljen sindroma odvisnosti od alkohola in je vzpostavljena stabilna faza abstinence 
ter je zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega 
izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi, pod 
pogojem, da je voznik opravljal redne preglede pri specialistu, ki ga zdravi vsakih 6 do 12 mesecev 
do preteka štirih let po zaključku uspešnega zdravljenja, kar mora biti razvidno iz usmerjenega 
izvida specialista.  

  
2. Vozniku druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če:  
‒ izpolnjuje pogoja iz prejšnje točke in  



Stran 2162 / Št. 14 / 2. 3. 2018 Uradni list Republike Slovenije

‒ je uspešno zdravljen sindroma odvisnosti od alkohola in je vzpostavljena stabilna faza abstinence 
ter je zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega 
izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi, pod 
pogojem, da je voznik redno opravljal kontrolne preglede pri specialistu, ki ga zdravi vsakih šest 
mesecev do preteka štirih let po zaključku uspešnega zdravljenja, kar mora biti razvidno iz 
usmerjenega izvida specialista.  

 
9. UPORABA PREPOVEDANIH DROG, PREPOVEDANIH PSIHOTROPNIH SNOVI IN NJIHOVIH 
PRESNOVKOV TER ZLORABA PSIHOAKTIVNIH ZDRAVIL (v nadaljnjem besedilu: droge)  
  
1. Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če:  
‒ je v preteklosti užival droge in je zmožnost za varno vožnjo motornega vozila, kar je ugotovil 

specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na 
kontrolnem pregledu 12 mesecev po prenehanju škodljive rabe in na podlagi usmerjenega izvida 
specialista, ki voznika zdravi;  

‒ je uspešno zdravljen sindroma odvisnosti od drog in je vzpostavljena stabilna faza abstinence ter je 
zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca 
zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi, pod pogojem, 
da je voznik opravljal redne preglede pri specialistu, ki ga zdravi vsakih 6 do 12 mesecev do 
preteka štirih let po zaključku uspešnega zdravljenja, kar mora biti razvidno iz usmerjenega izvida 
specialista.  

  
2. Vozniku druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če:  
‒ izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke in  
‒ je uspešno zdravljen sindroma odvisnosti od drog in je vzpostavljena stabilna faza abstinence ter je 

zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca 
zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi, pod pogojem, 
da je voznik redno opravljal kontrolne preglede pri specialistu, ki ga zdravi vsakih šest mesecev do 
preteka štirih let po zaključku uspešnega zdravljenja, kar mora biti razvidno iz usmerjenega izvida 
specialista.  

  
10. DRUGA STANJA  
  
1. Vozniku prve skupine se lahko izjemoma izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če zdravnik 
specialist medicine dela, po potrebi tudi na podlagi usmerjenega izvida zdravnika specialista ustrezne 
specialnosti, ugotovi zmožnost za varno vožnjo, tudi v naslednjih primerih:  
‒ če ima resno ali ireverzibilno ledvično okvaro;  
‒ če ima obolenja vestibularnega aparata z motnjami ravnotežja;  
‒ če ima respiratorno, kardiorespiratorno ali srčno insuficienco (kronični bronhitis s hudim 

emfizemom, huda oblika bronhialne astme ipd.);  
‒ če ima obolenja gastrointestinalnega sistema (obolenja želodca in jeter), ki lahko povzročajo kolike 

oziroma komatozna stanja;  
‒ če ima obolenja endokrinega sistema (hipertireoza z okulobulbarnim sindromom ali komplikacijami 

kardiovaskularnega sistema, hipotireoza z bradipsihijo, hipoadenokorticizem in podobno);  
‒ če ima bolezni krvnega sistema (na primer maligna hemopatija, retikuloze);  
‒ če ima kožna obolenja, ki bi lahko bistveno vplivala na varno vožnjo motornega vozila 

(nevrodermatitisa ipd.);  
‒ če ima presajen organ ali umetni vsadek, ki vpliva na zmožnost vožnje.  
  
Vozniških dovoljenj se ne sme izdati ali podaljšati kandidatu ali vozniku s kakršno koli prizadetostjo, 
obolenjem, motnjo oziroma okvaro, ki ni omenjena v predhodnem besedilu in bi lahko imela ali ima za 
posledico funkcionalno nezmožnost, ki vpliva na varnost vožnje, razen če zmožnost za vožnjo ugotovi 
zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, po potrebi tudi na podlagi usmerjenega izvida 
zdravnika specialista ustrezne specialnosti. Če ne gre za stabilno prizadetost, obolenje, motnjo 
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oziroma okvaro so potrebni tudi redni ponovni zdravstveni pregledi za podaljšanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja.  
 
2. Za voznike druge skupine veljajo pogoji iz prejšnje točke, zmožnost za vožnjo pa ugotovi zdravnik 
specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida zdravnika specialista 
ustrezne specialnosti, ki bolnika zdravi. 
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Priloga 2 
 

IZJAVA 
o zdravstvenem stanju kandidata/-ke za voznika/-co in voznika/-ce 

 
Ime in priimek:___________________________________________________________________________ 
Rojen/-a: __________________________________________________________________________________ 
Stanujoč/-a:________________________________________________________________________________ 
Datum: __________________________________________________________________  
Ali ste se kadarkoli zdravili oziroma se zdravite zaradi: 

• duševnih motenj ........................................................................................................  
• motenj zavesti (omedlevica, omotica, epilepsija) ......................................................  
• drugih nevroloških motenj (nehoteni zgibki mišic, vrtoglavica, ...) ............................  
• bolezni srca ali visokega krvnega tlaka .....................................................................  
• sladkorne bolezni ......................................................................................................  
• težav z vidom (slabovidnost, dvojni vid, nočna slepota) ...........................................  
• drugega (napišite): __________________________________________________  

Ali ste v zadnjih petih letih že kdaj zadremali za volanom? 

Ali ste zaradi zaspanosti za volanom že bili udeleženi v prometni nesreči ali skoraj povzročili 
prometno nesrečo (npr. za las ušli nesreči, zadeli ob robnik, prevozili rdečo luč, ...)? ...........  

Ali jemljete zdravila, kot so uspavala, pomirjevala, zdravila proti depresiji? ...........................  

Ali uživate prepovedane droge in psihoaktivne snovi? ...........................................................  
Ali prekomerno uživate alkoholne pijače? ..............................................................................  
Ali ste bili v zadnjih petih letih kaznovani zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih 
drog ali psihoaktivnih snovi? ..................................................................................................  
Ali ste v procesu zdravljenja zaradi: 

• odvisnosti od alkohola ..............................................................................................  
• odvisnosti od prepovedanih drog in psihoaktivnih snovi ...........................................  

Izjavljam, da dovoljujem vpogled v mojo zdravstveno dokumentacijo pri izbranem osebnem zdravniku. 

Izjavljam, da se bom v primeru poškodbe ali bolezni, ki bi zmanjšala mojo zmožnost za vožnjo, posvetoval/-a z 
izbranim osebnim zdravnikom in se sam/-a, brez poziva, javil/-a na zdravstveni pregled, da se ponovno oceni moja 
zmožnost voziti motorno vozilo. 

Izjavljam, da bom brez poziva opravil/-a oceno zmožnosti za vožnjo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti medicine 
dela, prometa in športa, če bo z zdravstvenim pregledom specialista oftalmologa ugotovljeno, da je moja refrakcijska 
motnja več kot +/- 2.0 sferični ekvivalent (+/- 2 dipotriji). 
Dodatno za kandidate/-ke za voznike/-ce in voznike-ce druge skupine*: 
‘Kandidati za voznike ali vozniki kategorij C, CE, C1, C1E, DE, D1, D, D1E in vozniki prve skupine, ki opravljajo vožnjo kot osnovni poklic 
Izjavljam, da bom ponovno, brez poziva, opravil/-a oceno zmožnosti za vožnjo pri pooblaščenem specialistu 
medicine dela, prometa in športa v enem mesecu po tem, ko je pri meni prišlo do hude hipoglikemije (hipoglikemije, 
pri kateri sem potreboval/-a pomoč druge osebe) v času budnosti, tudi če se ni pojavila med vožnjo. 
Izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-la, resnični, točni in popolni in da za svojo izjavo prevzemam 
vso materialno in kazensko odgovornost. 

Podpis kandidata/-ke za voznika/-co oziroma voznika/-ce: 
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Priloga 3 
 Izvajalec oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti:  
 

ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO 
o telesni in duševni zmožnosti kandidata za voznika in voznika motornega vozila 

Evidenčna številka:________________________________________________________________________ 

Ime in priimek kandidata za voznika oziroma voznika:______________________________________________ 

Rojstni datum kandidata za voznika oziroma voznika ali EMŠO:______________________________________ 

Številka veljavnega osebnega dokumenta:______________________________________________________ 

Naslov bivališča (stalno, začasno):____________________________________________________________ 

 

1. Vrsta pregleda: 
A) Zdravstveni pregled kandidata za voznika 
B) Zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja 
C) Kontrolni zdravstveni pregled 

2. Kandidat za voznika oziroma voznik je: 
• telesno in duševno zmožen za voznika motornih vozil kategorije:______________________________ 
z naslednjimi omejitvami:_______________________________________________________________ 
• je začasno telesno in duševno nezmožen za voznika motornih vozil kategorije:___________________ 
• je trajno telesno in duševno nezmožen za voznika motornih vozil kategorije: _____________________ 
 

3. Zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti : 
- ni potreben 
- se opravi najpozneje čez: ____________________________  

4. Prvi pregled po ugotovljeni začasni telesni in duševni nezmožnosti se opravi pri pooblaščenem izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti čez:  ____________________________________________________________________  

5. Na podlagi opravljenega kontrolnega pregleda pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti predlaga: 
- udeležbo voznika v edukacijski delavnici 
- udeležbo voznika v psihosocialni delavnici 
- udeležbo voznika v standardiziranem programu zdravljenja odvisnosti. 

6. Ugovor: V 15 dneh od vročitve tega spričevala se lahko kandidat za voznika ali voznik vloži ugovor in zahteva 
ponovni zdravstveni pregled pri posebni zdravstveni komisiji v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, 
Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa. 
 

Ugovor se vloži pri izvajalcu oziroma pooblaščenem izvajalcu, ki je izdal to spričevalo. 

Podpis in žig specialista medicine dela, prometa in športa, ki je pregled opravil: 
_____________________________________________________________________ 
 

Kraj, datum: 

 

PRVA SKUPINA A A1 A2 AM B B1 BE F G 

DRUGA SKUPINA 
 

C CE C1 C1E DE D1 D D1E 
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Žig ambulante 

 
 
 
Priloga 4 
 
 

Zdravniško potrdilo 

o opravljenem zdravstvenem pregledu s svetovanjem pri izbranem osebnem zdravniku zaradi vožnje motornega 
vozila pod vplivom alkohola 

Potrjujem, da sem dne _______________ v moji ambulanti opravil(a) zdravstveni pregled s svetovanjem pri 

 __________________________________________________________ , roj.________________________. 

Svetovalni razgovor je bil opravljen, ker je bil voznik prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod 
vplivom alkohola. 
 
 
Kraj:___________________________ 
 
 
 

      Podpis in žig izbranega osebnega zdravnika 
 
  ___________________________________
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Priloga 5 
ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO 

posebne zdravstvene komisije o telesni in duševni zmožnosti kandidata za voznika in voznika motornega 
vozila 

Evidenčna številka:__________________________________________________________________________ 

Ime in priimek kandidata oziroma voznika:_________________________________________________________ 

Rojstni datum kandidata za voznika oziroma voznika ali EMŠO:__________________________________________  

Številka veljavnega osebnega dokumenta:___________________________________________________________ 

Naslov bivališča (stalno, začasno):______________________________________________________________ 

 

 
Zdravniško spričevalo izvajalca oziroma pooblaščenega izvajalca z evidenčno številko _______________________ 
je dne ______________________ izdal:____________________________________________________________ 
 
1. Zdravniško spričevalo se nanaša na: 
A) Zdravstveni pregled kandidata za voznika 
B) Zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja 
C) Kontrolni zdravstveni pregled 

2. Kandidat za voznika oziroma voznik je: 
• telesno in duševno zmožen za voznika motornih vozil kategorije: ________ _______________________ 

z naslednjimi omejitvami: _____________________________________________ _______________________ 
• je začasno telesno in duševno nezmožen za voznika motornih vozil kategorije:_____________________ 
• je trajno telesno in duševno nezmožen za voznika motornih vozil kategorije: ______________________ 
 

3. Zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti : 
- ni potreben 
- se opravi najpozneje čez: ____________________________  

4.  Prvi pregled po ugotovljeni začasni telesni in duševni nezmožnosti se opravi pri pooblaščenem izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti čez:_________________________________________________________________  

5. Na podlagi opravljenega pregleda posebna zdravstvena komisija predlaga: 
- udeležbo voznika v edukacijski delavnici 
- udeležbo voznika v psihosocialni delavnici 
- udeležbo voznika v standardiziranem programu zdravljenja odvisnosti. 

Kraj, datum: 
Predsednik komisije:           Član komisije: Član komisije:

PRVA SKUPINA A A1 A2 AM B B1 BE F G 

DRUGA SKUPINA 
 

C CE C1 C1E DE D1 D D1E 

 

Podpis: 

______________ 

Podpis: 

_______________ 

Podpis: 

____________ 
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normalno / ni normalno 
normalno / ni normalno 
normalno / ni normalno 
normalno / ni normalno 
normalno / ni normalno 
normalno / ni normalno 
normalno / ni normalno 
normalno / ni normalno  

            da   / ne 

Priloga 6 
Usmerjen izvid oftalmologa glede sposobnosti za vožnjo 

Ime in priimek: __________________________________________________ datum rojstva _____________________  
Naslov bivališča __________________________________________________________________________________  

Pregled za ugotavljanje sposobnosti za vožnjo motornih vozil kategorije ________________________ je bil opravljen v 
zvezi z:  - zdravstvenim pregledom kandidata za voznika 

     - zdravstvenim pregledom za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja 
     - kontrolnim zdravstvenim pregledom 
 

I. Izvid pregleda dne 

Centralna ostrina vida brez očal D ______  (jakost očal)/ (ostrina vida) 
(v decimalkah) L ____  

očala D _____________ ;binokularno_________ 
L 

kontaktne leče D _____________  ;binokularno_________ 
L 

kontaktne leče in očala D ____________ ; binokularno_________ 
L 

položaj zrkel/gibljivost ___________________________  
sprednji deli ___________________________________  
optični mediji __________________________________  
očesno ozadje _________________________________  
vidno polje ____________________________________  
stereoskopski vid _______________________________  
mezopični / kontrastni vid brez zaslepitve ____________  
občutljivost na zaslepitev _________________________  
optični pripomoček je pravilen in ustrezen za cestni promet:
         

II. Rezultat pregleda: 
Ugotovitve:_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

III. Ocena vidne ostrine za udeležbo v cestnem prometu: 
1. Vidna ostrina zadostuje za vozniško dovoljenje zahtevane kategorije da / ne 
z upoštevanjem naslednjih pogojev/omejitev: 

a) z očali 
b) s kontaktno lečo ali očali (ima / nima) 
c) drugi pogoji in /ali omejitve: da / ne 

____________________________________________________________________________________________ 
Vidna ostrina ne zadostuje, ker ___________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Kontrolni pregled pri oftalmologu po___________letu (letih) zaradi_______________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
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IV. Pripombe: _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

Identiteta preiskovanca je bila ugotovljena. 

Preiskava je bila izvedena v skladu z merili za ugotavljanje zmožnosti za vožnjo motornih 

vozil.  

Kraj in datum ______________________________________  

                                                                                              ___________________ 
                                                                                 (žig zdravnika)                  (podpis zdravnika) 

 

S pomanjkljivim vidom sem bil seznanjen. 

Kraj in datum:__________________________ 
            

          
 _________________________ 

(podpis preiskovanca) 
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Priloga 7 

Vprašalnik za presejanje sindroma obstruktivne apneje v spanju 

Vprašalnik izpolni zdravnik skupaj s kandidatom za voznika ali voznikom motornega vozila  

I. 

 

II. 

EPWORTHOVA LESTVICA ZASPANOSTI 
Kakšna je verjetnost, da bo kandidat za voznika oziroma voznik zadremal ali zaspal v spodaj 
navedenih okoliščinah, vendar ne zgolj zaradi utrujenosti? 

Vprašanje se nanaša na običajni način življenja kandidata za voznika oziroma voznika. Tudi če v 
zadnjem času ni bil v kateri od opisanih situacij, naj poskuša oceniti, kako bi posamezna 
okoliščina vplivala nanj. 

Posamezno situacijo ocenite s številko od 0 do 3: 
0 = nikoli ne bi zadremal 
1 = verjetnost, da bi zadremal, je majhna 
2 = verjetnost, da bi zadremal, je zmerna 
3 = verjetnost, da bi zadremal, je velika 

 
 

 

1.  
SPOL Ž 

 
M 

2. 
 
STAROST 

do 30 let nad 31 let

 
3. 

 
TELESNA VIŠINA 

 ITM indeks* 

 
4. 

 
TELESNA TEŽA 

 

 
5. 

Ali ste že kdaj zadremali za volanom
DA 

 
NE 

 
NE VEM 

 
6. 

Ali ste v zadnjih treh letih zaradi zaspanosti že povzročili
hujšo prometno nesrečo (s telesnimi poškodbami, 
materialno škodo?) 

DA NE NE VEM 

 
7. 

Ali ponoči pogosto glasno smrčite?
DA 

 
NE 

 
NE VEM 

8. Ali vam je že kdo poročal, da med spanjem prenehate 
dihati? DA 

 
NE 

 
NE VEM 

 
9. 

Ali po navadi dobro spite in se zjutraj zbudite spočiti?
DA 

 
NE 

 
NE VEM 

10. Ali imate oz. ali se zdravite zaradi povišanega krvnega 
tlaka? DA 

 
NE 

 
NE VEM 

*ITM indeks = teža (kg) / višina (m)2 
 

Med branjem v sedečem položaju 0 1 2 3
Med gledanjem televizije 0 1 2 3
Med pasivnim sedenjem na javnem mestu (npr. med sestankom, v 
gledališču) 0 1 2 3

Kot sopotnik v avtu med enourno vožnjo brez postanka 0 1 2 3
Med popoldanskim počitkom leže v postelji ali na kavču 0 1 2 3
V sedečem položaju med pogovorom s sogovornikom 0 1 2 3
Sede po obroku (npr. kosilo), brez alkohola 0 1 2 3
Kot voznik v avtomobilu, ki se za nekaj trenutkov ustavi zaradi gneče na 
cesti 0 1 2 3 
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593. Pravilnik o spremembi Pravilnika 
o gozdnogospodarskem načrtu 
gozdnogospodarske enote Vrbovec 
(2011–2020)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem 

načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec 
(2011–2020)

1. člen
V Pravilniku o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogo-

spodarske enote Vrbovec (2011–2020) (Uradni list RS, št. 5/12) 
se 5. člen spremeni tako, da se glasi:

»5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka 

prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vrbovec za 
obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020 določeni 
naslednji ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 269.510 m3, od tega 
145.110 m3 iglavcev in 124.400 m3 listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, 
na površini 1.479,6 ha,

– nega mlajšega drogovnjaka na površini 123,03 ha,
– zaščita s premazi na 94,59 ha,
– zaščita s 500 tulci ali količki in tremi ponovitvami zaščite,
– vzdrževanje 1.285 m zaščitnih ograj,
– vzdrževanje grmišč na 15,38 ha,
– vzdrževanje travinja na 134,53 ha,
– vzdrževanje 17 vodnih površin,
– sadnja 250 plodonosnih dreves,
– naravni razvoj biotopov na 132,83 ha,
– biomeliorativna dela na 0,47 ha, ter
– ostala varstvena dela v skupnem času 8,75 dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske 

enote Vrbovec (2011–2020) so določeni ukrepi in načini njihove 
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-383/2017
Ljubljana, dne 28. februarja 2017
EVA 2017-2330-0090

Mag. Dejan Židan l.r.
minister 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

BANKA SLOVENIJE
594. Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih, 

ki bi jih kreditne in finančne inštitucije morale 
upoštevati pri določanju ocene tveganja 
pranja denarja in financiranja terorizma, 
povezanega s sklenjenim poslovnim 
razmerjem ali izvajanjem občasnih transakcij 
ter o zagotavljanju poenostavljenega 
in poglobljenega pregleda stranke

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančni-
štvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR 

in 41/17; v nadaljevanju: ZBan-2), enajstega odstavka 243. čle-
na Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronske-
ga denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18; v na-
daljevanju: ZPlaSSIED), drugega odstavka 13. člena Zakona o 
deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12; 
v nadaljevanju: ZDP-2), prvega odstavka 151. člena Zakona o 
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ura-
dni list RS, št. 68/16; v nadaljevanju ZPPDFT-1) ter prvega 
odstavka 31. člena in tretjega odstavka 43. člena Zakona o 
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o uporabi Smernic o dejavnikih, ki bi jih kreditne 

in finančne inštitucije morale upoštevati  
pri določanju ocene tveganja pranja denarja  

in financiranja terorizma, povezanega  
s sklenjenim poslovnim razmerjem  
ali izvajanjem občasnih transakcij  

ter o zagotavljanju poenostavljenega  
in poglobljenega pregleda stranke

1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)

(1) Evropski bančni organ je na podlagi 16. člena in prve-
ga odstavka 56. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi 
Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in 
o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa 
Komisije 2009/78/ES, Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi 
Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavaro-
vanja in poklicne pokojnine) in Uredbe (EU) št. 1095/2010 o 
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge) dne 4. januarja 2018 objavil Skupne 
smernice o dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne inštitucije 
morale upoštevati pri določanju ocene tveganja pranja denarja 
in financiranja terorizma, povezanega s sklenjenim poslovnim 
razmerjem ali izvajanjem občasnih transakcij ter o zagotavlja-
nju poenostavljenega in poglobljenega pregleda stranke (v 
nadaljevanju: smernice o dejavnikih tveganja), ki so objavljene 
na njegovi spletni strani.

(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo 
dejavnike, ki bi jih kreditne in finančne inštitucije morale upošte-
vati pri določanju ocene tveganja pranja denarja in financiranja 
terorizma v povezavi s sklenjenim poslovnim razmerjem ali 
izvajanjem občasnih transakcij. Smernice prav tako določajo, 
da bi morale kreditne in finančne inštitucije prilagoditi ukrepe 
skrbnega pregleda stranke v skladu s prepoznanim tveganjem 
in na tej podlagi zagotoviti poenostavljen ali poglobljen pre-
gled stranke, ko to določata 17. in 18(4). člen Direktive (EU) 
št. 2015/849.

(3) Smernice so naslovljene na kreditne in finančne in-
stitucije, kot so opredeljene v členu 3(1) in 3(2) Direktive (EU) 
2015/849, ter pristojne organe, odgovorne za nadzor skladnosti 
teh podjetij z njihovimi obveznostmi v zvezi s preprečevanjem 
pranja denarja in financiranja terorizma.

2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)

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

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

2. plačilne institucije, ki so v skladu z ZPlaSSIED pridobile 
dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev v Republiki Sloveniji,

3. družbe za izdajo elektronskega denarja, ki so v skladu 
z ZPlaSSIED pridobile dovoljenje za izdajo elektronskega de-
narja v Republiki Sloveniji,
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4. menjalce, ki so v skladu z ZDP-2 pridobili dovoljenje za 
opravljanje menjalniških poslov v Republiki Sloveniji,

5. Banko Slovenije, kadar v skladu z določili ZBan-2, 
ZPlaSSIED, ZDP-2 in ZPPDFT-1 v vlogi pristojnega organa 
izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz 1., 2., 3. in 
4. točke tega odstavka.

(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nadzora na podro-
čju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v 
skladu z določbami ZBan-2, ZPlaSSIED, ZDP-2 in ZPPDFT-1 
v celoti upoštevala smernice o dejavnikih tveganja.

3. člen
(Prehodna določba)

Določba 2. in 3. točke drugega odstavka 2. člena tega 
sklepa se uporablja tudi za plačilne institucije, ki so pridobile 
dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev v Republiki Sloveniji 
kot plačilna institucija ali družba za izdajo elektronskega denar-
ja v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni 
list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11, 32/12, 81/15 in 47/16).

4. člen
(Uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 
1. junija 2018.

Ljubljana, dne 27. februarja 2018

Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik

Sveta Banke Slovenije

595. Navodilo za poročanje upravljavcev plačilnih 
sistemov

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki 
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 59/11 in 55/17) ter šestega odstavka 14. člena in 15. člena 
Sklepa o plačilnih sistemih in upravljavcih plačilnih sistemov 
(Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljevanju Sklep) izdaja guverner 
Banke Slovenije

N A V O D I L O
za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
To navodilo določa vsebino, obliko in roke poročanja 

upravljavcev plačilnih sistemov o delovanju plačilnih sistemov, 
ki jih upravljajo.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo enak pomen kot 

isti izrazi v Sklepu. Izrazi, ki niso uporabljeni v Sklepu in so 
uporabljeni v teh navodilih imajo enak pomen kot v Zakonu o 
plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja 
in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr., v 
nadaljevanju ZPlaSSIED).

3. člen
Upravljavec plačilnega sistema posreduje Banki Slovenije 

redna in izredna poročila o delovanju plačilnega sistema, ki ga 
upravlja.

2. REDNA POROČILA

2.1. Poročilo o delovanju plačilnega sistema

4. člen
(1) Upravljavec plačilnega sistema poroča naslednje po-

datke o delovanju plačilnega sistema:
1. o številu udeležencev;
2. o številu in vrednosti izvršenih plačilnih transakcij v 

plačilnem sistemu;
3. o izpadih v delovanju plačilnega sistema;
4. o vrednosti neto denarnih obveznosti in terjatev in
5. o vrednosti premoženja oziroma drugega jamstva, ki ga 

zagotavlja plačilni sistem z namenom obvladovanja kreditnih in 
likvidnostnih tveganj v plačilnem sistemu.

(2) Oblika in podrobnejša vsebina Poročila o delovanju 
plačilnega sistema sta določeni v Prilogi tega navodila.

(3) Upravljavec plačilnega sistema posreduje Poročilo o 
delovanju plačilnega sistema za obdobje treh mesecev (če-
trtletno), pri čemer se prvo četrtletje začne s 1. januarjem po-
sameznega leta. Upravljavec plačilnega sistema mora poročilo 
poslati Banki Slovenije najkasneje 15. dan v mesecu, ki sledi 
zaključku posameznega četrtletja.

2.2. Poročilo o aktivnostih notranje revizije na področju 
upravljanja plačilnega sistema

5. člen
(1) Upravljavec plačilnega sistema poroča o aktivnostih 

notranje revizije na področju upravljanja plačilnega sistema, 
in sicer:

1. o izvedenih aktivnostih (opis izvedenih pregledov in 
ocenjevanj ustreznosti upravljanja plačilnega sistema) v pre-
teklem letu in

2. o letnem načrtu aktivnosti (opis načrtovanih pregledov 
in ocenjevanj ustreznosti upravljanja plačilnega sistema) za 
tekoče leto.

(2) Upravljavec plačilnega sistema mora Poročilo o ak-
tivnostih notranje revizije na področju upravljanja plačilnega 
sistema poslati Banki Slovenije enkrat letno, najkasneje zadnji 
delovni dan v mesecu marcu.

2.3. Poročilo o obvladovanju tveganj v plačilnem sistemu

6. člen
(1) Upravljavec plačilnega sistema poroča o ukrepih za 

obvladovanje tveganj, in sicer:
1. o izvedenih testiranjih rednih in nadomestnih rešitev 

in postopkov;
2. o rezultatih izvedenih ocen tveganj v plačilnem sistemu 

in
3. o letnem načrtu aktivnosti na področju opravljanja testi-

ranj rednih in nadomestnih rešitev in postopkov ter ocenjevanja 
tveganj v plačilnem sistemu.

(2) V zvezi z izvedenimi testiranji rednih in nadomestnih 
rešitev in postopkov za preteklo leto iz 1. točke prejšnjega od-
stavka upravljavec plačilnega sistema poroča o:

1. predmetu in obsegu posameznega testiranja;
2. ciljih posameznega testiranja;
3. obdobju posameznega testiranja;
4. nosilcu in udeležencih posameznega testiranja;
5. scenariju posameznega testiranja;
6. rezultatih posameznega testiranja;
7. ukrepih, sprejetih na podlagi rezultatov posameznega 

testiranja, skupaj s časovnim načrtom njihovega uresničevanja, 
in

8. realizaciji ukrepov, opredeljenih v okviru predhodnih 
poročil o obvladovanju tveganj.

(3) V zvezi z rezultati izvedenih ocen tveganj v plačilnem 
sistemu iz 2. točke prvega odstavka tega člena za preteklo leto 
upravljavec plačilnega sistema poroča o:
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1. predmetu in obsegu ocene tveganj;
2. ciljih ocene tveganj;
3. uporabljeni metodologiji za izvedbo ocene tveganj;
4. rezultatih ocene tveganj;
5. ukrepih za obvladovanje tveganj, sprejetih na podlagi 

ocene tveganj, skupaj s časovnim načrtom njihovega uresni-
čevanja, in

6. realizaciji ukrepov, opredeljenih v okviru predhodnih 
poročil o obvladovanju tveganj.

(4) V zvezi z letnim načrtom aktivnosti na področju opra-
vljanja testiranj rednih in nadomestnih rešitev in postopkov ter 
ocenjevanja tveganj v plačilnem sistemu iz 3. točke prvega 
odstavka tega člena za tekoče leto upravljavec plačilnega 
sistema poroča o:

1. načrtu testiranj rednih in nadomestnih rešitev in postop-
kov (predmet in obseg testiranja, cilji testiranja, okvirno obdobje 
testiranja, nosilec in udeleženci testiranja) in

2. načrtu izvedbe ocene tveganj (predmet in obseg ocene 
tveganj, cilji ocene tveganj, obdobje ocene tveganj, predvidena 
metodologija za izvedbo ocene tveganj).

(5) Upravljavec plačilnega sistema mora Poročilo o ob-
vladovanju tveganj plačilnega sistema poslati Banki Slovenije 
enkrat letno, najkasneje zadnji delovni dan v mesecu marcu.

3. IZREDNA POROČILA

3.1. Poročilo o statusnih in drugih spremembah v zvezi  
z udeleženci plačilnega sistema

7. člen
(1) Upravljavec plačilnega sistema mora najkasneje peti 

delovni dan po uveljavitvi statusnih sprememb v zvezi z udele-
ženci plačilnega sistema ter po pristopu novih udeležencev v 
plačilni sistem, izstopu ali izključitvi udeležencev iz plačilnega 
sistema, vključno s posrednimi udeleženci, poslati Banki Slo-
venije poročilo z vsebino, kot je določena v tretjem odstavku 
tega člena.

(2) Statusne spremembe iz prejšnjega odstavka so tiste 
spremembe, ki so posledica statusnega preoblikovanja (kot 
je spojitev, pripojitev, delitev, prenos premoženja, sprememba 
pravnoorganizacijske oblike in druge), spremembe v obsegu 
dovoljenih dejavnosti, uvedba postopka zaradi insolventnosti v 
skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje pravnih oseb, 
postopke zaradi insolventnosti ter postopke prisilnega prene-
hanja, uvedba postopka reševanja ali prisilnega prenehanja 
v skladu z zakonom, ki ureja reševanje in prisilno prenehanje 
bank ter druge spremembe v zvezi z udeleženci plačilnega 
sistema, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev 
za udeležbo udeležencev v plačilnem sistemu ali na delovanje 
plačilnega sistema.

(3) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora zajemati 
naslednje:

1. naziv udeleženca plačilnega sistema, na katerega se 
poročilo nanaša;

2. opis statusne spremembe oziroma spremembe v zvezi 
z udeležbo tega udeleženca (pristop, izstop, izključitev, spre-
memba posredne udeležbe v neposredno in obratno) in datum 
začetka učinkovanja statusne spremembe oziroma spremembe 
v zvezi z udeležbo tega udeleženca in

3. oceno morebitnega vpliva statusne spremembe ali 
spremembe v zvezi z udeležbo tega udeleženca iz druge toč-
ke tega odstavka na delovanje plačilnega sistema oziroma na 
tveganja v plačilnem sistemu.

3.2. Poročilo o izpadih v delovanju plačilnega sistema

8. člen
(1) V primeru izpadov v delovanju plačilnega sistema 

mora upravljavec plačilnega sistema poslati Banki Slovenije po-
ročilo o tem najkasneje tretji delovni dan po nastopu dogodka.

(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena tega navodila 
mora zajemati naslednje:

1. opis dogodka (vrsta napake ali drugega dogodka, 
vzrok, navedba, v katerem delu obdelav je prišlo do napake);

2. datum in čas dogodka;
3. opis posledic dogodka in vpliv na posamezne udele-

žence (poimensko) ali na plačilni sistem kot celoto;
4. opis izvedenega ali načrtovanega prehoda na normalno 

delovanje;
5. opis obveščanja (prejemniki obvestila in način obvešča-

nja udeležencev plačilnega sistema);
6. navedbo ukrepov za preprečevanje pojava tovrstnih 

dogodkov oziroma napak v prihodnosti in
7. časovni načrt za implementacijo ukrepov iz prejšnje 

točke.

3.3. Poročilo o načrtovanih spremembah v delovanju 
plačilnega sistema

9. člen
(1) Upravljavec plačilnega sistema najkasneje en mesec 

pred začetkom izvajanja aktivnosti za uvedbo kakršnihkoli spre-
memb v delovanju plačilnega sistema, ki bi lahko vplivale na 
obvladovanje tveganj po Sklepu, pošlje Banki Slovenije načrt 
teh aktivnosti.

(2) Načrt aktivnosti za izvedbo sprememb iz prvega od-
stavka tega člena mora zajemati naslednje:

1. podrobno vsebinsko opredelitev načrtovanih spre-
memb v delovanju plačilnega sistema;

2. časovni načrt implementacije sprememb in nosilce 
posameznih aktivnosti in

3. oceno vpliva na obvladovanje tveganj v plačilnem sis-
temu.

4. POŠILJANJE POROČIL BANKI SLOVENIJE

10. člen
Upravljavec plačilnega sistema vsa redna in izredna po-

ročila v skladu s tem navodilom pošlje Banki Slovenije po 
elektronski pošti na naslov: Upravljavci-PS@bsi.si.

11. člen
Upravljavec plačilnega sistema pri pošiljanju poročila po 

elektronski pošti v polju Zadeva navede naslednje podatke 
(brez presledkov):

1. oznako aplikacije v Banki Slovenije (UPRPS);
2. vrsto poročila (RED oziroma IZR);
3. datum poročila (LLLLMMDD);
4. kratek naziv plačilnega sistema (največ 10 znakov);
5. kratek naziv upravljavca plačilnega sistema (največ 

10 znakov) in
6. (PGP) ali (SMIME) – oznaka, da gre za uporabo PGP 

ali S/MIME (X.509) infrastrukture potrdil za elektronski podpis.

12. člen
Vsa poročila, poslana po elektronski pošti, morajo biti 

elektronsko podpisana s programom PGP ali S/MIME (X.509). 
Za podpisovanje se uporablja javni ključ, ki ga je upravljavec 
plačilnega sistema v ta namen poslal Banki Slovenije. Sporo-
čila morajo biti šifrirana. Za šifriranje se uporablja javni ključ 
Banke Slovenije, opisan v 13. členu tega navodila.

13. člen
(1) Banka Slovenije potrdi sprejem sporočila upravljav-

ca plačilnega sistema s posebnim sporočilom – odgovorom. 
Vsi odgovori so elektronsko podpisani z javnim PGP ključem 
»Banka Slovenije – Aplikacija UPRPS« ali S/MIME ključem, ki 
sta dostopna na spletnih straneh Banke Slovenije. Odgovori 
so tudi šifrirani.

mailto:upravljavci_PS@bsi.si
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(2) V primeru, da sporočilo ni bilo sprejeto, upravljavec 
plačilnega sistema ne prejme odgovora.

14. člen
V primeru, da upravljavec plačilnega sistema istočasno 

pošlje več poročil, jih mora poslati ločeno, v več elektronskih 
sporočilih.

5. KONČNA DOLOČBA

15. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po njegovi objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Boštjan Jazbec l.r.
Guverner
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Priloga: POROČILO O DELOVANJU PLAČILNEGA SISTEMA  
 
Navodila za izpolnjevanje poročila o delovanju plačilnega sistema: 
- upravljavec plačilnega sistema oblikuje in izpolni tabele 1-7 v programu Microsoft Office Excel, v 

formatih .xls ali .xlsx, pri čemer za vsako tabelo uporabi nov list; v teh formatih se poročilo tudi 
pošlje Banki Slovenije; 

- obdobje poročanja je četrtletje (začetek obdobja pomeni prvi dan četrtletja, konec obdobja pa 
zadnji dan četrtletja); 

- kot transakcije se štejejo le poravnane plačilne transakcije; 
- v Tabeli 2 bruto vrednost predstavlja vsoto vrednosti vseh poravnanih transakcij, neto vrednost pa 

vsoto sredstev, namenjenih poravnavi neto denarnih obveznosti ali terjatev; 
- v Tabeli 3 se posameznemu udeležencu plačilnega sistema pripiše število in vrednost plačilnih 

transakcij, ki jih izvrši v vlogi plačnika ali plačnikovega ponudnika plačilnih storitev, le izjemoma 
pa se pripiše število in vrednost plačilnih transakcij na strani prejemnika plačila/prejemnikovega 
ponudnika plačilnih storitev, če zaradi poslovnega modela plačilnega sistema osnovno pravilo ni 
uporabljivo, pri čemer se to navede v opombi poročila; 

- v Tabeli 4 se razpoložljivost plačilnega sistema izračuna v skladu z naslednjo enačbo: 
 

1001 









ST
da  

a = razpoložljivost v % 
d = skupni čas izpadov v obdobju v minutah 
Ts = skupni čas poslovanja sistema v zadevnem obdobju v minutah 
 

Pri tem se v okviru dogovorjenega rednega urnika poslovanja plačilnega sistema meri 
razpoložljivost infrastrukture plačilnega sistema (tj. strojne in programske opreme), ki jo 
zagotavlja (sam ali prek zunanjega izvajalca oziroma dobavitelja) in za katero je odgovoren 
upravljavec plačilnega sistema v skladu s pravili plačilnega sistema. Pri izračunu razpoložljivosti 
se upošteva tudi podaljšanje časa delovanja plačilnega sistema, medtem ko se napovedane 
prekinitve v izračunu razpoložljivosti ne upoštevajo; 

- pod Tabelo 4 upravljavec plačilnega sistema kratko opiše morebitne izpade v delovanju plačilnega 
sistema (datum in čas dogodka, opis dogodka, opis prehoda na normalno delovanje); 

- Tabela 5 se izpolni samo v primeru plačilnih sistemov, v katerih se poravnava izvaja z netiranjem, 
in plačilnih sistemov, v katerih se izvaja izračun denarnih obveznosti ali terjatev skladno z drugim 
odstavkom 198. člena ZPlaSSIED); 

- v Tabeli 7 ure pomenijo ure vstopa nalogov za poravnavo v plačilni sistem. Pri tem se smiselno 
upošteva razporeditev poravnalnih presekov v okviru plačilnega sistema. 

 
Tabela 1: Število udeležencev 
 Banke Hranilnice Plačilne institucije Ostali Skupaj
Začetek obdobja   
Konec obdobja   
 
Tabela 2: Skupno število in vrednost transakcij  
Dan (DD.MM.LLLL) Število Bruto vrednost (v EUR) Neto vrednost (v EUR)
  
 
Tabela 3: Število in vrednost transakcij po udeležencih 

Naziv  Število Bruto vrednost (v EUR)
udeleženca Mesec 

(MM.LLLL)
Mesec 

(MM.LLLL) 
Mesec 

(MM.LLLL)
Mesec (MM.LLLL) Mesec (MM.LLLL) Mesec (MM.LLLL)

   
 
Tabela 4: Izpadi v delovanju plačilnega sistema 
 Mesec (MM.LLLL) Število izpadov sistema Trajanje izpadov sistema (v min) Razpoložljivost sistema (v %)
 

Opis izpadov sistema: 
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Tabela 5: Pregled neto denarnih obveznosti in terjatev po poravnalnih presekih 
Dan (DD.MM.LLLL) Poravnalni presek Naziv udeleženca Neto pozicija (v EUR)
   
 
Tabela 6: Vrednost jamstva 
Mesec (MM.LLLL) Višina jamstvenega sklada (v EUR)

 
 
Tabela 7: Število transakcij po posameznih urah 
Od – do Mesec (MM.LLLL) Mesec (MM.LLLL) Mesec (MM.LLLL)
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596. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi Banke 
Slovenije

Na podlagi 80. člena Kolektivne pogodbe Banke Slovenije 
z dne 1. 1. 2017

1. Banka Slovenije, ki jo zastopa guverner Boštjan Jaz-
bec, kot delodajalec

in
2. Sindikat finančnih organizacij Slovenije, Sindikat Banke 

Slovenije, ki ga zastopa predsednik Jaka Klanjšček
ter
Sindikat bančništva Slovenije, ki ga zastopa predsednik 

Tomaž Boltin, kot predstavnika delavcev
sklepata

A N E K S    Š T.    1
h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije

1. člen
Pogodbene stranke soglašajo, da se zaradi sprememb 

Kadrovskega pravilnika Kolektivna pogodba Banke Slovenije 
v 27. členu spremeni tako, da se po novem glasi:

»Delovna uspešnost delavca se ocenjuje mesečno, letno 
in polletno. Kriterije in postopek ocenjevanja delovne uspešno-
sti se določi s posebnim splošnim aktom.

Delavec lahko prejme delovno uspešnost največ v višini 
20 % od osnovne plače oziroma se lahko delovna uspešnost 
izkaže kot negativen učinek v višini 10 % od osnovne plače. 
Negativno delovno uspešnost morajo ocenjevalci pisno ob-
razložiti.

Za mesečno delovno uspešnost se uporabi najmanj 10 % 
bruto sredstev za osnovne plače v banki. 

Za polletno delovno uspešnost se uporabi najmanj 2 % 
bruto sredstev za osnovne plače v banki.«

2. člen
Aneks je sestavljen v treh izvodih, pri čemer vsaka pogod-

bena stranka prejme en izvod. 
Aneks začne veljati z dnem sklenitve, uporablja pa se od 

1. 3. 2018 dalje.

Ljubljana, dne 22. februarja 2018

Banka Slovenije 
Boštjan Jazbec l.r.

Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije 

guverner Sindikat Banke Slovenije
Jaka Klanjšček l.r. 

predsednik
Sindikat bančništva Slovenije 

Tomaž Boltin l.r.
predsednik

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
597. Dopolnitve Študentske ustave (ŠU-3A)

Na podlagi 18. člena Študentske ustave (ŠU-3) (Uradni 
list RS, št. 32/15), sprejema Skupščina ŠOS na 31. seji dne 
22. 2. 2018 naslednje

D O P O L N I T V E
Študentske ustave (ŠU-3A)

1. člen
V Študentski ustavi (ŠU-3) (Uradni list RS, št. 32/15) se v 

11. členu doda nov peti odstavek, ki glasi:

»(5) Študentska organizacija Slovenije, njene organizacij-
ske oblike in pravne osebe pod njihovim prevladujočim vplivom 
so zavezanke v smislu zakona, ki določa pristojnost računske-
ga sodišča.«

2. člen
V Študentski ustavi (ŠU-3) (Uradni list RS, št. 32/15) se v 

12. členu doda nov peti odstavek, ki glasi:
»(5) Študentska organizacija Slovenije, njene organizacij-

ske oblike in pravne osebe pod njihovim prevladujočim vplivom 
so zavezanke v smislu zakona, ki ureja postopek, ki vsakomur 
omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega 
značaja.«

3. člen
V Študentski ustavi (ŠU-3) (Uradni list RS, št. 32/15) se v 

14. členu doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»(3) Člani vodstvenih in nadzornih organov Študentske 

organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik ne smejo 
biti osebe, ki so bile pravnomočno obsojene za uradno pregon-
ljivo naklepno kaznivo dejanje.«

4. člen
Te dopolnitve Študentske ustave začnejo veljati naslednji 

dan po sprejetju.

Ljubljana, dne 22. februarja 2018

Študentska organizacija Slovenije
Aleksandar Spremo l.r.

Predsednik

598. Študentska ustava (ŠU-3-UPB)

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Ura-
dni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU-3) 
(Uradni list RS, št. 32/15, 14/18) je bila na 31. seji Skupščine 
Študentske organizacije Slovenije dne 22. 2. 2018 sprejeta 
naslednja

Š T U D E N T S K A    U S T A V A  
(ŠU-3-UPB)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(študentska ustava)

(1) Študentska ustava ureja položaj, delovanje in organi-
ziranost samoupravne skupnosti študentov Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: Študentske organizacije Slovenije).

(2) V Študentski ustavi uporabljeni izrazi, zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen
(študentska organizacija Slovenije)

(1) Študentska organizacija Slovenije je demokratično 
organizirana skupnost, ki zastopa interese študentov in se 
zavzema za njihovo uresničevanje.

(2) Študentska organizacija Slovenije in njene organiza-
cijske oblike so pravne osebe zasebnega prava.

3. člen
(stanovska organizacija)

Študentska organizacija Slovenije je stanovska organiza-
cija vseh študentov, ki imajo status študenta na visokošolskih 
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zavodih, samostojnih visokošolskih zavodih in višjih strokovnih 
šolah v Republiki Sloveniji v skladu z zakoni, in študentov, ki 
imajo status študenta na tujih visokošolskih zavodih in so hkrati 
državljani Republike Slovenije.

4. člen
(organizacijske oblike)

V Študentsko organizacijo Slovenije se združujejo nasle-
dnje organizacijske oblike:

– študentske organizacije univerz, ki lahko združujejo 
študentske organizacije fakultet, umetniških akademij in visokih 
strokovnih šol, ki delujejo znotraj ene univerze;

– študentske organizacije samostojnih visokošolskih za-
vodov in višjih strokovnih šol;

– društva, ki po Študentski ustavi štejejo za študentske 
organizacije lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: študentska or-
ganizacija lokalne skupnosti);

– interesne oblike povezovanja študentov.

5. člen
(status članov organov)

(1) Člani predstavniških organov Študentske organizacije 
Slovenije morajo imeti ob izvolitvi status študenta v skladu s 
3. členom tega akta, razen če ni s tem ali nižjimi akti določeno 
drugače.

(2) V primeru prenehanja statusa študenta član predstav-
niškega organa opravlja funkcijo do izvolitve novega člana v 
skladu z določbami aktov.

6. člen
(žig)

Žig Študentske organizacije Slovenije je okrogle oblike, 
premera 35 mm, v sredini je kratica ŠOS, ob robu pa napis 
Študentska organizacija Slovenije.

7. člen
(ime)

(1) Ime samoupravne skupnosti študentov Slovenije je 
Študentska organizacija Slovenije (kratica: ŠOS).

(2) V mednarodnih odnosih Študentska organizacija Slo-
venije nastopa z imenom Slovenian Student Union (kratica: 
SSU).

8. člen
(sedež)

Sedež Študentske organizacije Slovenije je Dunajska 51, 
Ljubljana.

II. NAČELA, CILJI IN DEJAVNOSTI

9. člen
(načelo avtonomnosti)

(1) Študentska organizacija Slovenije je v svojem delo-
vanju avtonomna.

(2) Sprejemanje strategij, načel, ciljev, načrtov in odločitev 
pri organiziranju, delovanju ter zunanjem poslovanju Študent-
ske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik je v 
izključni pristojnosti študentov oziroma njihovih predstavnikov.

(3) Suverenost študentskega organiziranja izvira izključ-
no iz študentskih zborov vsake izmed študentskih organizacij 
univerz in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti, 
zato mora biti večina članov v vseh organih Študentske orga-
nizacije Slovenije, organizacijskih oblik Študentske organizacije 
Slovenije ter predstavniških telesih, ki sestavljajo Skupščino 
Študentske organizacije Slovenije, neposredno ali posredno 
voljena s strani študentov.

(4) Nobena institucija, ki sodeluje s Študentsko orga-
nizacijo Slovenije in njenimi organizacijskimi oblikami, nima 

pravice posegati v izključne pristojnosti študentov, njihovih 
organizacijskih oblik in predstavniških teles Študentske orga-
nizacije Slovenije.

10. člen
(načelo enakopravnosti in demokratičnosti)

(1) Študentje so v Študentski organizaciji Slovenije enako-
pravni ne glede na družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, 
raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, veroizpoved, 
politično prepričanje ali katero koli drugo osebno okoliščino.

(2) Študentska organizacija Slovenije in njene organiza-
cijske oblike so demokratično organizirane.

11. člen
(načelo transparentnosti, racionalne porabe sredstev  

ter načelo sorazmernosti)
(1) Študentska organizacija Slovenije in njene organiza-

cijske oblike morajo svoja sredstva porabljati racionalno ter 
gospodarno in na transparenten način. V ta namen morajo 
sprejeti poseben pravni akt, ki ureja postopek razpisa za vsako 
nabavo blaga, storitev ali gradnje, ki na letni ravni presegajo 
znesek, ki je določen v posebnem pravnem aktu.

(2) Na zahtevo člana Skupščine Študentske organizacije 
Slovenije mora zakoniti zastopnik Študentske organizacije 
Slovenije izročiti vso zahtevano dokumentacijo v roku 15 dni, 
pri tem pa je dolžan upoštevati predpise s področja varstva 
osebnih podatkov, davčne tajnosti ter varovanja poslovnih 
skrivnosti.

(3) Zakoniti zastopnik posamezne organizacijske obli-
ke Študentske organizacije Slovenije je na zahtevo člana 
najvišjega predstavniškega organa te organizacijske oblike, 
dolžan izročiti vso zahtevano dokumentacijo v roku 15 dni, 
pri tem pa je dolžan upoštevati predpise s področja varstva 
osebnih podatkov, davčne tajnosti ter varovanja poslovnih 
skrivnosti.

(4) V primeru, da zakoniti zastopnik Študentske orga-
nizacije Slovenije ali zakoniti zastopnik organizacijske oblike 
Študentske organizacije Slovenije ne omogoči vpogleda ali ga 
na drugačen način neutemeljeno onemogoča, član najvišjega 
predstavniškega organa, ki je zahteval pregled, o tem obvesti 
Nadzorno komisijo, ki začne postopek, s katerim se zagotovi 
zahtevani vpogled.

(5) Študentska organizacija Slovenije, njene organizacij-
ske oblike in pravne osebe pod njihovim prevladujočim vplivom 
so zavezanke v smislu zakona, ki določa pristojnost računske-
ga sodišča.

12. člen
(načelo javnosti)

(1) Delovanje Študentske organizacije Slovenije je javno.
(2) Seje predstavniških teles Študentske organizacije Slo-

venije so javne.
(3) Javnost dela Študentske organizacije Slovenije in 

njenih organizacijskih oblik se zagotavlja tako, da:
– so sklepi vseh organov Študentske organizacije Slove-

nije in njenih organizacijskih oblik javni;
– so splošni akti Študentske organizacije Slovenije in 

temeljni akti njenih organizacijskih oblik javno objavljeni na 
spletnih straneh;

– so akti, ki urejajo volitve v posameznih organizacijskih 
oblikah, javno dostopni in javno objavljeni na spletnih straneh 
najmanj za čas poteka volilnega postopka.

(4) Izjeme določi Skupščina Študentske organizacije Slo-
venije v svojih aktih.

(5) Študentska organizacija Slovenije, njene organizacij-
ske oblike in pravne osebe pod njihovim prevladujočim vplivom 
so zavezanke v smislu zakona, ki ureja postopek, ki vsakomur 
omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega 
značaja.
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13. člen
(načelo zapolnjevanja pravnih praznin)

V postopkih in ravnanjih Študentske organizacije Sloveni-
je se v primeru nedoločenosti v aktih Študentske organizacije 
Slovenije smiselno uporabljajo določila zakonodaje Republike 
Slovenije.

14. člen
(nezdružljivost funkcij in kolizija interesov)

(1) V Študentski organizaciji Slovenije medsebojno niso 
združljive:

– funkcija člana organa Študentske organizacije Slove-
nije, razen Generalnega sekretarja in Notranjega revizorja, z 
zaposlitvijo ali delom v strokovnih službah;

– funkcija člana organa Študentske organizacije Slovenije 
s funkcijo v drugem organu Študentske organizacije Slovenije, 
razen hkratnega članstva v Predsedstvu in Skupščini Študent-
ske organizacije Slovenije;

– funkcija Predsednika, Generalnega sekretarja in No-
tranjega revizorja Študentske organizacije Slovenije z vsemi 
drugimi funkcijami in delovnimi mesti v Študentski organizaciji 
Slovenije in njenih organizacijskih oblikah;

– članstvo v Zboru in Svetu Skupščine Študentske orga-
nizacije Slovenije.

(2) Člani organov in predstavniških teles Študentske orga-
nizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik, ki morajo imeti 
status študenta, ter Generalni sekretar Študentske organizacije 
Slovenije, ne smejo biti člani izvršilnih organov političnih strank 
ter njihovih podmladkov na vseh ravneh.

(3) Člani vodstvenih in nadzornih organov Študentske or-
ganizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik ne smejo biti 
osebe, ki so bile pravnomočno obsojene za uradno pregonljivo 
naklepno kaznivo dejanje.

15. člen
(cilji)

Cilji Študentske organizacije Slovenije in njenih organi-
zacijskih oblik so učinkovito zastopati interese študentov in se 
zavzemati za njihovo uresničevanje z namenom izboljševati 
študijske in socialne razmere ter razvijati druge interesne de-
javnosti študentov in mlade populacije.

16. člen
(dejavnosti)

(1) Študentska organizacija Slovenije in njene organiza-
cijske oblike v skladu z zakonom in določili Študentske ustave 
opravljajo naslednje dejavnosti:

– sprejemajo, organizirajo in izvajajo programe interesnih 
oziroma obštudijskih dejavnosti študentov na področju kulture, 
izobraževanja, športa, tehnične kulture, turizma, mednarodne-
ga sodelovanja, javnih občil in drugih področjih interesnega 
oziroma obštudijskega delovanja študentov, na področjih inte-
resnega in obštudijskega delovanja študentov, določenih z na-
cionalnim programom visokega šolstva in drugimi nacionalnimi 
programi, ki se financirajo iz državnega proračuna ter drugih 
virov, razen če ni z zakonom ali s tem aktom drugače določeno;

– sprejemajo, organizirajo in izvajajo programe, ki vplivajo 
na socialno-ekonomski položaj študentov;

– se zavzemajo za kakovostno in javno dostopno visoko 
šolstvo v Republiki Sloveniji;

– zagotavljajo pogoje za delovanje in razvoj interesnih 
oziroma obštudijskih oblik združevanja študentov;

– zagotavljajo sodelovanje študentov pri upravljanju lokal-
nih zadev, ki jih občina, mestna občina ali širša samoupravna 
lokalna skupnost ureja samostojno na področjih, ki vplivajo na 
življenje in delo študentov;

– zagotavljajo vpliv študentov pri upravljanju javnih zadev 
in pri delu državnih in drugih organov;

– zagotavljajo vpliv študentov pri sprejemanju zakonskih 
in drugih predpisov, ki urejajo življenje in delo študentov;

– imenujejo predstavnike študentov v organe in delovna 
telesa mednarodnih organizacij in skupnosti, katerih članica 
je Republika Slovenija in v katerih sodelujejo predstavniki štu-
dentov;

– zagotavljajo sodelovanje študentskih predstavnikov v 
organih odločanja in upravljanja visokošolskih zavodov in dr-
žavnih organih, ki so dolžni zagotoviti sodelovanje študentskih 
predstavnikov v skladu z zakonom;

– opravljajo gospodarske in druge dejavnosti v skladu s 
predpisi, ki urejajo opravljanje teh dejavnosti;

– zavzemajo študentska stališča do družbenih vprašanj;
– opravljajo druge naloge in dosegajo druge cilje, dolo-

čene s študentsko ustavo in drugimi akti, sprejetimi na podlagi 
študentske ustave.

(2) Dejavnosti Študentske organizacije Slovenije opravlja 
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije po pooblastilu 
Skupščine Študentske organizacije Slovenije.

III. ORGANI ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE

1. Skupščina Študentske organizacije Slovenije

17. člen
(opredelitev)

(1) Skupščina Študentske organizacije Slovenije je naj-
višje predstavniško telo študentov v Študentski organizaciji 
Slovenije.

(2) Člani Skupščine Študentske organizacije Slovenije 
so predstavniki vseh študentov in niso vezani na kakršnakoli 
navodila.

18. člen
(pristojnosti)

(1) Skupščina Študentske organizacije Slovenije ima na-
slednje pristojnosti:

– sprejema Študentsko ustavo Študentske organizacije 
Slovenije;

– voli, imenuje in razrešuje člane organov v skladu s Štu-
dentsko ustavo in akti, sprejetimi na podlagi Študentske ustave:

– sprejema splošne akte Študentske organizacije Slo-
venije;

– na podlagi predloga Predsedstva Študentske organi-
zacije Slovenije sprejema letni finančni načrt in letno finančno 
poročilo Študentske organizacije Slovenije;

– sprejema splošne akte, s katerimi ureja vprašanja izva-
janja nadzora nad volitvami in finančnim poslovanjem Študent-
ske organizacije Slovenije in organizacijskih oblik Študentske 
organizacije Slovenije;

– na podlagi predloga Predsedstva Študentske organi-
zacije Slovenije imenuje Predsednika Študentske organizacije 
Slovenije in Generalnega sekretarja Študentske organizacije 
Slovenije;

– opravlja druge naloge, določene s Študentsko ustavo.
(2) V Poslovniku Skupščine Študentske organizacije Slo-

venije se podrobneje določi način dela Skupščine, postopek 
sprejemanja aktov in imenovanja članov organov ter funkcio-
narjev v organe Študentske organizacije Slovenije.

19. člen
(sestava)

(1) Skupščino Študentske organizacije Slovenije sesta-
vljata Zbor Študentske organizacije Slovenije in Svet Študent-
ske organizacije Slovenije.

(2) Zbor Študentske organizacije Slovenije sestavljajo 
študentski zbori študentskih organizacij univerz ter študentski 
Zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol.

(3) Svet Študentske organizacije Slovenije sestavljata 
Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Svet intere-
snih oblik povezovanja študentov.
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20. člen
(odločanje)

(1) Skupščina Študentske organizacije Slovenije lahko 
sprejema odločitve na ločenih zasedanjih študentskih zborov 
študentskih organizacij univerz in Študentskega zbora samo-
stojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol ter Sveta 
študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Sveta interesnih 
oblik povezovanja študentov.

(2) Odločitev Skupščine Študentske organizacije Sloveni-
je, ki se nanaša na spremembo Študentske ustave ali drugega 
najvišjega akta Študentske organizacije Slovenije je sprejeta, 
če zanjo v enakem besedilu glasuje večina vseh predstavni-
kov študentskega zbora vsake izmed študentskih organizacij 
univerz in večina vseh predstavnikov Sveta študentskih orga-
nizacij lokalnih skupnosti, če ni s tem aktom določeno drugače.

(3) Odločitev Skupščine Študentske organizacije Sloveni-
je o vseh drugih vprašanjih, ki se ne nanašajo na spremembo 
Študentske ustave ali sprejem drugega najvišjega akta Štu-
dentske organizacije Slovenije, je sprejeta, če jo podprejo vsaj 
tri četrtine od vseh študentskih zborov študentskih organizacij 
univerz in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

21. člen
(sklicevanje in vodenje sej)

(1) Seje Skupščine Študentske organizacije Slovenije skli-
cuje Predsednik Študentske organizacije Slovenije na lastno 
pobudo ali na zahtevo Predsedstva Študentske organizacije 
Slovenije, Nadzorne komisije Študentske organizacije Slove-
nije, študentskega zbora študentske organizacije univerze ali 
Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

(2) Seje Skupščine Študentske organizacije Slovenije 
skliče Predsednik Študentske organizacije Slovenije tako, da 
pozove predsedujoče posameznih predstavniških teles, ki so 
sestavni deli Skupščine Študentske organizacije Slovenije, da 
v skladu s poslovniki skličejo ta predstavniška telesa.

(3) Seje Skupščine Študentske organizacije Slovenije 
vodijo predsedujoči posameznih predstavniških teles, ki so 
sestavni deli Skupščine Študentske organizacije Slovenije, ra-
zen v primeru skupne seje, ki jo vodi Predsednik Študentske 
organizacije Slovenije.

22. člen
(poslovnik)

(1) Skupščina Študentske organizacije Slovenije deluje 
po poslovniku, ki ga na predlog Predsedstva Študentske orga-
nizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije 
Slovenije.

(2) Sestavni deli Skupščine Študentske organizacije Slo-
venije delujejo po poslovnikih, ki jih sprejmejo vsak zase.

23. člen
(volitve v Zbor Študentske organizacije Slovenije)

(1) Volitve v študentske zbore študentskih organizacij 
univerz in Študentski zbor samostojnih visokošolskih zavodov 
in višjih strokovnih šol so splošne, neposredne in tajne.

(2) Volitve se izvajajo v volilnih enotah. Na univerzi so 
volilne enote fakultete, visoke strokovne šole in umetniške 
akademije.

(3) Samostojni visokošolski zavod ali višja strokovna šola 
je volilna enota.

(4) Število študentskih predstavniških mandatov v po-
samezni volilni enoti se določa na podlagi uradnih statističnih 
podatkov ali uradnih podatkov posameznega visokošolskega 
zavoda o vpisu za prejšnje študijsko leto glede na leto izvedbe 
volitev. Kolikor navedenih podatkov ni mogoče pridobiti, se lah-
ko uporabijo zadnji razpoložljivi podatki o vpisu na posamezni 
visokošolski zavod.

(5) Volitve se izvajajo vsaki dve leti, praviloma zadnji 
teden oktobra. Izjeme so študentske organizacije univerz, če 

je tako določeno z najvišjim aktom študentske organizacije 
univerze.

(6) Volitve se izvajajo v skladu z volilnimi pravilniki štu-
dentskih organizacij univerz oziroma samostojnih visokošolskih 
zavodov ali višjih strokovnih šol, ki morajo biti javno objavljeni 
na spletnih straneh najmanj za čas poteka volilnega postopka.

24. člen
(volitve v Svet Študentske organizacije Slovenije)

(1) Volitve v Svet študentskih organizacij lokalnih sku-
pnosti se izvajajo na območjih lokalnih skupnosti, kjer delujejo 
študentske organizacije lokalnih skupnosti, in so splošne, ne-
posredne in tajne.

(2) Vsaka študentska organizacija lokalne skupnosti ima v 
Svetu študentskih organizacij lokalnih skupnosti po en mandat.

(3) Volitve v Svet študentskih organizacij lokalnih sku-
pnosti se izvajajo vsako leto, praviloma zadnji teden oktobra, 
v skladu z Volilnim pravilnikom Sveta študentskih organizacij 
lokalnih skupnosti, ki ga sprejme Svet študentskih organizacij 
lokalnih skupnosti z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.

(4) Volitve v Svet interesnih oblik povezovanja študentov 
ureja splošni akt, ki ga na podlagi predloga Predsedstva Štu-
dentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske 
organizacije Slovenije.

25. člen
(svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti)

(1) Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti je naj-
višje predstavniško telo študentskih organizacij lokalnih sku-
pnosti.

(2) Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti pre-
verja izpolnjevanje pogojev za status organizacijske oblike 
študentske organizacije lokalne skupnosti, ki jih določa akt 
iz 69. člena Študentske ustave, ter izvaja druge naloge, ki jih 
določa Študentska ustava in pravilnik, ki ga sprejme Skupščina 
na predlog Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

26. člen
(predsednik)

Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti ima pred-
sednika, ki ga izvoli z večino glasov vseh članov.

27. člen
(odločanje)

Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti sprejema 
odločitve z večino glasov prisotnih članov Sveta študentskih 
organizacij lokalnih skupnosti, razen v primerih, določenih s 
Študentsko ustavo in drugimi akti, sprejetimi na podlagi Štu-
dentske ustave.

28. člen
(poslovnik)

Organizacijo, imenovanja in volitve v druga predstav-
niška telesa in organe, način dela ter pravice in obveznosti 
članov Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti ureja 
poslovnik, ki ga sprejme Svet študentskih organizacij lokalnih 
skupnosti z večino glasov vseh članov.

29. člen
(zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih  

strokovnih šol)
(1) Zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih stro-

kovnih šol je najvišje predstavniško telo študentov samostojnih 
visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol.

(2) Zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih stro-
kovnih šol sestavljajo predstavniki vseh študentskih organizacij 
samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, ki so 
predstavljene vsaka z enim mandatom.
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(3) Organizacijo, imenovanja in volitve v Zbor samostojnih 
visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, način dela ter 
pravice in obveznosti članov Zbor samostojnih visokošolskih 
zavodov in višjih strokovnih šol ureja pravilnik, ki ga na predlog 
Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skup-
ščina Študentske organizacije Slovenije.

30. člen
(svet interesnih oblik povezovanja študentov)

(1) Svet interesnih oblik povezovanja študentov je najvišje 
predstavniško telo interesnih oblik povezovanja študentov.

(2) Svet interesnih oblik povezovanja študentov je se-
stavljen iz sedmih članov, ki jih člani vseh interesnih oblik 
povezovanja študentov izvolijo z večino glasov prisotnih članov.

(3) Organizacijo, imenovanja in volitve v Svet interesnih 
oblik povezovanja študentov, način dela ter pravice in obve-
znosti članov Sveta interesnih oblik povezovanja študentov 
ureja pravilnik, ki ga na predlog Predsedstva Študentske orga-
nizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije 
Slovenije.

2. Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije

31. člen
(opredelitev in sestava)

(1) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije je iz-
vršilni organ Študentske organizacije Slovenije.

(2) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije sesta-
vljajo Predsednik Študentske organizacije Slovenije, predse-
dniki izvršilnega organa vsake študentske organizacije univer-
ze oziroma Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti ter 
po en predstavnik vsake študentske organizacije univerze in en 
predstavnik Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti, ki 
ga imenuje študentski zbor te študentske organizacije univerze 
oziroma Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

32. člen
(predsednik Študentske organizacije Slovenije)

(1) Predsednika Študentske organizacije Slovenije ime-
nuje na predlog Predsedstva Študentske organizacije Sloveni-
je Skupščina Študentske organizacije Slovenije za mandatno 
dobo enega leta. Predlog Predsedstva Študentske organizacije 
Slovenije mora biti sprejet z dvotretjinsko večino vseh članov. 
Predsednik Študentske organizacije Slovenije pri tem glasova-
nju nima glasovalne pravice.

(2) Predsednik Študentske organizacije Slovenije pred-
stavlja Študentsko organizacijo Slovenije v skladu z navodili 
Predsedstva Študentske organizacije Slovenije in Skupščine 
Študentske organizacije Slovenije.

33. člen
(pristojnosti)

(1) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije zasto-
pa in upravlja Študentsko organizacijo Slovenije.

(2) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije ima 
naslednje pristojnosti:

– Skupščini Študentske organizacije Slovenije predlaga 
letni finančni načrt in letno finančno poročilo;

– Skupščini Študentske organizacije Slovenije predlaga 
v imenovanje Generalnega sekretarja Študentske organizacije 
Slovenije;

– imenuje Namestnika predsednika Študentske organiza-
cije Slovenije. Namestnik predsednika Študentske organizacije 
Slovenije je lahko samo eden izmed članov Predsedstva Štu-
dentske organizacije Slovenije, razen Predsednika Študentske 
organizacije Slovenije;

– izmed članov Predsedstva Študentske organizacije 
Slovenije, ki niso predsedniki izvršilnega organa posamezne 
študentske organizacije univerze oziroma Sveta študentskih 

organizacij lokalnih skupnosti imenuje Predsednika odbora 
Študentske organizacije Slovenije in člane odborov Študentske 
organizacije Slovenije v naslednje stalne odbore Študentske 
organizacije Slovenije:

– Odbor Študentske organizacije Slovenije za medna-
rodno sodelovanje,

– Odbor Študentske organizacije Slovenije za obštu-
dijske in interesne dejavnosti študentov,

– Odbor Študentske organizacije Slovenije za socialna 
in zdravstvena vprašanja,

– Odbor Študentske organizacije Slovenije za visoko 
šolstvo in izobraževanje,
– sprejema register organizacijskih oblik Študentske or-

ganizacije Slovenije;
– z odlokom uredi pogoje za avtonomno delovanje Di-

jaške organizacije Slovenije v okviru Študentske organizacije 
Slovenije in njeno financiranje;

– opravlja druge naloge, določene s Študentsko ustavo in 
akti, sprejetimi na njeni podlagi.

(3) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije lahko 
za določene potrebe in naloge ustanovi največ en začasen 
odbor Študentske organizacije Slovenije, za katerega mora v 
sklepu o ustanovitvi natančno opredeliti delokrog in pristojnosti. 
Za Predsednika začasnega odbora Študentske organizacije 
Slovenije lahko Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije 
imenuje tudi študenta, ki ni član Predsedstva Študentske orga-
nizacije Slovenije. Posamezen odbor Študentske organizacije 
Slovenije ima lahko največ pet članov.

(4) Predsedstvo je pri oblikovanju svoje politike dolžno 
pridobivati in upoštevati mnenja Skupščine Študentske orga-
nizacije Slovenije.

34. člen
(odločanje)

(1) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije je 
sklepčno, če je na seji prisotna večina vseh članov Predsedstva 
pod pogojem, da je bilo ustrezno sklicano.

(2) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije spre-
jema odločitve z večino glasov prisotnih članov Predsedstva 
Študentske organizacije Slovenije.

(3) Odločitev ni sprejeta, če proti glasujeta vsaj dva člana 
Predsedstva, ki prihajata iz različnih študentskih organizacij 
univerz ali Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

35. člen
(mandatna doba in prenehanje mandata)

(1) Mandatna doba članov Predsedstva Študentske orga-
nizacije Slovenije je eno leto.

(2) Člani Predsedstva so dolžni tudi po preteku mandata 
opravljati svoje delo do imenovanja novega člana Predsedstva 
Študentske organizacije Slovenije.

(3) Članu Predsedstva Študentske organizacije Slovenije 
preneha mandat z odstopom, razrešitvijo v skladu z akti Štu-
dentske organizacije Slovenije ali v primeru trajne nezmožnosti 
za opravljanje funkcije.

36. člen
(pravilnik)

Način dela ter pravice in obveznosti članov Predsedstva 
Študentske organizacije Slovenije natančneje opredeljuje in 
ureja pravilnik, ki ga na podlagi predloga Predsedstva Štu-
dentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske 
organizacije Slovenije.

3. Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije

37. člen
(opredelitev)

(1) Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije 
(v nadaljevanju: Nadzorna komisija) v okviru delovanja Štu-
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dentske organizacije Slovenije na prvi stopnji izvaja nadzor 
nad poslovanjem, delovanjem in skladnostjo splošnih pravnih 
aktov predstavniških organov in organov Študentske organiza-
cije Slovenije ter organizacijskih oblik Študentske organizacije 
Slovenije v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije ter 
opravlja druge naloge, določene s tem aktom.

(2) Nadzorna komisija v okviru nadzorne funkcije opozarja 
na morebitne odmike od sprejetih standardov, ki jih določajo 
akti Študentske organizacije Slovenije, podaja priporočila, sve-
tuje in ugotavlja kršitve v zadevah iz svoje pristojnosti z name-
nom izboljšanja delovanja Študentske organizacije Slovenije in 
njenih organizacijskih oblik.

38. člen
(pristojnosti)

Nadzorna komisija:
– preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja in 

aktov Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacij-
skih oblik s pravilnikom, ki ureja namensko porabo sredstev, ki 
ga na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije 
sprejme Skupščina;

– preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja in 
aktov organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije z 
akti, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije in njene 
organizacijske oblike;

– preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja 
in aktov organov Študentske organizacije Slovenije z akti, ki 
zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije;

– odloča o skladnosti pravilnikov, poslovnikov in drugih 
splošnih aktov Študentske organizacije Slovenije s Študentsko 
ustavo in o skladnosti uredb, odlokov in drugih posamičnih 
aktov predstavniških organov Študentske organizacije Slove-
nije s Študentsko ustavo in pravilniki Študentske organizacije 
Slovenije;

– preverja in odloča o smotrnosti izdatkov in gospodar-
nosti ravnanja organov Študentske organizacije Slovenije s 
premoženjem Študentske organizacije Slovenije;

– preverja in odloča o odgovornosti organov Študentske 
organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik v skladu z 
akti Študentske organizacije Slovenije;

– od predsednika Študentske organizacije Slovenije lahko 
z dvotretjinsko večino glasov vseh članov zahteva sklic Skup-
ščine, če meni da je to potrebno;

– na lastno pobudo ali na zaprosilo organa Študentske 
organizacije Slovenije ali njenih organizacijskih oblik podaja 
mnenje o posamezni zadevi iz njene pristojnosti;

– v postopku ustanavljanja študentskih organizacij uni-
verz, študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavo-
dov in višjih šol ter študentskih organizacij lokalnih skupnosti 
izvaja naloge, ki jih določa Študentska ustava in drugi akti 
Študentske organizacije Slovenije;

– izvaja nadzor nad volitvami v organe organizacijskih 
oblik v primerih in v skladu z določili Študentske ustave in dru-
gih aktov Študentske organizacije Slovenije;

– izvaja druge naloge, za katere jo zadolži Skupščina.

39. člen
(sestava in imenovanje)

(1) Nadzorno komisijo sestavljajo:
– dva člana s strani vsake študentske organizacije uni-

verze;
– dva člana s strani Sveta študentskih organizacij lokalnih 

skupnosti.
(2) V Nadzorno komisijo imenujejo vsak po dva člana 

predstavniški organi vsake študentske organizacije univerze 
in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti z večino 
glasov vseh predstavnikov v svojem predstavniškem organu.

(3) Predsednika Nadzorne komisije imenujejo člani Nad-
zorne komisije izmed sebe, z dvotretjinsko večino glasov vseh 
članov.

(4) Člani Nadzorne komisije lahko predlagajo razrešitev 
predsednika Nadzorne komisije. Predsednik Nadzorne komi-
sije je razrešen z dvotretjinsko večino vseh članov Nadzorne 
komisije.

40. člen
(odločanje)

(1) Nadzorna komisija je sklepčna, če sta prisotni vsaj dve 
tretjini vseh članov Nadzorne komisije.

(2) Sklep Nadzorne komisije je sprejet, če zanj glasuje 
večina vseh članov, če ni v Pravilniku o Nadzorni komisiji dru-
gače določeno.

(3) Nadzorna komisija lahko izreče naslednje ukrepe:
– pisni opomin;
– denarna sankcija;
– statusna sankcija.
(4) Zoper odločbo Nadzorne komisije je mogoče vložiti 

pritožbo v roku 8 dni, o kateri odloča Razsodišče Študentske 
organizacije Slovenije.

(5) Pritožba zadrži izvršitev sankcije.

41. člen
(mandatna doba in prenehanje mandata)

(1) Mandatna doba članov Nadzorne komisije je dve leti.
(2) Član Nadzorne komisije mora ves čas svojega man-

data izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima status študenta na visokošolskem zavodu, samo-

stojnem visokošolskem zavodu ali višji strokovni šoli v Repu-
bliki Sloveniji;

– ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje;
– ne sme mu biti izrečen kakršenkoli disciplinski ukrep s 

strani organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, 
ki ga je imenovala v Nadzorno komisijo.

(3) Člani Nadzorne komisije so dolžni opravljati funkcijo 
do imenovanja novega člana.

(4) Članu Nadzorne komisije preneha mandat s potekom 
obdobja, za katerega je imenovan, z odstopom, v primeru, da 
član ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega člena, 
v primeru trajne nezmožnosti za opravljanje funkcije ter z 
razrešitvijo v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije 
in notranjimi akti organizacije, katere predstavniški organ je 
člana imenoval.

42. člen
(pravilnik Nadzorne komisije)

Delovanje in organizacijo Nadzorne komisije ter način 
podajanja poročil Skupščini Študentske organizacije Slovenije 
ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme Skupščina Študentske 
organizacije Slovenije.

43. člen
(dostop do dokumentov)

Na zahtevo Nadzorne komisije, od nje pooblaščene ose-
be ali Razsodišča Študentske organizacije Slovenije, morajo 
organi Študentske organizacije Slovenije in njene organizacij-
ske oblike ter ostali prejemniki sredstev pridobljenih iz naslova, 
koncesijske dajatve pri posredovanju občasnih in začasnih 
del dijakom in študentom posredovati zahtevane podatke ter 
omogočiti vpogled v zahtevane dokumente, ki se nanašajo na 
sredstva pridobljena iz naslova koncesijske dajatve pri posre-
dovanju občasnih in začasnih del dijakom in študentom.

4. Razsodišče Študentske organizacije Slovenije

44. člen
(pristojnosti)

(1) Razsodišče Študentske organizacije Slovenije (v na-
daljevanju: Razsodišče) je neodvisen in samostojen organ, ki 
na drugi stopnji:
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– preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja in 
aktov Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacij-
skih oblik s pravilnikom, ki ureja namensko porabo sredstev, ki 
ga na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije 
sprejme Skupščina;

– preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja in 
aktov organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije z 
akti, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije in njene 
organizacijske oblike;

– preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja 
in aktov organov Študentske organizacije Slovenije z akti, ki 
zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije;

– odloča o skladnosti pravilnikov, poslovnikov in drugih 
splošnih aktov Študentske organizacije Slovenije s Študentsko 
ustavo in o skladnosti uredb, odlokov in drugih posamičnih 
aktov predstavniških organov Študentske organizacije Slove-
nije s Študentsko ustavo in pravilniki Študentske organizacije 
Slovenije;

– preverja in odloča o smotrnosti izdatkov in gospodar-
nosti ravnanja organov Študentske organizacije Slovenije s 
premoženjem Študentske organizacije Slovenije;

– preverja in odloča o odgovornosti organov Študentske 
organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik v skladu z 
akti Študentske organizacije Slovenije;

– izvaja druge naloge, za katere jo zadolži Skupščina.
(2) Razsodišče na prvi in končni stopnji:
– odloča v sporih med organi Študentske organizacije 

Slovenije;
– izvaja druge naloge, za katere jo zadolži Skupščina.

45. člen
(sestava in imenovanje)

(1) Razsodišče sestavljajo:
– dva člana s strani vsake študentske organizacije uni-

verze;
– dva člana s strani Sveta študentskih organizacij lokalnih 

skupnosti;
– predsednik, ki ga z dvotretjinsko večino vseh članov 

izvolijo člani študentskih organizacij univerz in Sveta študent-
skih organizacij lokalnih skupnosti v Razsodišču Študentske 
organizacije Slovenije izmed tretjih oseb na podlagi javnega 
poziva k prijavi za predsednika Razsodišča.

(2) Razsodišče imenujejo predstavniški organi vsak po 
dva člana vsake Študentske organizacije univerze in Sveta 
študentskih organizacij lokalnih skupnosti z večino glasov vseh 
predstavnikov v svojem predstavniškem organu.

(3) Razsodišče je sklepčno, če je na seji prisotnih dve 
tretjini članov Razsodišča.

46. člen
(mandatna doba)

(1) Mandatna doba članov Razsodišča je dve leti.
(2) Članu Razsodišča preneha mandat z odstopom ali v 

primeru trajne nezmožnosti za opravljanje funkcije.
(3) Član Razsodišča mora ves čas svojega mandata 

izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima status študenta na visokošolskem zavodu, samo-

stojnem visokošolskem zavodu ali višji strokovni šoli v Repu-
bliki Sloveniji;

– ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje;
– ne sme mu biti izrečen kakršenkoli disciplinski ukrep s 

strani organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, 
ki ga je imenovala v Razsodišče.

(4) Predsedniku Razsodišča ni potrebno izpolnjevati po-
goja iz prve točke prejšnjega odstavka.

(5) Član Razsodišča ne more biti razrešen.

47. člen
(postopek pred Razsodiščem na drugi stopnji)

(1) Postopek pred Razsodiščem na drugi stopnji se začne 
na podlagi pritožbe zoper odločitev Nadzorne komisije Študent-

ske organizacije Slovenije, ki jo mora pritožnik vložiti v dveh 
izvodih pri Nadzorni komisiji v roku 8 dni po vročitvi sklepa 
Nadzorne komisije organu ali osebi, na katero se odločitev 
Nadzorne komisije nanaša.

(2) Postopek pred Razsodiščem se vodi na način, ki za-
gotavlja strankam v postopku dosledno upoštevanje človekovih 
pravic in svoboščin ter ki omogoča vsem strankam v postopku 
sodelovanje pri predlaganju dejstev in dokazov (načelo kon-
tradiktornosti).

48. člen
(odločanje)

(1) Odločitev Razsodišča je sprejeta, če zanjo glasuje 
večina vseh članov Razsodišča, pod pogojem, da proti od-
ločitvi ne glasujeta vsaj dva člana, ki sta bila imenovana s 
strani različnih študentskih organizacij univerz ali študentske 
organizacije univerze in Sveta študentskih organizacij lokalnih 
skupnosti.

(2) Razsodišče mora odločitev sprejeti najkasneje v roku 
30 dni po prejemu popolne pritožbe.

(3) Zoper odločitev Razsodišča ni pritožbe.

49. člen
(odločitve Razsodišča)

(1) Razsodišče sprejema sklepe na podlagi aktov, ki za-
vezujejo Študentsko organizacijo Slovenije.

(2) Razsodišče lahko izreče naslednje ukrepe:
– pisni opomin;
– denarna sankcija;
– statusna sankcija.
(3) Razsodišče odloča v mejah pritožbenih razlogov. Koli-

kor se zoper odločitev Nadzorne komisije pritoži samo subjekt, 
zoper katerega je bil izrečen ukrep, Razsodišče na drugi sto-
pnji ne sme izreči strožjega ukrepa od tistega, ki ga je izrekla 
Nadzorna komisija.

(4) Razsodišče lahko odločitev Nadzorne komisije potrdi 
ali razveljavi in o zadevi odloči samo.

(5) O isti zadevi na nobeni stopnji ni mogoče odločati 
dvakrat.

50. člen
(pravilnik Razsodišča)

Delo in organizacijo razsodišča ter postopek pred Raz-
sodiščem Študentske organizacije Slovenije ureja poseben 
pravilnik, ki ga sprejme Skupščina Študentske organizacije 
Slovenije.

5. Generalni sekretar Študentske organizacije Slovenije

51. člen
(opredelitev)

(1) Generalni sekretar organizira in vodi poslovanje Štu-
dentske organizacije Slovenije, vodi delo strokovnih služb in je 
odgovoren za strokovnost dela Študentske organizacije Slove-
nije, ter jo zastopa v pravnem in finančnem prometu v skladu z 
akti Študentske organizacije Slovenije.

(2) V primeru neopravljanja svojih nalog in dolžnosti ter 
v primeru odsotnosti, odstopa ali druge nezmožnosti za delo, 
prevzamejo delo in naloge Generalnega sekretarja kot sopod-
pisniki predsedniki izvršilnih organov vsake študentske orga-
nizacije univerze in predsednik Sveta študentskih organizacij 
lokalnih skupnosti.

(3) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije lahko 
v primeru prenehanja mandata Generalnemu sekretarju za 
določen čas največ 6 mesecev določi vršilca dolžnosti Gene-
ralnega sekretarja. Vršilec dolžnosti Generalnega sekretarja 
opravlja vsa dela in naloge iz prvega odstavka tega člena. Po 
preteku 6 mesecev je mogoče isti osebi največ enkrat podaljša-
ti pristojnosti vršilca dolžnosti Generalnega sekretarja.
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52. člen
(imenovanje)

(1) Za Generalnega sekretarja Študentske organizacije 
Slovenije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, do-
ločene z zakonom in tem aktom.

(2) Mandat Generalnega sekretarja je dve leti.
(3) Generalnega sekretarja imenuje in razrešuje Skup-

ščina Študentske organizacije Slovenije na predlog Predsed-
stva Študentske organizacije Slovenije na podlagi javnega 
razpisa.

53. člen
(dolžnosti)

Generalni sekretar je dolžan poslovati v skladu z zako-
nodajo, Študentsko ustavo ter drugimi akti, sprejetimi na njeni 
podlagi, ter v skladu s sklepi in navodili Predsedstva Študent-
ske organizacije Slovenije. Pri izvajanju poslovodnih del je 
Generalni sekretar vezan na sklepe in navodila Predsedstva 
Študentske organizacije Slovenije.

54. člen
(samostojnost delovanja)

Generalni sekretar po nalogu Predsedstva Študentske 
organizacije Slovenije sklepa delovna razmerja, pogodbe o 
delu, pogodbe o delu študentov in dijakov ter avtorske pogod-
be za zagotovitev strokovnosti in nemotenega poslovanja in 
delovanja Študentske organizacije Slovenije.

55. člen
(protizakonitost navodil ali sklepov)

Kolikor sklep oziroma navodilo Predsedstva Študent-
ske organizacije Slovenije po utemeljeni presoji Generalnega 
sekretarja ni skladno z zakonodajo, Študentsko ustavo ter 
drugimi akti, sprejetimi na njeni podlagi, ga Generalni sekretar 
ne sme izvršiti, ampak je dolžan o neskladju sklepa oziroma 
navodila nemudoma obvestiti Nadzorno komisijo Študentske 
organizacije Slovenije ter počakati na njeno soglasje za iz-
vršitev. Kolikor Nadzorna komisija Študentske organizacije 
Slovenije ne izda soglasja za izvršitev, Generalni sekretar 
sklepa oziroma navodila ne sme izvršiti. Takšna neizvršitev 
sklepa oziroma navodila ni razlog za razrešitev Generalnega 
sekretarja.

56. člen
(delovnopravni status)

(1) Funkcijo Generalnega sekretarja lahko opravlja ose-
ba v rednem delovnem razmerju na Študentski organizaciji 
Slovenije.

(2) Generalni sekretar sklene s Študentsko organizacijo 
Slovenije individualno pogodbo o zaposlitvi za določen čas v 
skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

57. člen
(razrešitev)

(1) Generalni sekretar je lahko predčasno razrešen. Pred-
sedstvo Študentske organizacije Slovenije je dolžno podati 
predlog za razrešitev Generalnega sekretarja, če:

– Generalni sekretar sam zahteva razrešitev;
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih 

razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu;
– Generalni sekretar pri svojem delu ne ravna skladno 

z zakonodajo, Študentsko ustavo in drugimi akti, sprejetimi 
na njeni podlagi ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov Pred-
sedstva Študentske organizacije Slovenije ali Skupščine 
Študentske organizacije Slovenije oziroma ravna v nasprotju 
z njimi.

(2) Skupščina Študentske organizacije Slovenije mora 
pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti Generalnega 

sekretarja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o 
njih izjavi.

(3) Zoper sklep o razrešitvi ima Generalni sekretar na 
lastne stroške pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da 
je bil kršen za razrešitev določen postopek in da je ta kršitev 
lahko bistveno vplivala na odločitev o razrešitvi ali da niso bili 
podani razlogi za razrešitev iz prvega odstavka tega člena. 
Pravico zahtevati sodno varstvo ima v roku 15 dni po prejemu 
sklepa o razrešitvi.

IV. AKTI ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE

58. člen
(pravilnik)

S pravilnikom Skupščina Študentske organizacije Slo-
venije določa pravice in obveznosti študentov, organizacijskih 
oblik Študentske organizacije Slovenije in drugih oseb v okviru 
Študentske organizacije Slovenije v skladu z zakonom in tem 
aktom.

59. člen
(resolucija)

Z resolucijo Skupščina Študentske organizacije Slovenije, 
Zbor Študentske organizacije Slovenije, Svet Študentske or-
ganizacije Slovenije ali Predsedstvo Študentske organizacije 
Slovenije ocenjujejo stanje in obravnavajo vprašanja na posa-
meznih področjih družbenega življenja ter zavzemajo stališča 
do politike na teh področjih.

60. člen
(odlok)

(1) Z odlokom Skupščina Študentske organizacije Slove-
nije, Zbor Študentske organizacije Slovenije, Svet Študentske 
organizacije Slovenije ali Predsedstvo Študentske organizacije 
Slovenije urejajo notranjo organizacijo, način dela in razmerja 
v Študentski organizaciji Slovenije.

(2) Z odlokom Skupščina Študentske organizacije Slo-
venije, Zbor Študentske organizacije Slovenije, Svet Štu-
dentske organizacije Slovenije ali Predsedstvo Študentske 
organizacije Slovenije odločajo o imenovanjih in razrešitvah 
v organih Študentske organizacije Slovenije, ter dajejo so-
glasje k ustanovnim aktom v skladu s poslovnikom in tem 
aktom.

61. člen
(sklep)

S sklepom Skupščina Študentske organizacije Slovenije 
Zbor Študentske organizacije Slovenije, Svet Študentske or-
ganizacije Slovenije ali Predsedstvo Študentske organizacije 
Slovenije odločajo o postopkovnih vprašanjih ter takrat, ko ne 
odločajo z drugim ustreznim aktom.

62. člen
(uredba)

Z uredbo Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije 
podrobneje ureja in razčlenjuje pravilnik ali s pravilnikom do-
ločeno razmerje v skladu z namenom in kriteriji iz pravilnika in 
Študentsko ustavo.

63. člen
(hierarhija)

(1) Pravilniki, poslovnik in drugi splošni akti Študentske 
organizacije Slovenije morajo biti v skladu s Študentsko ustavo.

(2) Uredbe in odloki morajo biti v skladu s pravilniki.
(3) Posamični akti in dejanja organov Študentske organi-

zacije Slovenije morajo temeljiti na pravilnikih in na drugih aktih, 
ki so v skladu s Študentsko ustavo in pravilniki.
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V. ORGANIZACIJSKE OBLIKE ŠTUDENTSKE 
ORGANIZACIJE SLOVENIJE

1. Splošne določbe

64. člen
(načelo javnosti)

(1) Delovanje organizacijskih oblik Študentske organiza-
cije Slovenije je javno.

(2) Način zagotavljanja javnosti dela določijo organiza-
cijske oblike Študentske organizacije Slovenije v svojem naj-
višjem aktu.

65. člen
(načelo avtonomnosti)

(1) Organizacijske oblike Študentske organizacije Slove-
nije so v svojem delovanju avtonomne.

(2) Avtonomija organizacijskih oblik Študentske organi-
zacije Slovenije se lahko omeji samo z akti, ki jih sprejme 
Skupščina Študentske organizacije Slovenije.

66. člen
(skladnost pravnih aktov)

Vsi splošni pravni akti organizacijskih oblik Študentske 
organizacije Slovenije morajo biti v skladu s Študentsko ustavo 
in splošnimi akti Študentske organizacije Slovenije.

67. člen
(cilji organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije)

Organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije 
delujejo v interesu razvoja in napredka univerz, lokalnih sku-
pnosti, širše regije in Republike Slovenije, predvsem pa v korist 
študentov oziroma mlade populacije.

68. člen
(dolžnost podajanja poročil)

Organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije 
so dolžne do 30. aprila vsakega leta Nadzorni komisiji Študent-
ske organizacije Slovenije podati poročilo o porabi sredstev, 
ustvarjenih iz koncesijske dajatve pri posredovanju občasnih in 
začasnih del dijakom in študentom, za preteklo koledarsko leto.

69. člen
(ustanavljanje organizacijskih oblik in preverjanje, ohranitev 

ter izguba statusa OO ŠOS)
Skupščina Študentske organizacije Slovenije z večino 

glasov vseh predstavnikov študentskega zbora vsake izmed 
študentskih organizacij univerz in večino glasov vseh predstav-
nikov Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti sprejme 
posebne akte, s katerimi uredi:

– ustanavljanje organizacijskih oblik Študentske organi-
zacije Slovenije;

– pogoje in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za 
ohranitev in izgubo statusa organizacijske oblike Študentske 
organizacije Slovenije.

2. Študentska organizacija univerze

70. člen
(pravni status)

Študentska organizacija univerze je pravna oseba zaseb-
nega prava.

71. člen
(opredelitev)

(1) V študentsko organizacijo univerze se združujejo vsi 
študenti posamezne univerze.

(2) Posamezne študentske organizacije univerz lahko 
oblikujejo skupno študentsko organizacijo univerz.

(3) Študentje posamezne univerze se lahko združujejo 
samo v eno študentsko organizacijo univerze.

72. člen
(najvišji akt)

Študentska organizacija univerze ima najvišji akt, ki opre-
deljuje:

– ime in sedež študentske organizacije univerze;
– cilje in načela;
– najvišje študentsko predstavniško telo študentske or-

ganizacije univerze;
– izvršilni organ študentske organizacije univerze;
– nadzorni organ študentske organizacije univerze;
– način izvolitve organov;
– pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov 

organov;
– način zagotavljanja javnosti dela;
– druga vprašanja, pomembna za delovanje študentske 

organizacije univerze.

73. člen
(dejavnosti)

(1) Študentska organizacija univerze opravlja dejavnosti 
iz 16. člena in v skladu z zakonodajo lahko ustanovi oziroma 
soustanovi organizacijsko obliko pravnega subjekta, ki izvaja 
te dejavnosti.

(2) Študentska organizacija univerze lahko za opravljanje 
določenih dejavnosti iz prvega odstavka tega člena pooblasti 
organizacijsko obliko pravnega subjekta.

(3) Študentska organizacija univerze opravlja dejavnosti 
iz drugega odstavka 5. člena zakona o skupnosti študentov 
tako, da:

– študentska organizacija univerze izvoli predstavnike 
študentov v študentski svet univerze in njenih članic;

– študentska organizacija univerze izvoli predstavnike 
študentov v obstoječe komisije in druga delovna telesa univer-
ze in njenih članic.

74. člen
(študentske organizacije članic univerze)

(1) V študentsko organizacijo fakultete, umetniške akade-
mije ali visoke strokovne šole se lahko združujejo vsi študenti 
posamezne fakultete, umetniške akademije ali visoke strokov-
ne šole.

(2) Njihovo ustanovitev in organiziranost opredeljuje pra-
vilnik, ki ga sprejme študentski zbor študentske organizacije 
univerze.

(3) Študentska organizacija fakultete, umetniške akade-
mije ali visoke strokovne šole v skladu s pooblastilom, ki ga da 
študentski zbor študentske organizacije univerze:

– sprejema, organizira in izvaja programe interesnih de-
javnosti svojih študentov na področju kulture, izobraževanja, 
športa, mednarodnega sodelovanja in drugih področij intere-
snega delovanja študentov;

– sprejema, organizira in izvaja programe, ki vplivajo na 
socialno-ekonomski položaj študentov;

– v skladu z zakonom in statutom izvoli predstavnike 
študentov, ki sodelujejo pri delu in upravljanju visokošolskega 
zavoda.

(4) Študentske organizacije fakultete, umetniške akade-
mije ali visoke strokovne šole so lahko pravne osebe v skladu 
s pravilniki študentskih organizacij univerz, ki jim hkrati določijo 
pravice in obveznosti.

75. člen
(financiranje)

Študentske organizacije fakultete, umetniške akademije 
ali visoke strokovne šole pridobivajo sredstva za delovanje 
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od študentske organizacije univerze v skladu s pravilnikom 
študentske organizacije univerze in iz drugih virov.

3. Študentske organizacije samostojnih visokošolskih 
zavodov in višjih strokovnih šol

76. člen
(opredelitev)

(1) Študentska organizacija samostojnega visokošolske-
ga zavoda oziroma višje strokovne šole je pravna oseba za-
sebnega prava.

(2) V študentsko organizacijo samostojnega visokošol-
skega zavoda oziroma višje strokovne šole se združujejo vsi 
študenti posameznega samostojnega visokošolskega zavoda 
oziroma višje strokovne šole.

77. člen
(pridruževanje)

(1) Študentske organizacije samostojnega visokošolske-
ga zavoda oziroma višje strokovne šole se lahko pridružijo 
študentski organizaciji univerze.

(2) V primeru pridružitve dobi študentska organizacija 
samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne 
šole znotraj študentske organizacije univerze enak status kot 
študentske organizacije fakultete, umetniške akademije ali vi-
soke strokovne šole.

78. člen
(najvišji akt)

Najvišji akt študentske organizacije samostojnega viso-
košolskega zavoda oziroma višje strokovne šole mora biti v 
skladu z zakonom in s študentsko ustavo ter opredeljevati:

– ime in sedež;
– cilje in načela;
– najvišje predstavniško telo študentske organizacije sa-

mostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne 
šole,

– izvršilni organ študentske organizacije samostojnega 
visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole;

– nadzorni organ študentske organizacije samostojnega 
visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole;

– način izvolitve organov;
– pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov 

organov;
– način zagotavljanja javnosti dela;
– druga vprašanja, pomembna za delovanje študentske 

organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma 
višje strokovne šole.

79. člen
(dejavnosti)

(1) Študentska organizacija samostojnega visokošolske-
ga zavoda oziroma višje strokovne šole opravlja dejavnosti 
iz 16. člena in v skladu z zakonodajo lahko ustanovi oziroma 
soustanovi organizacijsko obliko pravnega subjekta, ki izvaja 
te dejavnosti.

(2) Študentska organizacija samostojnega visokošolske-
ga zavoda oziroma višje strokovne šole lahko za opravljanje 
določenih dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena poobla-
sti organizacijsko obliko pravnega subjekta.

(3) Študentska organizacija samostojnega visokošolske-
ga zavoda in višje strokovne šole opravlja dejavnosti iz drugega 
odstavka 5. člena zakona o skupnosti študentov tako, da naj-
višje predstavniško telo študentske organizacije samostojnega 
visokošolskega zavoda in višje strokovne šole izvoli predstav-
nike študentov v organe, komisije in druga delovna telesa 
samostojnega visokošolskega zavoda.

4. Študentske organizacije lokalnih skupnosti

80. člen
(opredelitev)

(1) Študentske organizacije lokalne skupnosti predsta-
vljajo društva, ki so ustanovljena v skladu z zakoni v Republiki 
Sloveniji in izpolnjujejo druge pogoje, določene s Študentsko 
ustavo in drugimi akti Študentske organizacije Slovenije.

(2) Študentska organizacija lokalne skupnosti je organi-
zacija študentov, ki zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj 
obštudijskih oblik združevanja študentov na območju lokalne 
skupnosti.

(3) Na območju ene lokalne skupnosti lahko obstaja samo 
ena študentska organizacija lokalne skupnosti.

(4) Študentska organizacija lokalne skupnosti mora imeti 
sedež na območju lokalne skupnosti, iz katere izhaja.

(5) Lokalna skupnost, v kateri se lahko ustanovi študent-
ska organizacija lokalne skupnosti, obsega teritorialno območje 
ene ali večih upravnih enot, kot jih določa zakonodaja v Repu-
bliki Sloveniji, ki ureja državno upravo.

81. člen
(najvišji akt)

Temeljni akt društva, ki šteje za študentsko organizacijo 
lokalne skupnosti mora biti v skladu z zakonom, Študentsko 
ustavo in akti Študentske organizacije Slovenije ter oprede-
ljevati:

– ime in sedež društva, ki šteje za študentsko organizacijo 
lokalne skupnosti;

– cilje in načela;
– najvišje študentsko predstavniško telo;
– izvršilni organ društva;
– nadzorni organ društva;
– način izvolitve organov;
– pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov 

organov;
– način zagotavljanja javnosti dela;
– druga vprašanja v skladu z akti Študentske organizacije 

Slovenije;
– druga vprašanja, pomembna za delovanje društva.

82. člen
(dejavnosti)

(1) Študentska organizacija lokalne skupnosti opravlja 
dejavnosti iz 16. člena in v skladu z zakonodajo lahko ustanovi 
oziroma soustanovi organizacijsko obliko pravnega subjekta, 
ki izvaja te dejavnosti.

(2) Študentska organizacija lokalne skupnosti lahko za 
opravljanje določenih dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega 
člena pooblasti organizacijsko obliko pravnega subjekta.

83. člen
(širitev delovanja)

Posamezna študentska organizacija lokalne skupnosti 
lahko združuje tudi študente sosednjih lokalnih skupnosti do 
ustanovitve samostojne študentske organizacije na tem ob-
močju.

5. Interesne oblike povezovanja študentov

84. člen
(opredelitev)

Interesna oblika povezovanja študentov:
– ima status društva v skladu z zakonom;
– je demokratično organizirana;
– deluje na področjih, ki so splošnega interesa za štu-

dente;
– ima najmanj 150 članov;
– ima najmanj 75 odstotkov vseh članov s statusom 

študenta;
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– ima v izvršilnih in nadzornih organih večino članov s 
statusom študenta;

– izvaja programe interesnih dejavnosti študentov na 
področjih, kot so kultura, šport, mednarodno sodelovanje, izo-
braževanje, turizem, založniška dejavnost in druge.

VI. FINANCIRANJE

1. Splošne določbe

85. člen
(vir sredstev)

(1) Študentska organizacija Slovenije in njene organi-
zacijske oblike pridobivajo sredstva za delovanje v skladu z 
zakonom o skupnosti študentov.

(2) Študentska organizacija Slovenije finančno posluje 
preko lastnega transakcijskega računa.

(3) Študentska organizacije Slovenije pridobiva sredstva 
za svoje delovanje in za delovanje svojih organizacijskih oblik 
iz naslova koncesijskih dajatev od prejemkov, izplačanih za 
začasna in občasna dela, ki jih zaračunavajo agencije za 
posredovanje občasnih in začasnih del v skladu s predpisi na 
področju zaposlovanja ter drugih virov, določenih v 9. členu 
zakona o skupnosti študentov, v skladu s pogodbo iz tretjega 
odstavka 9. člena zakona o skupnosti študentov.

86. člen
(delež sredstev)

(1) Sredstva zbrana na podlagi tretjega odstavka prej-
šnjega člena se delijo med Študentsko organizacijo Slovenije 
in njene organizacijske oblike na naslednji način:

– 7 % se nameni za Študentsko organizacijo Slovenije;
– 61 % se nameni delovanju študentskih organizacij uni-

verz, in sicer:
– 34 % za delovanje Študentske organizacije Univerze 

v Ljubljani,
– 20,5 % za delovanje Študentske organizacije Univer-

ze v Mariboru in
– 6,5 % za delovanje Študentske organizacije Univerze 

na Primorskem;
– 32 % se nameni za delovanje študentskih organizacij 

lokalnih skupnosti.
(2) Generalni sekretar Študentske organizacije Slovenije 

je dolžan najkasneje do vsakega 25. v mesecu po ključu iz tega 
člena in v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije razde-
liti sredstva zbrana iz tretjega odstavka 85. člena tega akta na 
račune organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije.

(3) Organizacijske oblike Študentske organizacije Slo-
venije sredstva razdeljena v skladu s tem členom knjižijo med 
prihodke po denarnem toku.

87. člen
(proračun)

Sredstva iz proračuna Študentske organizacije Slovenije, 
zbrana na podlagi prve alineje prvega odstavka prejšnjega 
člena tega akta, se namenjajo:

– 5 % za financiranje delovanja Študentske organizacije 
Slovenije in njenih organov ter za financiranje Dijaške orga-
nizacije Slovenije v okviru Študentske organizacije Slovenije;

– 2 % se nameni za delovanje zveze, ki združuje več kot 
50 % izmed vseh študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

Vsaka študentska organizacija lokalne skupnosti je lahko 
članica največ ene take zveze.

88. člen
(študentske organizacije univerz)

Študentske organizacije univerz pridobivajo sredstva za 
delovanje v skladu s 86. členom tega akta ter drugih virov, 
določenih v 9. členu zakona o skupnosti študentov.

89. člen
(študentske organizacije lokalnih skupnosti)

(1) Študentske organizacije lokalnih skupnosti pridobivajo 
sredstva za delovanje v skladu s 86. členom tega akta ter dru-
gih virov, določenih v 9. členu zakona o skupnosti študentov.

(2) Delitev sredstev, ki se delijo med študentske organi-
zacije lokalnih skupnosti v skladu s 86. členom tega akta, se 
opravi na podlagi Pravilnika o delitvi sredstev, ki ga sprejme 
Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti z večino glasov 
vseh članov.

(3) Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena se lah-
ko za posamezno študentsko organizacijo lokalne skupnosti 
zamrznejo, če študentska organizacija lokalne skupnosti ne 
izpolnjuje pogojev, določenih s posebnim aktom iz 69. člena 
Študentske ustave, po postopku, ki ga ureja poseben akt iz 
69. člena Študentske ustave. Zamrznjena sredstva, v skladu 
s posebnim aktom iz 69. člena Študentske ustave, pripadejo 
Študentski organizaciji Slovenije.

90. člen
(pogodba)

(1) Vsaka organizacija oziroma organizacijska enota, ki 
opravlja dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del, je 
dolžna skleniti pogodbo s Študentsko organizacijo Slovenije.

(2) Pogodba iz prvega odstavka mora vsebovati:
– pogodbene stranke;
– določitev organizacijskih enot organizacije, na katere 

se nanaša pogodba;
– prejemnike, višino sredstev in način zagotavljanja teh 

sredstev, ki jih mora odvajati organizacija oziroma organizacij-
ska enota;

– roke podajanja polletnih in letnih poročil o obsegu po-
slovanja;

– obveznosti in roke odvajanja sredstev organizacij ozi-
roma organizacijskih enot študentskim subjektom, določenim 
v tem aktu;

– pregleden prikaz in izkaz poslovanja po posameznih 
organizacijskih enotah;

– dolžnost organizacije oziroma organizacijske enote, 
da je na vsaki napotnici in računu za opravljeno storitev jasno 
razviden kraj izdaje;

– način nadzora izvrševanja pogodbe;
– razloge za prekinitev pogodbe.
(3) Pogodba se sklene za čas trajanja koncesijske pogod-

be z možnostjo podaljšanja.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

91. člen
(prepoznavanje oblik organiziranja)

V skladu s tem aktom se priznajo kot organizacijske oblike 
Študentske organizacije Slovenije tiste organizacije, ki so kot 
take na dan sprejetja tega akta vpisane v register organizacij-
skih oblik Študentske organizacije Slovenije.

92. člen
(lokalna skupnost)

Kot lokalna skupnost po tem aktu se praviloma šteje 
območje upravnih enot Republike Slovenije, razen če ni s 
pravilnikom, ki ga sprejme Skupščina Študentske organizaci-
je Slovenije na predlog Predsedstva Študentske organizacije 
Slovenije, določeno drugače.

93. člen
(objava aktov)

Študentska organizacija Slovenije in njene organizacijske 
oblike objavijo temeljni pravni akt v tridesetih dneh od sprejema 
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te Študentske ustave na spletni strani organizacijske oblike ali 
na spletni strani Študentske organizacije Slovenije.

94. člen
(začasna ureditev deleža sredstev)

(1) Ugotovi se, da so se zaradi ne-preverjanja izpol-
njevanja pogojev za status, določeni študentski organizaciji 
lokalne skupnosti s strani Študentske organizacije Slovenije 
v študijskem letu 2013/2014 neupravičeno dodelila sredstva 
po 86. členu.

(2) Do sedaj zadržana sredstva zaradi neizpolnjevanja 
pogojev za status, študentski organizaciji lokalne skupnosti iz 
prvega odstavka 94. člena, se namenijo za delovanje Študent-
ske organizacije Slovenije, kakor tudi neupravičeno dodeljena 
sredstva iz prvega odstavka 94. člena, v primeru uspešne 
izterjave.

95. člen
(postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za ohranitev 

Statusa ŠOLS v študijskem letu 2014/2015)
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za ohra-

nitev statusa ŠOLS se prične na predlog Predsedstva ŠOS. 
Predsedstvo ŠOS v sklepu o začetku postopka, opredeli roke 
za izvedo postopkovnih opravil ter predpiše način poročanja o 
postopku. Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za ohra-
nitev statusa ŠOLS izvede delovna skupina, ki jo na predlog 
predsednika Sveta ŠOLS imenuje Predsedstvo ŠOS.

(2) Delovna skupina o svojem delu poroča Predsedstvu 
ŠOS sproti in v končnem poročilu, ki ga pripravi med 15. in 
18. januarjem 2015. Predsedstvo ŠOS ima pravico do vpo-
gleda v dokazila posamezne ŠOLS o izpolnjevanju pogojev. 
Celotna dokumentacija se hrani na ŠOS.

96. člen
(zamrznitev sredstev v študijskem letu 2014/2015)
(1) V primeru, da posamezna ŠOLS ne izkaže izpolnje-

vanja pogojev za ohranitev statusa ŠOLS v roku, določenem 
v prejšnjem členu, ji Predsedstvo ŠOS zamrzne izplačilo sred-
stev skladno s Študentsko ustavo.

(2) Kolikor posamezna ŠOLS v naslednjih 2 mesecih, to 
je do 15. marca, še vedno ne izkaže izpolnjevanja pogojev, 
zamrznjena sredstva pripadejo ŠOS. V primeru, da pride do 
razlike v višini že izplačanih sredstev ŠOLS, do katerih zaradi 
neizpolnjevanja pogojev za ohranitev statusa ŠOLS, posame-
zna ŠOLS ni bila upravičena, in višini zamrznjenih sredstev, 
se ta razlika krije iz sredstev, ki bodo razdeljena ŠOLS ob 
naslednjem nakazilu po ugotovitvi neizpolnjevanja pogojev po-
samezne ŠOLS.

97. člen
(izguba statusa ŠOLS v študijskem letu 2014/2015)
(1) Kolikor ŠOLS ne izkaže izpolnjevanja pogojev skladno 

s prejšnjim členom, ga Predsedstvo ŠOS izbriše iz registra 
OO ŠOS.

(2) ŠOS po izbrisu ŠOLS, ki ne izpolnjuje pogojev za 
ohranitev statusa ŠOLS iz registra OO ŠOS zahteva vračilo 
neupravičeno pridobljenih sredstev. Povrnjena sredstva se raz-
delijo ŠOLS skladno s Študentsko ustavo.

98. člen
(uveljavitev)

Spremembe in dopolnitve Študentske ustave z dne 2. 4. 
2015 začnejo veljati naslednji dan po sprejetju, uporabljati pa 
se začnejo 1. 10. 2015.

Ljubljana, dne 22. februarja 2018

Študentska organizacija Slovenije
Aleksandar Spremo l.r.

Predsednik

599. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter 
na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 
– uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami 
in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani 
(Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in 
popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 27. 2. 2018 
in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 21. 2. 2018 
sprejela naslednje

S P R E M E M B E    S T A T U T A
Univerze v Ljubljani

1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 

s spremembami, dopolnitvami in popravki) se črta 23. točka 
52. člena.

2. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s 

spremembami, dopolnitvami in popravki) se 56. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»Habilitacijska komisija ima največ 16 članov.
V komisiji so najmanj po en predstavnik z umetniškega 

področja, področja biotehnike, medicine in veterine ter najmanj 
po dva predstavnika s področja družboslovja, humanistike, 
naravoslovja in tehnike, ki jih predlagajo senati članic. Član 
habilitacijske komisije je tudi predstavnik študentov.

Člane habilitacijske komisije izvoli senat univerze za dobo 
štirih let.

Član habilitacijske komisije je redni profesor, ki izpolnjuje 
pogoje za izvolitev v senat univerze.«

3. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s 

spremembami, dopolnitvami in popravki) se črta peti odstavek 
76. člena.

4. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s 

spremembami, dopolnitvami in popravki) se v prvem odstavku 
190. člena črta besedna zveza »oziroma redakcijske«, tako da 
se prvi odstavek 190. člena glasi:

»Če so predlagane manjše spremembe statuta, statu-
tarna komisija pošlje predlog besedila spremembe v mnenje 
članicam in študentskemu svetu univerze. Članice in študentski 
svet univerze posredujejo svoje pripombe v amandmajski obli-
ki. Za članice in študentski svet univerze, ki v roku 15 delovnih 
dni ne podajo pripomb, se šteje, da na predlog sprememb 
nimajo pripomb.«

5. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s 

spremembami, dopolnitvami in popravki) doda drugi odstavek 
193. člena, in sicer:

»Če so predlagane redakcijske spremembe statuta ali 
spremembe statuta zaradi uskladitve z zakonodajo, statutarna 
komisija pripravi predlog besedila sprememb statuta in ga 
posreduje v razpravo in sprejem senatu ter upravnemu odboru 
univerze.«

6. člen
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Prof. dr. Borut Božič l.r. Prof. dr. Igor Papič l.r.
Predsednik UO UL Predsednik Senata UL

Rektor UL
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OBČINE
BOROVNICA

600. Poslovnik Nadzornega odbora 
Občine Borovnica

Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, spremem-
be 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16 – odl. US) in tretjega odstavka 38. člena Statuta Občine 
Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Nadzorni odbor Občine 
Borovnica na seji dne 30. 11. 2017 sprejel

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

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina poslovnika)

Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega 
odbora Občine Borovnica (v nadaljevanju: nadzorni odbor).

2. člen
(področje dela)

(1) Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe 
v občini.

(2) Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih 
pristojnosti neodvisno in samostojno, opravlja svoje naloge, 
določene z zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine 
pošteno, strokovno in nepristransko ter varuje uradne in po-
slovne skrivnosti, s katerimi se seznani pri svojem delu.

(3) Nadzorni odbor ima kot najvišji organ nadzora javne 
porabe v občini naslednje pristojnosti:

– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 
občine,

– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračun-
skih sredstev,

– nadzoruje finančno poslovanje porabnikov proračunskih 
sredstev.

3. člen
(sedež)

Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Borovni-
ca, Paplerjeva ulica 15, Borovnica.

4. člen
(žig)

Nadzorni odbor pri svojem delu uporablja žig okrogle obli-
ke, premera 35 mm, ki ima v sredini grb Občine Borovnica, na 
zgornjem obodu je napis OBČINA BOROVNICA, na spodnjem 
pa napis NADZORNI ODBOR.

5. člen
(način opravljanja nadzora)

(1) Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen, svoje 
naloge mora opravljati strokovno, pošteno, vestno in nepri-
stransko. Svoje delo opravlja v skladu z določbami zakona o 
lokalni samoupravi, statuta občine in tega poslovnika.

(2) Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati 
osebne podatke, ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki 
so tako opredeljene z zakonom o lokalni samoupravi, drugim 
predpisom ali akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov 
proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in 
integriteto posameznikov.

6. člen
(izločitev člana nadzornega odbora)

(1) Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz po-
samezne zadeve, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o 
njegovi nepristranskosti v skladu z 41. členom Statuta Občine 
Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16).

(2) Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zade-
vi lahko zahteva tudi nadzorovani organ in sam član nadzorne-
ga odbora. V zahtevi za izločitev je potrebno navesti okoliščine, 
na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči 
nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.

7. člen
(javnost dela)

(1) Delo nadzornega odbora je javno, vendar seje nad-
zornega odbora niso javne. Javnost dela nadzorni odbor za-
gotavlja z objavo letnega programa dela nadzornega odbora, 
dokončnega poročila o posameznem nadzoru in letnega poro-
čila o delu na spletni strani občine.

(2) Za obveščanje javnosti je pristojen predsednik nadzor-
nega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.

II. ORGANIZACIJA IN NALOGE NADZORNEGA ODBORA

8. člen
(predsednik nadzornega odbora)

Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki ga 
člani odbora izvolijo izmed svojih članov na konstitutivni seji.

9. člen
(pristojnosti predsednika nadzornega odbora)

(1) Predsednik nadzornega odbora:
– vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– predlaga letni program dela nadzornega odbora,
– sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora,
– skrbi za pripravo gradiva za seje nadzornega odbora,
– podpisuje sklepe in zapisnike nadzornega odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov v nadzornega odbora,
– odloča, koga se vabi na seje nadzornega odbora,
– sodeluje pri nadzorih porabnikov proračuna,
– sodeluje z županom, občinskim svetom in občinsko 

upravo.
(2) Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzorne-

ga odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko svet 
obravnava poročila o opravljenih nadzorih in druge zadeve, za 
katere nadzorni odbor oceni, da so pomembne za njihovo delo.

10. člen
(pristojnosti nadzornega odbora)

(1) Naloge nadzornega odbora so:
– sprejme svoj poslovnik,
– na predlog predsednika sprejme letni program dela 

nadzornega odbora,
– spremlja izvajanje letnega programa,
– sprejema poročila o opravljenih nadzorih,
– ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračun-

skih sredstev,
– za pripravo proračuna predlaga županu višino material-

nih stroškov za svoje delovanje,
– predlaga občinskemu svetu razrešitev člana nadzor-

nega odbora,
– odloča o drugih zadevah iz svoje pristojnosti.
(2) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja 

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske 
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uprave, javnih zavodov, ustanov, javnih podjetij in drugih porab-
nikov sredstev občinskega proračuna ter ocenjuje učinkovitost 
in gospodarnost porabe sredstev proračuna občine.

11. člen
(strokovna in administrativna pomoč)

(1) Strokovna in administrativna dela za potrebe nadzor-
nega odbora opravlja občinska uprava.

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

vila za sejo,
– piše zapisnike, pripravlja pisne odpravke sklepov in 

poročil,
– obvešča predsednika o porabi proračunskih sredstev, 

namenjenih za delo odbora,
– vodi evidenco prisotnosti,
– vodi dokumentarno gradivo za nadzorni odbor v skladu 

s predpisi,
– opravlja druge naloge, za katere jo zadolži nadzorni 

odbor.
(3) Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko 

opravi tudi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora 
imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan. 
Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor tudi, ko se opira na 
mnenje ali izvid izvedenca ali zunanjega strokovnjaka.

III. SEJE NADZORNEGA ODBORA

12. člen
(sklicevanje sej)

(1) Nadzorni odbor dela in odloča na sejah.
(2) Seje sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora.
(3) Sklic seje se opravi s pisnim vabilom, predlogom 

dnevnega reda in pripadajočim gradivom. Vabilo za sklic seje 
z gradivom se pošlje članom nadzornega odbora najmanj 
pet dni pred dnem, določenim za sejo. Posamezno gradivo 
se lahko pošlje tudi kasneje, če predlagatelj ugotovi, da je 
obravnava kasneje poslanega gradiva potrebna za delo nad-
zornega odbora.

(4) Vabilo za sejo se po potrebi pošlje tudi županu, podžu-
panu, direktorju občinske uprave ter drugim, katerih navzočnost 
je, glede na dnevni red seje, potrebna.

13. člen
(predlog dnevnega reda)

Predlog dnevnega reda seje pripravi predsednik nadzor-
nega odbora. Predlog dnevnega reda ali posamezno zadevo 
lahko predlagajo tudi člani nadzornega odbora. O sprejemu 
dnevnega reda odloča nadzorni odbor na začetku seje.

14. člen
(odločanje)

(1) Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji navzočih 
večina članov. Nadzorni odbor odloča z javnim glasovanjem. S 
tajnim glasovanjem odloča, če tako sklene nadzorni odbor pred 
odločanjem o posamezni zadevi. Predlog za tajno glasovanje 
lahko da vsak član. O predlogu za tajno glasovanje se glasuje.

(2) Predlog sklepa je sprejet, če je zanj glasovala večina 
navzočih članov.

15. člen
(zapisnik)

(1) O vsaki seji nadzornega odbora se piše zapisnik. Za 
zapisnik seje skrbi javni uslužbenec občinske uprave.

(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa:
– podatke o dnevu, uri in kraju seje ter udeležencih na seji,
– podatke o sprejetem dnevnem redu,

– podatke o razpravljavcih,
– podatke o sprejetih sklepih.
(3) Zapisnik seje je pravno veljaven, ko ga z glasovanjem 

potrdi nadzorni odbor in podpišeta predsedujoči in javni usluž-
benec, ki je vodil zapisnik.

16. člen
(hranjenje dokumentacije)

(1) Dokumentacija nadzornega odbora se hrani v prosto-
rih in arhivu občinske uprave.

(2) Spis seje obsega potrjen in podpisan zapisnik seje, 
original vabila in gradivo, ki je bilo predloženo v obravnavo.

IV. NAČIN OPRAVLJANJA NADZORA

17. člen
(letni program dela)

(1) Nadzorni odbor samostojno določi in sprejme letni 
program dela, ki vsebuje letni program nadzora in predlog 
finančnega načrta. Pobudo za vključitev določenih zadev v 
letni program nadzora lahko da občinski svet, župan in občani. 
Pobude nadzorni odbor upošteva po svoji lastni presoji.

(2) Z letnim programom dela nadzorni odbor seznani 
župana in občinski svet v mesecu decembru za prihodnje leto.

(3) V letnem programu nadzorni odbor navede, kateri 
bodo nadzorovani organi, predmet in obseg nadzora, cilj nad-
zora, predvideno porabo časa za nadzor ter člana oziroma 
člane nadzornega odbora, ki bodo izvajali posamezen nadzor.

(4) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, 
če je tak nadzor določen v letnem programu nadzora. Če želi 
nadzorni odbor izvesti nadzor, ki ni vključen v letni program 
nadzora, mora najprej sprejeti spremembe programa nadzora. 
S spremembami in dopolnitvami programa nadzora z obrazlo-
žitvami mora nadzorni odbor seznaniti župana in občinski svet.

18. člen
(posamezni nadzor)

(1) Nadzor pri posameznem proračunskem porabniku 
se začne s sklepom o izvedbi nadzora, ki mora vsebovati 
opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora, navedbo 
nadzorovanega organa in vodjo nadzora.

(2) Nadzorni odbor pošlje nadzorovanemu organu in žu-
panu obvestilo o izvedbi nadzora najmanj deset dni pred dnem, 
določenim za izvedbo nadzora.

19. člen
(naloge vodje nadzora)

Vodja nadzora:
– usklajuje pripravo programa nadzora,
– koordinira delo skupine,ki je odgovorna za nadzor,
– usklajuje termine in delo z nadzorovanim organom,
– usklajuje pripravo osnutka poročila o nadzoru in konč-

nega poročila o nadzoru.

20. člen
(sodelovanje med organi)

(1) Član nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pra-
vico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo nad-
zora. Porabniki proračunskih sredstev, pri katerih se opravlja 
nadzor, so zahtevane podatke dolžni dati.

(2) V postopku nadzora so odgovorne in nadzorovane 
osebe dolžne članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, 
predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku 
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

(3) Nadzorovani organi imajo v zvezi z delom nadzornega 
odbora pravico do:

– seznanitve z vrsto in obsegom nadzora,
– da je nadzor organiziran tako, da čim manj moti delo 

nadzorovanega organa,
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– pojasnil med nadzorom,
– primernega roka za pripravo podatkov, pojasnil in odgo-

vora na ugotovitve nadzora.

21. člen
(poročilo o nadzoru)

(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sesta-
vine, določene v Pravilniku o obveznih sestavinah poročila 
nadzornega odbora občine. Poročilo mora biti skladno z določili 
44. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16).

(2) V petnajstih dneh po opravljenem nadzoru pripravi 
vodja nadzora osnutek poročila o nadzoru in ga posreduje 
predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru 
mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru.

(3) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. 
Vsak član se mora o osnutku poročila opredeliti, na koncu poda 
izjavo še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah 
nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru.

(4) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan 
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali 
dopolnitev. Usmeritve morajo upoštevati člani nadzornega od-
bora in osnutek poročila dopolniti. V tem primeru se nov osnu-
tek poročila sprejme najpozneje v petnajstih dneh.

(5) Osnutek poročila podpišejo predsednik nadzornega 
odbora in člani, ki so nadzor opravili.

(6) Podpisan osnutek poročila nadzorni odbor pošlje nad-
zorovanemu organu najpozneje osem dni po sprejemu. Nad-
zorovani organ ima pravico v roku 15 dni od prejema osnutka 
poročila o nadzoru vložiti ugovor na posamezne navedbe – 
odzivno poročilo. Nadzorni odbor mora o odzivnem poročilu 
odločiti v petnajstih dneh od njegovega prejema.

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

(8) Po odločitvi o odzivnem poročilu sprejme nadzorni od-
bor končno poročilo o nadzoru s priporočili in predlogi, ki ga po-
šlje nadzorovanemu organu, občinskemu svetu in županu, po 
potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.

(9) Župan in občinski svet morata s svojim mnenjem na 
ugotovitve, mnenja in priporočila seznaniti nadzorni odbor.

22. člen
(hujša kršitev predpisov)

(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpi-
sov ali hujše nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh 
kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti 
pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

(2) Pri opredelitvi hujše kršitve mora nadzorni odbor pre-
sojati:

– po vrednosti: v odstotku od vrednosti predmeta nadzora,
– po naravi: če je narava neskladnosti s predpisi takšna, 

da je na to potrebno opozoriti,
– po kontekstu: v kakšni zvezi se kršitev pojavlja, pona-

vljanje, ali je nadzorni odbor na isto kršitev že opozoril.
(3) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja 

utemeljen sum, da je nadzorovani organ ali odgovorna oseba 
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve 
posredovati organu pregona.

V. KONČNE DOLOČBE

23. člen
(sprejetje poslovnika in objava)

(1) Poslovnik sprejeme nadzorni odbor z dvotretjinsko 
večino glasov članov. Po enakem postopku sprejme tudi spre-
membe poslovnika.

(2) Sprejeti poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in prične veljati petnajsti dan po objavi.

24. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik 
nadzornega odbora Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 2/01).

Št. 007-0005/2017-1
Borovnica, dne 30. novembra 2017

Predsednik
Nadzornega odbora
Peter Črnilogar l.r.

BOVEC

601. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 14/10 in 84/10), 
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 Statuta Občine Bovec (Uradni 
list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 
25. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Bovec za leto 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Bovec za leto 2018 določajo 

proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževa-
nja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in iz-

datki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v 
naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 5.707.422,76
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.490.874,00

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 3.676.359,00

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.910.544,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 348.915,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 416.800,00
706 DRUGI DAVKI 100,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 814.515,00
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 660.035,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 5.700,00
712 DENARNE KAZNI 7.050,00
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713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 71.930,00

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 69.800,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 662.439,76
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 437.347,95
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 

IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV 225.091,81
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 1.500,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 1.500,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 552.609,00
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 552.609,00
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. 

PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 

UNIJE 0,00
782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU – 

ZA STRUKTURNO POLITIKO
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 

EVROPSKIH INSTITUCIJ
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.916.089,85
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.804.986,09
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 402.620,34
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 

ZA SOCIALNO VARNOST 66.252,38
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.300.899,37
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 32.814,00
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 2.400,00
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 1.658.183,66
410 SUBVENCIJE 60.742,80
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 588.140,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZAC. IN USTANOVAM 182.760,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 826.540,86
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.174.811,10
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 3.174.811,10
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 278.109,00
431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. 

OSEBAM, KI NISO PR. POR. 17.400,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 260.709,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.) –1.208.667,09
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751) 36.640,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 36.640,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREM. KAPITAL. DELEŽEV 
(IV.-V.) 36.640,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 333.154,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 333.154,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 295.268,62
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 295.268,62
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE 

SREDSTEV NA RAČUNIH) –1.134.141,71
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII:) 37.885,38
XI. NETO FINANCIRANJE –1.208.667,09
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB 

KONCU PRET. LETA 1.134.652,06

Sestavni deli Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 
2018 so:

a. Splošni del proračuna
Bilanca prihodkov in odhodkov po ekonomski 
klasifikaciji
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja

b. Bilanca odhodkov – po programski klasifikaciji 
javno finančnih izdatkov
izdatki razporejeni po področjih proračunske 
porabe, glavnih programih in podprogramih

c. Načrt razvojnih programov
d. Kadrovski načrt
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

in premičnim premoženjem se sprejema samostojno.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 

konta.

4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvem 
odstavku 80. člena Zakona o javnih financah (v nadaljnjem 
besedilu: ZJF), tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse, ki se namenijo za sofinanci-
ranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne 
opreme v gasilskih enotah;

2. prihodki turistične takse, ki se namenijo za izvajanje 
dejavnosti in storitev spodbujanja razvoja turizma;

3. prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih 
cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest;

4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov;

5. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;

6. transferni prihodki iz državnega proračuna in proračuna 
Evropske unije za sofinanciranje posameznih projektov;

7. prihodki iz naslova koncesijske dajatve od posebnih 
iger na srečo, ki se namenijo za ureditev prebivalcem prijaznej-
šega okolja in za turistično infrastrukturo;

8. izvirni prihodki krajevnih skupnosti, ki se namenijo za 
financiranje izdatkov, predvidenih v finančnih načrtih krajevnih 
skupnosti;

9. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se namenijo za 
gradnjo komunalne opreme;

10. prihodki iz naslova poslovnega najema gospodarske 
javne infrastrukture, ki se namenijo za obnovitvene in razširi-
tvene investicije v gospodarsko javno infrastrukturo;
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11. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov 
varstva in vlaganj v naravne vire;

12. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za posek in 
prodajo lesa, ki se namenijo za izvajanje ukrepov za gradnjo 
infrastrukture lokalnega pomena.

Prihodki iz naslova okoljskih dajatev iz 4. in 5. točke prej-
šnjega odstavka se lahko porabijo za:

1. gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih 
obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi 
operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na 
področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s ko-
munalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in

2. zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdr-
ževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za 
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja.

Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, 
razen sredstev, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno 
dejavnostjo, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-

jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposredne-

ga uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe 
med posameznimi postavkami v okviru posameznega področja 
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

Župan v mesecu septembru in konec leta z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za 
leto 2016 in o njegovi realizaciji.

6. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati do-

deljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v proračunu.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna 

poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem po-
rabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) 
ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.

Uporabniki na račun občinskega proračuna ne smejo 
prevzemati obveznosti, ki bi presegale z občinskim proračunom 
določena sredstva za posamezne namene.

7. člen
Uporabnik sredstev proračuna lahko v tekočem letu raz-

piše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen 
v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu za 
tekoče leto in predvidene obveznosti v načrtu razvojnih progra-
mov za naslednja leta.

O uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih pro-
gramov odloča občinski svet na podlagi potrjenega Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

Župan je pooblaščen za potrjevanje investicijske doku-
mentacije projektov, ki so že uvrščeni v načrt razvojnih pro-
gramov.

Župan lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov katerih vrednost se spremeni do 20 %.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
v načrt razvojnih programov uvrstijo z uveljavitvijo proračuna 
za tekoče leto.

8. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih 

se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno 
področje.

Poraba sredstev za opravljene naloge na posameznih 
področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za po-
samezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno 
nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana 
ali naloga za izplačilo, ki ga odobri župan.

Vsi proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, 
investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, 
skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v 
skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.

9. člen
Pravni posli krajevnih skupnosti, ki jih sklene krajevna 

skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični. Ne 
glede na določilo prejšnjega odstavka lahko krajevna skupnost 
veljavno sklepa pravne posle in prevzema obveznosti brez 
predhodnega soglasja župana, vendar le v okviru svoje de-
javnosti in le do višine sredstev, ki so za posamezne namene 
zagotovljena v njenem finančnem načrtu.

10. člen
Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot prora-

čunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5 % prejemkov 
proračuna.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem obve-
šča občinski svet v okviru zaključnega računa proračuna.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

11. člen
Župan lahko dolžniku do višine 420,00 EUR odpiše ozi-

roma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka 
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neiz-
terljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče 
izterjati. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do 
občine iz naslova obveznih dajatev.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za izvedbo razvojnih 

programov, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o dolgoročnem 
zadolževanju se lahko podpiše ob predhodnem pisnem soglas-
ju ministrstva, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa 
zakon, ki ureja financiranje občin.

Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica ozi-
roma soustanoviteljica je Občina Bovec, se smejo zadolževati 
le s soglasjem Občinskega sveta Občine Bovec, in sicer: javni 
zavodi največ do višine 100.000,00 EUR, javna podjetja pa 
največ do višine 600.000,00 EUR.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz-
vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko 
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega 
sprejetega proračuna. Dolg iz tega naslova mora občina odpla-
čati do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2018.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bovec v letu 

2018, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega 
financiranja.

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

Št. 410-01/2017-3
Bovec, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Bovec

Valter Mlekuž l.r.
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CANKOVA

602. Odlok o proračunu Občine Cankova 
za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 14/3 – popr. in 101/13 in 55/15 – 
ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, 
št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 17. redni seji 
dne 22. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Cankova za leto 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cankova za leto 2018 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun 
leta 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2,141.531
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1,679.929

70 DAVČNI PRIHODKI 1,257.488
700 Davki na dohodek in dobiček 1,130.965
703 Davki na premoženje 78.979
704 Domači davki na blago in storitve 47.544
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 422.441
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 167.806
711 Takse in pristojbine 454
712 Denarne kazni 205
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 140.476
714 Drugi nedavčni prihodki 113.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 147.457
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 147.457

73 PREJETE DONACIJE 1.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.500
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 312.645

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 301.595
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in sredstev proračuna EU 11.050

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2,414.227
40 TEKOČI ODHODKI 928.404

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 258.451
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 40.474
402 Izdatki za blago in storitve  597.308
403 Plačila domačih obresti 25.671
409 Rezerve 6.500

41 TEKOČI TRANSFERI 707.804
410 Subvencije 50.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 436.729
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 76.975
413 Drugi tekoči domači transferi 144.100
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 771.019
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 771.019

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 7.000
430 Investicijski transferi 0
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 0
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 7.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –272.696

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 1.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 1.000
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 1.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –1.000

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 487.318
50 ZADOLŽEVANJE  487.318

500 Domače zadolževanje 487.318
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 46.931
55 ODPLAČILO DOLGA 46.931

550 Odplačilo domačega dolga 46.931
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IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 440.387
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 272.696

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA –166.691

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 Cankova.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. Požarna taksa,
2. Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi od-

laganja odpadkov,
3. Prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna med glavnimi programi v okviru področja pro-
računske porabe odloča župan na predlog neposrednega 
uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med pro-
računskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in 
njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 

če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Občina Cankova ima na osnovi določil Zakona o javnih 
financah oblikovan proračunski sklad: Proračunska rezerva.

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 
6.500,00 eurov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.500,00 eurov 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

9. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna se del predvidenih prora-
čunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadr-
ži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 
6.500,00 eurov se lahko uporabijo za nepredvidene namene, 
za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za na-
mene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena 
v zadostnem obsegu.

O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan 
in o tem pisno obvešča občinski svet.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan dolžniku do višine 400 EUR odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do 
višine 425.591,46 evrov.

Občina Cankova se lahko na podlagi 23. člena Zakona o 
financiranju občin zadolži v letu 2018 do višine 61.727,00 evrov 
in se nameni za financiranje investicijskega projekta.
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12. člen
(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega 

proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina 
ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno  

ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabnik občinskega proračuna, javna podje-

tja, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le 
s soglasjem občine. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za 
izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.

13. člen
(kratkoročno zadolževanje občine)

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz-
vrševanja proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina 
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega 
sprejetega proračuna.

Če posebni zakon ne določa drugače, so prihodki od 
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi prihodek proračuna 
in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvidnostnih sredstev pro-
računa izdatek proračuna.

14. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
 Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2018 zadolži do višine 425.591,46 evrov.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(začasno financiranje v letu 2019)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cankova v letu 
2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

16. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-01/2018
Cankova, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Cankova

Drago Vogrinčič l.r.

CELJE

603. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Golovec – območji GOS-1 in GOS-2

Na podlagi 61., 97. in 98. 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, 14/15 – ZUUJFO in 
61/17 – ZUreP-2), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine 
Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in 78. člena Poslov-
nika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, 
št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 24. redni seji 
dne 20. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Golovec – območji GOS-1 in GOS-2

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o spremembah 
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sesta-
vin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – 
Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni 
list RS, št. 86/01) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt 
Golovec – območji GOS-1 in GOS-2, (v nadaljevanju: OPPN).

(2) OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. 
Celje, pod številko projekta 708/13.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostor-
ske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, dopustne 
dejavnosti, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in 
pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infra-
strukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih 
ureditev in dopustna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v gra-
fičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni 
del tega odloka.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(predmet OPPN)

Na območju OPPN so skladno s pogoji določil tega odloka 
načrtovani naslednji posegi:

– zasnova in ureditev sprehajalnih in rekreacijskih poti, ki 
povezujejo severni, južni, vzhodni in zahodni del mesta,

– ureditev Slovenskega pokopališča na Golovcu (v na-
daljevanju: pokopališče) kot spominskega parka in njegova 
vključitev v sistem pešpoti,

– ohranitev večje zelene površine – travnika za smučišče,
– izgradnja razglednega stolpa na lokaciji obstoječega 

telekomunikacijskega stolpa,
– ureditev in razširitev obstoječega igrišča,
– izgradnja parkirišča pri križišču Dečkove ceste in Ceste 

na Dobrovo,
– ureditev parkovnega dela s pešpotmi in sanacija objek-

tov oglaševanja med Dečkovo in Pokopališko cesto,
– rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječe-

ga objekta na parceli št. 967 k.o. Spodnja Hudinja v poslovno 
stanovanjski objekt – objekt družbenega standarda za izvajanje 
na področju storitev družbenih dejavnosti (dejavnosti za vzgojo 
in izobraževanje otrok in mladostnikov, dejavnosti za socialno 
varstvo, kulturo in šport) in turistično informativnim namenom 
z možnostjo širitve omenjenih funkcij na zunanje površine ob 
objektu,

– odstranitev obstoječega objekta na parceli št. 963/1 k.o. 
Spodnja Hudinja in izgradnja novega poslovnega objekta za 
športno rekreacijsko dejavnost,

– rekonstrukcija, sanacija in prenova obstoječih objektov 
na parcelah št. 1370/1, 1370/2, 1370/3 in 1371/1 k.o. Spodnja 
Hudinja ob Dečkovi cesti nasproti Celjskega sejma – ohranitev 
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arhitekturne zasnove, skladno s pogoji pristojne službe za 
varstvo kulturne dediščine,

– izgradnja šestih stanovanjskih objektov na parcelah 
št. 907, 908/1, 908/2, 909, 913/2, 913/3, 914/1, 914/2, 930/1 
(del), 930/2, 931/2 (del), k.o. Spodnja Hudinja na severni strani 
območja – zapolnitev med obstoječimi stanovanjskimi objekti,

– izgradnja stanovanjskega objekta na parcelah št. 990/1 
in 980/5 k.o. Spodnja Hudinja – zapolnitev med obstoječimi 
stanovanjskimi objekti,

– ukinitev obstoječih vrtičkov in pomožnih objektov sever-
no in južno od pokopališča ter vzpostavitev travnatih zelenih 
površin,

– opredelitev rezervata za vrtičke na severnem delu ob-
močja,

– zasaditev drevoreda ob Jamovi ulici,
– ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključe-

vanja nanjo,
– ureditev pešpoti (pločnika) ob Cesti na Dobrovo.

4. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN se nahaja na južnem delu hriba Golo-
vec v Celju. Na jugu je območje omejeno z Dečkovo cesto, na 
vzhodu z Opekarniško cesto, na severu z Jamovo ulico in na 
zahodu s Cesto na Dobrovo. Območje je v večini namenjeno 
športno rekreacijski dejavnosti in v naravi predstavlja travnat 
hrib, ki je v manjši meri porasel z gozdom, ob cestah, ki ga 
obrobljajo, pa je poseljen. Območje z oznako GOS-2 obsega 
Slovensko pokopališče na Golovcu, vsa ostala zemljišča so v 
območju GOS-1.

(2) Območje OPPN obsega parcele in dele parcel 
št. 907, 908/1, 908/2, 909, 910/1, 910/2, 910/3, 911, 912/1, 
912/2, 912/3, 912/4, 912/5, 913/1, 913/2, 913/3, 914/1, 
914/2, 915/1, 915/2, 915/3, 915/4, 915/5, 915/6, 915/7, 916, 
917/2, 918/2, 919, 920/1, 920/2, 920/3, 920/4, 921, 922/1, 
922/2, 922/3, 922/4, 923, 924/1, 924/2, 924/3, 924/4, 924/5, 
925, 926/2, 926/3, 926/4, 928/1, 928/2, 928/3, 929/1, 929/2, 
930/1, 930/2, 930/3, 931/1, 931/2, 932/1, 932/2, 932/3, 933/1, 
933/2, 934, 935, 936, 937/1, 937/2, 938, 939/1, 940, 941, 
942/1, 943/1, 944, 945/2, 946/1, 946/2, 947/1, 948, 950, 
952, 953, 954, 957, 958/1, 958/2, 958/3, 959, 960, 961, 962, 
963/1, 963/2, 964,1 964/2, 964/3, 965, 966/1, 966/2, 967, 
968, 969, 970/1, 970/2, 971/1, 971/2, 971/3, 972, 973, 974, 
975, 977, 978/1, 978/2, 980/1, 980/2, 980/3, 980/4, 980/5, 
981, 982, 983/2, 983/6, 983/8, 984, 1312, 1313/1, 1313/5, 
1316/1, 1316/3, 1317, 1318/2, 1318/4, 1319/1, 1319/5, 
1320/7, 1320/5, 1322/2, 1322/4, 1365/2, 1365/3, 1367, 1368, 
1369, 1370/1, 1370/2, 1370/3, 1371/1, 1372, 1373/1, 1704/2, 
1708/2, 1708/5, 1708/10, 1708/11, 1709/1, 1709/2, 1710/1, 
1712/2, 1714, vse k. o. Spodnja Hudinja (1074). Površina 
območja meri ca. 22,38 ha.

(3) OPPN predvideva posege tudi na zemljišča izven 
območja urejanja, ki so potrebni za neposredno prometno 
priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih 
priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture (v na-
daljevanju: GJI), potrebnih za komunalno opremljanje območja 
ter morebitne nujne vodnogospodarske ureditve.

5. člen
(posegi zunaj območja OPPN)

Zaradi izvedbe navezav na obstoječo gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro so potrebni posegi tudi 
na zemljišča izven območja urejanja. Posegi zunaj območja 
OPPN:

– Fekalna kanalizacija: k.o. Spodnja Hudinja parc. 
št. 1708/2, 1709/1, 1710/1;

– Meteorna kanalizacija: k.o. Spodnja Hudinja parc. 
št. 1708/2, 1709/1;

– Fekalna kanalizacija: k.o. Spodnja Hudinja parc. 
št. 1708/2, 1709/1, 1710/1.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Območje obravnave se nahaja na severnem delu 
mesta in je z vseh strani omejeno s cestami. Na jugu meji na 
Dečkovo cesto in na območje Celjskega sejma. Na severu je 
omejeno z Jamovo ulico in območjem nogometnega stadiona 
ter TC Mercator ter na severozahodu s Travniško ulico. Na 
vzhodu ga omejuje Opekarniška cesta in poslovni objekti. 
Zahodni del območja je omejen s Cesto na Dobrovo in stano-
vanjsko sosesko Nova vas.

(2) Območje OPPN se na južnem delu preko Pokopališke 
ceste prometno navezuje na Opekarniško cesto in preko pred-
vidne povezave s Pokopališke ceste na Cesto na Dobrovo. Na 
vzhodnem delu se obstoječi in predvideni objekti preko dovo-
znih priključkov navezujejo na Opekarniško cesto. Severni del 
območja se preko obstoječih in predvidenih dovozov prometno 
navezuje na Jamovo ulico, na zahodu se obstoječi objekti na-
vezujejo na Cesto na Dobrovo in Travniško cesto. Peš promet 
(pešpoti) znotraj območja OPPN se navezuje na obstoječe 
pločnike Ob Dečkovi cesti, Opekarniški cesti in Jamovi cesti.

(3) V času gradnje obsega vplivno območje OPPN ze-
mljišča znotraj meje območja OPPN ter zemljišča zunaj meje 
območja potrebna za gradnjo GJI. Po izgradnji prostorskih 
ureditev vplivno območje obsega zemljišča območja OPPN.

(4) Prostorske ureditve OPPN nimajo negativnih vplivov 
na sosednja območja.

7. člen
(namembnost območja OPPN)

V mejah OPPN so predvidena naslednja prostorska ob-
močja:

– Območje z oznako »PA« – parkovno območje: pretežna 
namembnost park, spominski park, pokopališče, sprehajališče. 
Prostorska ureditev »PA« zajema Slovensko pokopališče na 
Golovcu, spomenik NOB ter parkovni del s sankališčem med 
Pokopališko ulico in Dečkovo cesto. Območje obsega zemljišča 
s parc. št. 953, 958/1 (del), 959, 960 (del), 961, 962 (del), 971/1, 
1312 (del), 1313/1 (del), 1316/1, 1316/3, 1317, 1318/2, 1318/4, 
1319/1, 1319/5, 1320/5, 1320/7, 1322/2, 1322/4 in 1365/2 (del), 
1365/3, 1367, 1368, 1369 vse k.o. Spodnja Hudinja.

– Območje z oznako »R« – rekreacijsko območje: pre-
težna športno rekreativna namembnost, otroško in športno 
igrišče, smučišče, fitnes na prostem, trim steza, razgledni stolp, 
objekta s športno rekreacijsko in stanovanjsko funkcijo, vrtički. 
Območje obsega zemljišča s parc. št. 915/1, 917/2, 918/2, 919, 
920/1, 920/2, 920/3, 920/4, 921, 922/1, 922/2, 922/3, 922/4, 
930/1 (del), 930/3, 931/1, 931/2 (del), 962 (del), 963/1 (del), 
963/2, 964/1, 964/2, 964/3, 965, 966/1, 967 (del), 968, 969, 
970/1, 970/2, 971/1 (del), 971/2 (del), 972, 973, 974, 975, 982, 
983/2, 983/6, 984 (del) vse k.o. Spodnja Hudinja. Prostorska 
ureditev »R« zajema obstoječe smučišče na zahodnem pobo-
čju Golovca, obstoječe športno igrišče, vrtičke in objekte na 
zemljiščih s parc. št. 963/1 in 967, oboje k.o. Spodnja Hudinja, 
s pripadajočimi zunanjimi površinami.

– Območja z oznakami »OPS« – poslovno stanovanjsko 
in poslovno rekreacijsko območje: poslovno stanovanjska de-
javnost.

Poslovno stanovanjska območja zajemajo obstoječo po-
slovno stanovanjsko pozidavo v jugovzhodnem vogalu obmo-
čja v križišču Dečkove in Opekarniške ceste na zemljiščih s 
parc. št. 946/2 (del), 947/1, 948, 952 in 958/3, vse k.o. Spodnja 
Hudinja, obstoječi stanovanjski objekt z zunanjimi površinami 
na zemljiščih s parc. št. 965 (del), 967 (del), 971/1 (del), 973 
(del) k.o. Spodnja Hudinja in obstoječi poslovno stanovanjski 
objekt na zemljišču s parc. št. 984 (del), k.o. Spodnja Hudinja.

Poslovno rekreacijsko območje s podoznako »PR« obse-
ga predvideni poslovno stanovanjski objekt za športno rekrea-
cijsko dejavnost na zemljišču s parc. št. 963/1 (del) in 962 (del), 
k.o. Spodnja Hudinja.
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– Območji z oznako »OP« in »P« – poslovno območje: 
poslovna dejavnost. Poslovno območje zajema obstoječi po-
slovni objekt (Telekom) s pripadajočimi zunanjimi površinami 
na severu ob Jamovi ulici na zemljiščih s parc. št. 915/5, 915/3, 
915/6, vse k.o. Spodnja Hudinja in obstoječi ter predvideni po-
slovni objekt s pripadajočimi zunanjimi površinami na zahodu 
ob Opekarniški cesti na zemljiščih s parc. št. 940, 942/1, 943/1 
vse k.o. Spodnja Hudinja.

– Območji z oznako »OS« in »S« – obstoječi in predvideni 
stanovanjski objekti. Stanovanjsko območje zajema: severni 
del območja ob Jamovi ulici z obstoječo in predvideno stano-
vanjsko pozidavo, severozahodni del območja z obstoječimi 
stanovanjskimi objekti, zahodni del območja z obstoječo in 
predvideno stanovanjsko pozidavo ob Cesti na Dobrovo na 
zemljiščih s parc. št. 980/1 in 980/5, obe k.o. Spodnja Hudinja, 
južni del območja s stanovanjsko pozidavo med Pokopališko 
ulico in Dečkovo cesto.

– Območje z oznako »CVG«: območje obsega Westnovo 
vilo na Golovcu s pripadajočimi zunanjimi površinami na zemlji-
ščih s parc. št. 923, 924/1, 924/2, 924/3, 924/4, 924/5, 925 vse 
k.o. Spodnja Hudinja.

8. člen
(dopustni posegi)

(1) Na območju OPPN so skladno s pogoji določil tega 
odloka dopustni naslednji posegi:

– odstranitev nelegalno zgrajenih objektov ali njihovih 
delov ter nezahtevnih in enostavnih objektov ali njihovih delov,

– odstranitev (ukinitev) dela vrtičkov,
– odstranitev ali obnova in preoblikovanje (rekonstrukcija) 

obstoječih objektov, dozidave in nadzidave objektov, in gradnja 
novih objektov,

– odstranitev ali obnova (rekonstrukcija) ter gradnja novih 
nezahtevnih in enostavnih objektov, gradnjo in urejanje zuna-
njih in zelenih površin, gradnjo, obnovo, sanacijo in dograditev 
obstoječega omrežja GJI,

– redna investicijska in vzdrževalna dela,
– spremembe namembnosti,
– odstranitev obstoječih objektov in naprav GJI v povezavi 

z odstranjenimi objekti ter izgradnja novega omrežja GJI ter 
obnova, sanacija in dograditev obstoječega omrežja GJI,

– izgradnja novega omrežja GJI ter obnova, sanacija 
in dograditev obstoječega omrežja GJI izven meje območja 
OPPN.

(2) Znotraj prostorske ureditve »PA« in »R« ni dovolje-
na gradnja novih objektov, razen objektov parkovne opreme, 
objektov namenjenih rekreaciji in objektov GJI.

(3) Znotraj prostorskih ureditev »S« je dopustna obnova 
in preoblikovanje (rekonstrukcija) objektov, dozidave in nadzi-
dave objektov, gradnja novih objektov in gradnja enostavnih 
ter nezahtevnih objektov, skladno s klasifikacijo vrst objektov 
(v nadaljevanju: CC-SI), in sicer:

– enostanovanjske stavbe z oznako CC-SI 11100 in dvo-
stanovanjske stavbe z oznako 11210

Skupni faktor zazidanosti parcele ne sme presegati 0,4.
(4) Znotraj prostorskih ureditev »OPS« in »P« je dopustna 

obnova in preoblikovanje (rekonstrukcija) objektov, dozidave in 
nadzidave objektov, gradnja novih objektov in gradnja enostav-
nih ter nezahtevnih objektov, skladno s CC-SI, in sicer:

– Na območjih z oznako »OPS 1«, »OPS 2«, »OPS 3« 
in »OPS 4«:

– stanovanjske stavbe z oznako CC-SI 1 razen sta-
novanjske stavbe za posebne namene z oznako CC-SI 
1130,

– gostilne, restavracije in točilnice z oznako CC-SI 
12112,

– druge upravne in pisarniške stavbe z oznako CC-SI 
12203,

– trgovske in druge stavbe za storitveno dejavnost z 
oznako CC-SI 12301, razen sejemske dvorane, razsta-

višča z oznako CC-SI 12302, bencinski servisi z oznako 
12303,

– stavbe za druge storitvene dejavnosti z oznako 
CC-SI 12304, razen kemične čistilnice, pralnice in av-
topralnice,

– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno 
delo z oznako CC-SI 12640,

– stavbe za zdravstvo z oznako CC-SI 12630 in špor-
tne dvorane z oznako CC-SI 12640.
– Na območju z oznako »P« – isto kot na območju »OPS 

1-4«, poleg tega pa še:
– hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastani-

tev z oznako CC-SI-12111.
Skupni faktor zazidanosti parcele ne sme presegati 0,4.
(5) Znotraj prostorskih ureditev »OS«, »OP«, »CVG« je 

obstoječe objekte možno vzdrževati in rekonstruirati. Možna je 
gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov. Možna je prizidava 
objektov pod pogoji, da skupni faktor zazidanosti parcele ne 
presega 0,4.

9. člen
(dopustne dejavnosti)

(1) Dopustne dejavnosti v tem odloku so določene 
skladno z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti (v 
nadaljevanju: SKD), pri čemer so navedene kategorije de-
javnosti z oznakami. V primerih, ko so v okviru kategorije 
dopustne samo posamezne podkategorije, so te navedene, 
ostale podkategorije pa niso dopustne. V primeru, ko so v 
okviru posamezne podkategorije dopustne samo posamezne 
dejavnosti, so te posebej navedene, ostale dejavnosti pa 
niso dopustne.

(2) Na območju OPPN so skladno s pogoji določil tega 
odloka dopustne naslednje dejavnosti:

– Na območjih z oznakama »OPS 1« in »OPS 4« so poleg 
stanovanjske dopustne poslovne dejavnosti razen dejavnosti 
z oznakami SKD A do H (kmetijstvo, rudarstvo, proizvodnja 
in predelava, energetika, gradbeništvo, trgovina, promet in 
skladiščenje). Dopustne dejavnosti so kulturne, razvedrilne in 
rekreacijske dejavnosti z oznako SKD R, ki vključujejo Umetni-
ško ustvarjanje (SKD 90.03), Dejavnost muzejev (SKD 91.020), 
Varstvo kulturne dediščine (SKD 91.030), Športne in druge de-
javnosti za prosti čas (SKD 93), ki vključuje dejavnost športnih 
klubov (SKD 93.12), Obratovanje fitnes objektov (SKD 93.13), 
Obratovanje športnih objektov (SKD 93.11) Druge športne de-
javnosti (SKD 93.19) in gostinstvo z oznako SKD I, ki vključuje 
okrepčevalnice in podobni obrati (KD 56.102) in strežbo pijač 
(SKD 56.30).

– Na območju z oznako »OPS 2« so poleg stanovanjske 
dopustne poslovne dejavnosti razen dejavnosti z oznakami 
SKD A do H (kmetijstvo, rudarstvo, proizvodnja in predelava, 
energetika, gradbeništvo, trgovina, promet in skladiščenje). 
Dopustne dejavnosti so gostinstvo z oznako SKD I, ki vključuje 
dejavnost strežbe jedi in pijač (SKD 56).

– Na območju z oznako »OPS 3« so poleg stanovanjske 
dopustne vse dejavnosti razen dejavnosti z oznakami SKD 
A do E in H (kmetijstvo, rudarstvo, proizvodnja in predelava, 
energetika, oskrba z vodo, saniranje okolja, gradbeništvo, pro-
met in skladiščenje), in dejavnost vzdrževanje motornih vozil 
z oznako 45.2.

– Na območju z oznako »P« so poleg stanovanjske do-
pustne poslovne dejavnosti razen dejavnosti z oznakami SKD 
A do F (kmetijstvo, rudarstvo, proizvodnja in predelava, ener-
getika, gradbeništvo, promet in skladiščenje).

(3) Na celotnem območju OPPN so poleg obstoječih 
dejavnosti dopustne tudi druge dejavnosti, če je to skladno z 
veljavno klasifikacijo vrst objektov, v kateri se dejavnost odvija, 
ne povzročajo prekomerne obremenitve okolja z emisijami ter 
nimajo škodljivih vplivov na bivalne in delovne pogoje ter po 
predhodnem pisnem soglasju Mestne občine Celje.
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IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV  
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI  

IN OBLIKOVANJA

10. člen
(odstranitve objektov)

(1) Na območju OPPN se odstranijo obstoječi dotrajani 
objekti:

– odstranitev obstoječega objekta na parceli št. 963/1 
k.o. Spodnja Hudinja ter objektov in naprav GJI v povezavi z 
odstranjenim objektom,

– odstranitev nelegalno zgrajenih objektov ali njihovih 
delov ter nezahtevnih in enostavnih objektov ali njihovih delov.

(2) Na območju OPPN se ukinejo in odstranijo vrtički na 
parcelah št. del 962, 964/1, 966/1, 969, del 971/1, 970/1, 970/2, 
del 973, 1365/3, 1367, 1368, 1369, k.o. Spodnja Hudinja.

11. člen
(lega in velikosti objektov)

(1) Umestitev objektov in naprav je določena s:
– horizontalnimi in vertikalnimi gabariti objektov,
– točkami zakoličbe, s katerimi so novi objekti in naprave 

locirani v prostoru,
– višinskimi kotami, ki so razvidne iz grafične priloge št. 5.
(2) Velikost posameznih objektov je določena s:
– horizontalnim gabaritom načrtovanih objektov, z dopu-

stnim odstopanjem,
– vertikalnimi gabariti objektov, pri čemer pomeni: K klet, 

P pritličje, P+1 pritličje in nadstropje, IP izkoriščeno podstrešje,
– gradbenimi mejami, predvidenih objektov z oznako »P« 

in »OPS 4«, ki jih načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko 
pa se jih dotikajo ali pa so od njih odmaknjeni v notranjost 
parcele,

– točne tlorisne dimenzije in višine objektov bodo v okviru 
dopustnih odstopanj skladnih s tem odlokom, določene na 
podlagi potreb investitorja ob upoštevanju tehnoloških in logi-
stičnih zadev v fazi izdelave projektov za pridobitev dovoljenja 
za gradnjo,

– izvedbo internih prometnih in manipulacijskih površin 
vključno s parkirnimi površinami za zaposlene in obiskovalce v 
mejah gradbene parcele.

12. člen
(velikost in oblikovanje objektov)

(1) Predvideni stanovanjski objekti »S1, S2, S3, S4, S5, 
in S6« na severnem delu območja morajo biti obvezno enotno 
oblikovani. Tlorisna zasnova je podolgovata pravokotna oblika. 
Strehe so lahko simetrične dvokapnice z naklonom 25–35°, 
opečnate barve, enokapnica z naklonom 20–30° ali ravne stre-
he. Možna je izgradnja enostavnih in nezahtevnih objektov pod 
pogoji, da skupni faktor zazidanosti parcele ne presega 0,4. 
Največja tlorisna dimenzija stanovanjskih objektov S1-S6 je 
12,00 x 10,00 m. Etažnost je P+1 ali K+P+IP, klet je v celoti ali 
delno vkopana.

(2) Predvideni stanovanjski objekt »S7« na zahodnem 
delu območja je tlorisnih dimenzij 10,00 x 8,00 m, streha je 
simetrična dvokapnica z naklonom 35°–45°, opečnate barve. 
Etažnost objekta je K+P+IP, klet je v celoti ali delno vkopana. 
Višina slemena nad koto pritličja ne presega 8,00 m. Možna je 
izgradnja enostavnih in nezahtevnih objektov pod pogoji, da 
skupni faktor zazidanosti parcele ne presega 0,4.

(3) Obstoječi stanovanjski objekt »OPS1« na parceli 
št. 967 k.o. Spodnja Hudinja je zasnovan v L obliki in ima 
pritličje, etažo in izkoriščeno podstrešje. Obstoječi objekt je 
možno vzdrževati in rekonstruirati. Dovoljena je sprememba 
namembnosti v poslovno stanovanjski objekt (dejavnosti za 
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, dejavnosti za 
socialno varstvo, kulturo in šport) ter za turistično informacijske 
dejavnosti. Možna je tudi rušitev objekta in izgradnja novega 

pod pogoji, ki veljajo za nove objekte v območjih z oznako 
»S«. Zunanje površine ob objektu se lahko namenijo za de-
javnosti na prostem, ki so po namenu enake namembnosti 
objekta. Tlorisna dimenzija poslovno stanovanjskega objekta 
je 18,00 x 12,00 m, etažnost je P+1+IP.

(4) Obstoječi gostinsko stanovanjski objekt »OPS 2« na 
severozahodnem vogalu območja, na parc. št. 984, k.o. Spo-
dnja Hudinja, je možno vzdrževati in rekonstruirati. Objekt ima 
pritličje in izkoriščeno podstrešje. Namembnost objekta ostane 
ista. Možna je sprememba namembnosti v stanovanjski objekt, 
omejitev je največ dve stanovanjski enoti. Možna je tudi ruši-
tev objekta in izgradnja novega pod pogoji, ki veljajo za nove 
objekte v območjih z oznako »S«.

(5) Obstoječe poslovno stanovanjske objekte »OPS 3« 
na jugovzhodnem vogalu območja, na parc. št. 948, 947/1, del 
946, del 971/1, 952 in 958/3, vse k.o. Spodnja Hudinja, je mo-
žno vzdrževati in rekonstruirati, v okviru obstoječih gabaritov. 
Namembnost objektov ostane ista. Možna je tudi rušitev objek-
tov in izgradnja novih pod pogoji, ki veljajo za nove objekte v 
območjih z oznako »S«.

(6) Predvideni poslovno stanovanjski objekt »OPS 4« 
in predvideni pomožni objekt in garaža, namenjena poslovni 
športno rekreacijski dejavnosti, se zgradita na parceli št. 963/1 
k.o. Spodnja Hudinja, na mestu obstoječih objektov. Obstoječi 
in pomožni objekt se odstranita in nadomestita v obstoječih 
gabaritih. Nova objekta sta oblikovno enaka obstoječima. Lah-
ko sta vkopana v teren na način, da zunanji gabariti objektov 
ostanejo v predpisanih merah, vkopani del (v celoti v zemlji) 
pa se prilagodi terenu in primerno ozeleni. Predvideni manjši 
objekt (garažo) je možno razširiti proti vzhodu (v hrib), kjer 
bo objekt vsaj s treh strani vkopan v zemljo, kletne etaže nad 
katero se izvede »zelena streha«. Možna širitev objekta je do-
ločena z gradbeno linijo. Obstoječi dostop do objekta z južne 
strani se ukine. Nov dostop se izvede s severne strani. Tlorisna 
dimenzija objekta je 8,00 x 14,00 m, etažnost je K+P+IP brez 
kolenčnega zidu. Tlorisna dimenzija pomožnega objekta in 
garaže je 5,00 x 8,00 m, etažnost je P.

(7) Predvideni poslovni objekt »P10« ob Opekarniški cesti 
je lociran južno od obstoječega objekta, na parcelah št. 942/1 in 
943/1 k.o. Spodnja Hudinja, in sledi smeri Opekarniške ceste. 
Objekt je pravokotne oblike in oblikovno skladen z obstoječim, 
namenjen za poslovno dejavnost. Streha je simetrična dvoka-
pnica v naklonu 35–40°. Predvideni objekt je možno širiti proti 
zahodu (v hrib), kjer bo vsaj s treh strani vkopan v zemljo. Nad 
razširjenim delom pritličja se izvede »zelena streha«. Možna 
širitev objekta je določena z gradbeno linijo, ki je razvidna iz 
grafičnih prilog št. 4 Možna je podkletitev objekta, v kolikor 
to dopuščajo geološko geomehanski pogoji gradnje. Tlorisna 
dimenzija poslovnega objekta je 30,00 x 12,00 m (+ 16,00 m 
podzemni del), etažnost je P+IP.

(8) Znotraj vseh načrtovanih območij je tlorisna zasnova 
objektov pravokotne oblike. Pri uporabi materialov in obliko-
vanju fasad se v skladu s časom upoštevajo nove tehnologije 
in materiali, ki so usklajeni s členitvijo fasad, razmerjem polno 
prazno, barvami ipd. obstoječih objektov. Fasade objektov se 
obvezno obdela v odtenkih bele, svetlo sive in peščene barve. 
Barva fasade in kritine se natančno določi v projektu za prido-
bitev gradbenega dovoljenja.

(9) Znotraj prostorskih območij »OS« (izvzeta sta objek-
ta na parc. št. 1378/2 in 1378/3, k.o. Spodnja Hudinja) je 
obstoječe objekte možno vzdrževati in rekonstruirati. Možna 
je odstranitev objektov in gradnja novih stanovanjskih ali po-
slovno stanovanjskih objektov. Možna je prizidava objektov in 
gradnja enostavnih ter nezahtevnih objektov s tem, da skupni 
faktor zazidanosti parcele ne presega 0,4. Pri vzdrževanju in 
rekonstrukciji ter novogradnji stanovanjskih, in poslovno sta-
novanjskih objektov veljajo enaki pogoji, kot za gradnjo novo 
predvidenih objektov na teh območjih.

(10) Znotraj prostorskih območij »OPS« in »OP« je ob-
stoječe objekte možno vzdrževati in rekonstruirati. Možna je 
odstranitev objektov in gradnja novih poslovnih in poslovno 
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stanovanjskih objektov. Možna je prizidava objektov in gradnja 
enostavnih ter nezahtevnih objektov, če s tem OPPN ni dolo-
čeno drugače. Skupni faktor zazidanosti gradbene parcele ne 
presega 0,4. Vzdrževanje in rekonstrukcija ter novogradnja 
poslovnih in poslovno stanovanjskih objektov je dopustna v 
gabaritih obstoječih objektov pod enakimi pogoji oblikovanja kot 
za gradnjo novo predvidenih objektov na teh območjih.

(11) Obstoječi telekomunikacijski stolp na Golovcu je mo-
žno vzdrževati in rekonstruirati. Možna je odstranitev objekta 
in gradnja novega stolpa na mestu in v gabaritih obstoječega 
stolpa. Možna je sprememba namembnosti v telekomunikacij-
ski in razgledni stolp.

13. člen
(splošni pogoji in usmeritve za krajinske ureditve)

(1) Osnovna usmeritev urejanja zunanjih površin je ohra-
njanje obstoječih zelenih površin ter njihova sanacija v smislu 
celostne parkovno rekreacijske ureditve območja. Vsi posegi 
upoštevajo stanje prostora. Nove ureditve so zasnovane so-
naravno. Novih zasaditev v smislu širitve gozdnih površin in 
zasaditve gredic s parkovnimi grmovnicami in cvetlicami ni 
predvidenih.

(2) Predvideno je očiščenje zaraslih gozdnih površin, 
razen varovalnega gozda in travnikov (odstranitev podrasti in 
starih ali bolnih dreves v gozdu, odstranitev posamičnih dreves 
sredi pobočja). V obstoječem varovalnem gozdu na jugovzho-
dnem delu območja se v največji možni meri ohranja obstoječo 
gozdno površino oziroma zagotovi zaraščanje z avtohtonimi 
grmovnimi in drevesnimi vrstami. Zasaditev skupine avtohtonih 
listopadnih dreves in grmovnic je predvidena le v zahodnem 
delu na območju načrtovanega parkirišča in na območju uredi-
tve športnih površin ter nadomestne gradnje objektov znotraj 
rekreacijskega območja.

(3) Zasaditev žive meje je možna med cesto in zeleni-
co pri načrtovanem parkirišču, okoli vrtov stanovanjskih hiš 
ter okoli vrtičkov na severozahodnem delu območja. Znotraj 
območja otroškega igrišča in površin namenjenih za fitnes 
na prostem, trim stezo ali motorični park je možna zasaditev 
avtohtonih listopadnih grmovnic in drevja.

(4) Ograje – za vsa območja, razen območij kulturne de-
diščine veljajo naslednja določila: gradbena parcela ali del nje 
je lahko ograjena. Dopustna je izvedba ograj iz živic ojačenih 
z žično mrežo maksimalne višine 1,50 m, ali kombinacija zidca 
do višine 0,70 m in stebričkov z vmesnimi leseno-kovinskimi 
polnili. Plastična izvedba ograje ni dovoljena. Polno zidana 
ograja ni dopustna. Ob meji s cestnim telesom se dovoljuje 
postavitev v nadaljevanju opredeljenih ograj po pogojih in s so-
glasjem občinskega upravnega organa pristojnega za promet. 
V vplivnem območju kulturne dediščine je obvezna pridobitev 
soglasja pristojne kulturno varstvene službe.

(5) Obstoječi vrtički severno in južno od pokopališča se 
ukinejo. Obstoječi vrtički na severozahodnem delu območja se 
razširijo in uredijo. Zaradi prekomerne onesnaženosti zemlje 
s težkimi kovinami je treba zemljino na območju vrtičkov od-
straniti in jo zamenjati z neoporečno ali vrtičke urediti v obliki 
dvignjenih gred.

(6) Obstoječe in predvidene pešpoti so makadamske 
(peščene) ali utrjene (asfaltirane ali tlakovane s kamnom ali 
betonskimi tlakovci). Obstoječe in predvidene dovozne ceste 
so makadamske (peščene) ali asfaltirane. Ob pešpoteh so 
postavljene klopi in koši za smeti.

(7) Na treh lokacijah v križišču pešpoti (pri glavnem vhodu 
na pokopališče, na križišču poti pri severovzhodnem vogalu 
pokopališča in pri športnem igrišču vzhodno od Westnove vile) 
se uredi razširjen prostor z možnostjo postavitve klopi in ostale 
urbane opreme.

(8) Ob Pokopališki cesti, pešpoti med Dečkovo cesto in 
pokopališčem, na območju otroškega igrišča, fitnesa na pro-
stem in trim steze ob cesti okoli pokopališča, ob spomeniku 
NOB, pešpoti med Pokopališko cesto in spomenikom NOB se 
izvede javna razsvetljava.

(9) Znotraj območja OPPN je možna izvedba učnih poti 
z izvedbo informacijskih tabel, ki morajo biti oblikovno skladne 
z ostalo urbano opremo, sodobno in nevtralno oblikovane, z 
uporabo lesa in/ali kovine temno sive barve.

(10) Za celotno parkovno območje z oznako »PA«, celo-
tno rekreacijsko območje z oznako »R« in območje varovalne-
ga gozda z oznako »G« je obvezna izdelava načrta krajinske 
arhitekture.

14. člen
(podrobnejši pogoji in usmeritve za krajinske ureditve)

(1) Prostorska ureditev »PA« se sanira v smislu parkovne 
ureditve. Vegetacija se očisti, ohranijo se zdrava drevesa. Ce-
lotno območje, razen poti, je zatravljeno.

(2) Slovensko pokopališče na Golovcu:
– Obzidje in ograja pokopališča se sanirata. Obzidje se 

na določenih mestih dogradi. Kjer zaradi težje dostopnih mest 
sanacija obzidja ni možna, se postavi enotno kovinsko pali-
často ograjo črne ali temno sive barve. Glavni vhod na južni 
strani pokopališča se uredi oblikovno skladno z ograjo, stranski 
(sekundarni) vhodi se potrebno smiselno navežejo na shemo 
poti na pokopališču in oblikovno poenotijo z ograjo.

– Kvalitetne elemente, ki so kljub degradaciji še opazni in 
pomembni za identiteto in spomeniško vrednost območja, se 
uredijo, obnovijo in dopolnijo (vegetacijski okvir, zidovi, vodnja-
ki, žive meje, poti, ploščadi, zgodovinsko in umetnostnozgodo-
vinsko pomembnejši nagrobniki in grobnice).

– Glavne pešpoti okoli pokopališča in Pokopališka ulica 
se osvetlijo z visokimi svetilkami javne razsvetljave, oblikovno 
skladne z ograjo pokopališča, sodobno in nevtralno oblikovane 
in v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

– Zaradi problema vandalizma mora lastnik zemljišča 
zagotoviti ustrezno varovanje pokopališča ter določiti upra-
vitelja, ki bo izvajal reden nadzor nad območjem in njegovo 
vzdrževanje.

– Območje spomenika se uredi v soglasju z avtorjem 
tako, da bo ustrezno zavarovano in vzdrževano (vzdrževanje 
grobnice, čiščenje podrasti, zatravitev …).

– V vplivnem območju pokopališča se ohranjajo odprte 
travnate in gozdnate površine v sedanjem obsegu ter odstra-
nijo in sanirajo območja vrtičkov. Zasaditev skupine dreves je 
predvidena le na zahodnem delu vplivnega območja (območje 
novega parkirišča, nadomestne gradnje objektov in ureditve 
športnih površin) z možnimi linearnimi ločnicami med cesto 
in zelenico v obliki žive meje. Na zahodni strani ob Cesti na 
Dobrovo je tik ob cesti predviden pas za možno širitev pločnika 
za pešce in kolesarje, ki je lahko višinsko dvignjen nad cesti-
šče z vmesno zelenico z drevoredom, ki je od ceste ločena z 
robnikom.

(3) V parkovnem delu med Pokopališko ulico in Dečkovo 
cesto je možna izvedba peš povezave od glavnega vhoda na 
pokopališče do Dečkove ceste v obliki stopnišča in klančine.

(4) Predvideno parkirišče v križišču Dečkove ceste in Ce-
ste na Dobrovo se po obodu zasadi z drevjem in grmovnicami.

(5) Obstoječe smučišče na zahodnem pobočju Golovca 
in obstoječe sankališče na južnem pobočju se ohranjata in sa-
nirata v smislu odstranitve posameznih dreves in vzpostavitev 
travnate površine.

(6) Obstoječe športno igrišče, ki se prenovi in razširi tudi 
v otroško igrišče, ter površine namenjene za fitnes na prostem, 
trim stezo ali motorični park se uredijo z uporabo naravnih 
materialov umirjenih zemeljskih barv. Igrala se oblikujejo iz 
kvalitetnih naravnih materialov (les), površine pod igrali pa so 
obdelane kot površine za zaščito pred padci iz naravnega ma-
teriala (pesek, mivka). Okoli območja igrišč se postavi ograja. 
Na delih, ki so višinsko ločeni od ostalega terena, je ograja 
obvezna, drugje pa dopustna. Ograja mora biti transparentna, 
oblikovana nevtralno in barvno poenotena z ostalo urbano 
opremo. Načrtovana trim steza se oblikuje enovito z obstoje-
čimi in načrtovanimi peš potmi. Postaje trim steze se utrdijo 
in oblikujejo z naravnimi materiali, prav tako športni rekviziti. 
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Pešpoti znotraj območja so peščene ali tlakovane s kamnom 
ali betonskimi tlakovci. Neposredna okolica športnih površin se 
uredi ob upoštevanju obstoječe kvalitete krajine, brez grajenih 
podpornih zidov. Znotraj območja je možna zasaditev avtohto-
nih listopadnih grmovnic in drevja.

(7) V območjih z oznako »OPS4« in »OPS1« se okolica 
objektov na parc. št. 963/1 in 967, obe k.o. Spodnja Hudinja, 
uredi tako, da se upošteva obstoječe značilnosti ter kvalitete 
širšega območja Golovca. Možna je ureditev asfaltnih površin 
za parkiranje osebnih vozil stanovalcev. Podporni zidovi so 
dovoljeni izjemoma v primeru plazovitosti terena kar izkazuje 
pridobljeno geološko geomehansko poročilo. Višina opornega 
zidu je največ 1,2 m. Okolica se lahko zasadi z avtohtonim 
listopadnim drevjem in grmovnicami, brez zasaditev žive meje. 
Neposredna okolica objekta na parc. št. 967, k.o. Spodnja 
Hudinja, se lahko nameni javnim vsebinam objekta. Obstoječi 
dostop na parc. št. 963/1 s severne strani se ukine. Izvede se 
nov dovoz z južne strani iz Pokopališke ulice.

(8) Športno igrišče vzhodno od Westnove vile s košarkar-
skim igriščem in baliniščem se obnovi in uredi v istem namenu 
in obsegu.

(9) Obstoječi in predvideni vrtički severno od pokopališča 
se na novo uredijo z možnostjo sanacije zemljine ali izvedbe 
dvignjenih gred. Obstoječe lope in pomožni objekti se odstra-
nijo. Območje se oblikovno enotno ureja s tipologijo enotno 
oblikovanih vrtnih ut ali enega objekta, ograj in vodnjakov in 
spremljajočih servisnih objektov, ki jih predpiše občina v stro-
kovnih podlagah. Za območje vrtičkov se zagotavlja površine 
za parkiranje izven območja OPPN, na parkirišču nogometnega 
stadiona. Vrtičke se omeji z živo mejo. Pred izvedbo vrtičkov je 
potrebno predhodno izvesti ustrezno rešitev glede evidentiranih 
povojnih grobišč.

(10) Vrtički med Dečkovo cesto in Pokopališko cesto ter 
vrtički severno od pokopališča se ukinejo. Obstoječe lope in 
pomožni objekti se odstranijo. Teren se po potrebi izravna, tako 
da se reliefno ujema z obstoječim terenom in zatravi ter uredi 
kot sestavni del parkovnega območja.

(11) Ob Jamovi ulici se zasadi drevored od križišča s 
Travniško ulico do predvidene pešpoti pri objektu Telekoma. 
Možna je saditev drevoreda ene vrste dreves (javor, lipa, gaber, 
akacija).

(12) Na območju obstoječih in predvidenih enostano-
vanjskih hiš znotraj območij z oznakami »OS« in »S« se uredi 
parcelacija, določijo se funkcionalne površine ob objektih, pri 
čemer se upošteva že zaznamovane meje v prostoru. Možna 
je postavitev transparentnih ograj, živih mej, tudi v kombinaciji 
s pleteno žično ograjo. Polno zidana ograja ni dopustna. Ogra-
ja ali živa meja sta lahko visoki največ do 1,50 m, na podlagi 
pridobljenega geološko geomehanskega poročila. Ograje in 
žive meje v križiščih, morajo biti oblikovane tako, da ne ovirajo 
preglednosti.

(13) Dovozi in dostopi do stanovanjskih objektov so iz-
vedeni kot utrjene peščene, tlakovane ali asfaltirane površine. 
Ostale površine so zatravljene. Premostitev višinskih razlik v 
mejah gradbenih parcel je načeloma predvidena z ureditvijo 
brežin in le izjemoma z izvedbo opornih zidov največje višine 
1,20 m. Zidovi morajo biti obvezno zazelenjeni.

(14) Na območju večstanovanjskih hiš Pokopališka ulica 1 
in 2 ter na območju Westnove vile z vrtom se objekti in okolica 
vzdržujejo in obnavljajo v skladu z usmeritvami pristojne službe 
za varstvo kulturne dediščine. Za vsak poseg je treba pridobiti 
kulturno varstvene pogoje in soglasje. Obstoječa živa meja 
južno od obstoječih garaž pri hišah Pokopališka ulica 1 in 2 se 
mora ohraniti in vzdrževati.

(15) Na območju poslovnega objekta z oznako »P10«, na 
parc. št. 940, 942/1, 943/1, vsa k.o. Spodnja Hudinja, je med 
cesto in predvidenim objektom načrtovano parkirišče, ki ima 
dovoz zagotovljen preko obstoječega dovoza na Opekarniško 
cesto. Zunanje površine se morajo reliefno prilagajati obstoje-
čemu terenu. Premostitev višinskih razlik v mejah gradbene 
parcele je predvidena z ureditvijo brežin in le izjemoma z izved-

bo opornega zidu največje višine 1,20 m. Zid mora biti obvezno 
zazelenjen. Ostali del parcel zahodno od objektov, na območju 
hriba se ohranja zatravljen.

15. člen
(pogoji za urejanje in oblikovanje urbane opreme  

ter elementov oglaševanja)
(1) Urbano (parkovno) opremo sestavljajo:
– elementi za posedanje (klopi, mize),
– otroška igrala,
– elementi za rekreacijo na prostem (fitnes, trim naprave),
– elementi za hojo in varovanje poti (tlaki, ograje, škarpe, 

stopnišča),
– elementi za varovanje okolja (koši za odpadke, ograje),
– svetilke, drogovi za zastave, usmerjevalne in obvestilne 

table.
(2) Vsi elementi urbane opreme morajo biti sodobno in 

nevtralno oblikovani, z uporabo lesa in kovine temno sive 
barve.

(3) Vsa urbana oprema je oblikovno enotna, za celotno 
območje se izbere ali izdela celostna podoba urbane opreme, 
obvestilnih in usmerjevalnih tabel.

16. člen
(oglaševanje)

(1) V parkovnem območju z oznako »PA« oglaševanje ni 
dovoljeno. Odstranijo se vsi elementi oglaševanja (obstoječe 
oglasne table in panoji). Na ostalih območjih je dopustno ogla-
ševanje za lastne potrebe skladno z občinskim predpisom za 
oglaševanje.

(2) Določila glede uporabe svetlobnih reklamnih napisov 
podaja šesti odstavek 34. člena tega odloka.

V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

17. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko 

infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske 

in komunikacijske infrastrukture na območju OPPN so:
– pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji je potrebno upo-

števati vse pogoje pridobljenih smernic k OPPN,
– pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo 

komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo na 
kraju samem,

– trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objek-
tov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upo-
števanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od osta-
lih naravnih in grajenih struktur,

– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v 
skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo 
biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ure-
ditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih 
rešitev za to območje,

– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v obmo-
čju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in 
jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi 
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov,

– dopušča se uporaba alternativnih virov energije za ener-
getsko oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s 
predpisi, ki urejajo to področje.

18. člen
(cestno omrežje)

(1) Prometno omrežje na širšem območju se povezuje z 
Dečkovo in Opekarniško, Cesto na Dobrovo in Jamovo ulico. 
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Predvideno in obstoječe prometno omrežje deluje kot enoten 
sistem, ki se navezuje na mestno prometno omrežje. Cestno 
omrežje je možno izgrajevati fazno.

(2) V obravnavanem območju se uredijo naslednje ceste:
– cesta A, poteka v smeri sever jug s priključnim krakom 

proti zahodu, navezuje se na Jamovo ulico in napaja obstoječe 
in predvidene objekte na zahodnem delu območja z oznako 
»S«. Širina normalnega profila ceste tako znaša 5,0 m z ureje-
nim s hodnikom za pešce širine 1,50 m,

– cesta B, poteka v smeri sever jug, navezuje se na 
Jamovo ulico in napaja obstoječe in predvidene objekte na 
vzhodnem delu območja z oznako »S«. Širina normalnega 
profila ceste tako znaša 5,0 m,

– cesta na Golovcu se na odseku od priključka na Cesto 
na Dobrovo do priključka pešpoti v smeri Pokopališke ceste 
razširi na 5,0 m, ostali del ulice Na Golovcu pa se razširi na 
širino 4,0 m,

– del Pokopališke ceste od priključka na ulico Na Golovcu 
se v smeri priti vzhodu na razdalji približno 170 m ukine za 
motorni promet in uredi v pešpot s postavitvijo fizične zapore 
(količki).

(3) Znotraj območja OPPN je ob Cesti na Dobrovo in Deč-
kovi cesti rezerviran koridor za širitev cestišča. Izven območja 
urejanja ob Opekarniški in Dečkovi cesti se upošteva Občinski 
lokacijski načrt INPOS (Uradni list RS, št. 10/07).

(4) Z ulice Na Golovcu bo urejeno napajanje parkirišča za 
osebna vozila ob križišču Dečkove ceste in Ceste na Dobrovo. 
Območje z oznako P ob Opekarniški cesti se napaja preko 
obstoječega priključka na Opekarniško cesto. Eventualna raz-
širitev za dodatne potrebe manipulacijskih površin in parkirišč 
se izvede znotraj območja.

(5) Predvidene dovozne ceste in na novo urejene dovo-
zne ceste se asfaltirajo. Obstoječe asfaltirane ceste se ohra-
njajo v asfaltirani izvedbi.

19. člen
(parkirne površine)

(1) Parkirne površine se zagotavljajo na gradbenih parce-
lah objektov parc. št. 1313/1 in 1312 obe k.o. Spodnja Hudinja, 
na območju z oznako »R« je javno parkirišče velikost 17,0 x 
42,50 m, na katerem se uredi 28 parkirnih mest za osebna 
vozila.

(2) Parkirna mesta za osebna vozila so zagotovljena tudi 
na javnih parkiriščih izven območja urejanja:

– ob Jamovi ulici, na območju nogometnega stadiona,
– ob Dečkovi cesti, na zahodni strani Celjskega sejma.

20. člen
(pešpoti in kolesarske steze)

(1) Na obravnavanem območju se uredijo peš in kole-
sarske poti. Peš poti in kolesarsko omrežje se uredi skupaj 
s cestnim omrežjem, peš poti pa tudi kot samostojne poti v 
sklopu zelenih površin. Predvideno omrežje poti se navezuje 
na obstoječe omrežje.

(2) Uredi se naslednje peš in kolesarske poti:
– dostopne in sprehajalne poti na območjih z oznako »P« 

in »R« v smeri sever jug in vzhod zahod ter okoli pokopališča,
– pločnik (hodnik za pešce) in kolesarska steza ob Cesti 

na Dobrovo, ki sta od ceste ločena z zelenico,
– pločnik (hodnik za pešce) ob predvideni dovozni cesti »A«.
(3) Pločniki in pešpoti so širine 1,5 do 2,0 m. Ob cestah 

so asfaltirani ali tlakovani, na območjih z oznako »P« in »R« pa 
peščene poti. V sklopu parkovne ureditve ob pokopališču ter 
ureditve neposredno ob igriščih in ostalih objektih so dopustne 
utrditve s kamenjem in tlakovci.

21. člen
(splošni pogoji za potek in gradnjo komunalnega, 

energetskega in elektronsko komunikacijskega omrežja)
(1) Zaradi gradnje načrtovanih posegov se zgradijo, pre-

stavijo, zamenjajo in zaščitijo komunalne, energetske in elek-

tronsko komunikacijske naprave in objekti – gospodarska javna 
infrastruktura. Načrtovanje in gradnja GJI mora potekati v skla-
du s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov 
in naprav, če to ni v nasprotju s tem odlokom.

(2) Vse vode GJI se uredi po javnih (prometnih in in-
tervencijskih) površinah oziroma po površinah v javni rabi 
tako, da se omogoči vzdrževanje infrastrukturnih objektov in 
naprav. V primeru, ko potek po javnih površinah ni možen, 
lahko vodi potekajo po drugih površinah, vendar po najkrajši 
možni poti. Vse obstoječe in predvidene elektro vode se pra-
viloma kablira.

(3) Trase vodov GJI se medsebojno uskladijo, upoštevajo 
se zadostni medsebojni odmiki in odmiki do ostalih grajenih 
in naravnih struktur. Gradnja objektov in naprav GJI se izvaja 
usklajeno. Obstoječo grajeno in naravno strukturo ter obstoje-
čo GJI se med gradnjo zaščiti, po gradnji pa izvede ustrezno 
sanacijo.

(4) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko šteje-
jo tudi druga križanja komunalnih vodov, ki niso določena s tem 
odlokom. Za dopustno odstopanje se šteje tudi kabliranje ob-
stoječih vodov, ki delno potekajo preko ureditvenega območja. 
K vsaki drugačni rešitvi GJI mora investitor komunalnega voda 
predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca 
ceste in voda.

22. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Objekti obravnavanega OPPN se nahajajo v obmo-
čju vodovodnega sistema Celje, zato lastna oskrba z vodo ni 
dovoljena.

(2) Za oskrbo načrtovanih stanovanjskih objektov s pitno 
vodo se dogradi obstoječe javno vodovodno omrežje in zgradi 
nov javni vodovod. Nov vodovod se priključi na javni vodovod 
PED N 90 mm, ki se nahaja v severozahodnem delu območja 
OPPN. Tlačna črta v vodovodnem omrežju na območju načrto-
vanih stanovanjskih objektov je od 305 m do 290 m nadmorske 
višine.

(3) Vodovod je potrebno načrtovati najmanj 3 m stran 
od objektov na globini najmanj 1,2 m pod koto terena. Na 
območjih, kjer so načrtovani posegi v varovalnem pasu jav-
nega vodovoda ali so oddaljeni manj kot 3 m od osi javnega 
vodovoda, se javni vodovod prestavi tako, da je po zaključeni 
gradnji javni vodovod najmanj 1 m in največ 2,5 m pod novo 
koto terena.

(4) Zaradi zagotavljanja kvalitete pitne vode na vodovodu 
ni dovoljeno projektirati slepih vodov. V vozliščih je potrebno 
predvideti sektorske ventile.

(5) Za izgradnjo vodovoda se uporabijo naslednji tipi cevi:
– za vodovod premera DN 80 in več se uporabijo cevi 

iz duktilne litine z neizvlečljivim spojem, ki je zavarovan proti 
izvleku z varovalnim obročem,

– za vodovod, manjšega premera od DN 80 se uporabijo 
polietilenske (PE) cevi. Za spajanje PE cevi se ne sme upora-
bljati zobatih nabijalnih spojk.

(6) Hidranti morajo imeti med hidrantnim ventilom in 
N-kosom vgrajen FF-kos dolžine min. 300 mm. Ventili, hidranti 
in ostale armature, ki so vgrajene podzemno, morajo biti na 
terenu označene z označevalno tablico.

(7) Predvideni vodovod se mora predati v last občine in v 
upravljanje upravljavcu javnega vodovodnega omrežja. Vodo-
vodne priključke in priključitev novozgrajenega vodovoda na 
obstoječ javni vodovod izvede upravljavec javnega vodovoda 
na stroške investitorja, ko bo predviden javni vodovod zgrajen 
in predan v upravljanje.

(8) Pred tehničnim pregledom je potrebno upravljavcu 
javnega vodovoda predložiti geodetske posnetke skladne z 
GJI standardom in projekte PID za zgrajeni vodovod, zapisnik o 
dezinfekciji vodovoda, zapisnik o tlačni preizkušnji vodovoda po 
SIST EN 805 »Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka« in potrdilo 
o preizkusu hidrantnega omrežja.
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23. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Na obravnavanem območju je obvezen priklop objek-
tov na javno kanalizacijo. Pri načrtovanju, gradnji ter obrato-
vanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki 
urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

(2) Za odvod komunalnih odpadnih vod iz stanovanjskih 
objektov na severnem delu OPPN je predvidena fekalna in me-
teorna kanalizacija, ki se priključi na obstoječo kanalizacijo pre-
ko obstoječih jaškov s kronsko navrtavo ali z izgradnjo novega 
revizijskega jaška. Revizijski jaški morajo biti iz prefabriciranih 
AB cevi premera 1000 mm z nastavki z gumijastim tesnilom. 
Dimenzije 800 mm so lahko le jaški globine manj kot 1 m. Re-
vizijski jaški morajo biti opremljeni s prezračevalnimi pokrovi.

(3) Kanalizacijo je treba načrtovati najmanj 3 m stran od 
objektov. Kanali naj bodo v javnih površinah (ulicah in parkirnih 
površinah), kjer bo po izgradnji omogočen nemoten dostop za 
vzdrževalna dela.

(4) Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod 
nivojem terena, se izvede brez priključkov in brez prekinitev, ki 
bi lahko povzročile povratno zaplavitev objekta. Odpadne vode 
iz prostorov pod nivojem terena se spelje v javno kanalizacijo 
preko črpališča. Odpadne vode iz prostorov za pripravo hrane 
se spelje v javno kanalizacijo preko lovilca maščob.

(5) Za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih 
površin v kanalizacijo in v vodotoke se izvedejo ukrepi skladno 
z republiškimi in občinskimi predpisi, ki urejajo odvajanje komu-
nalnih in padavinskih odpadnih voda. Zato je treba za meteorne 
vode s streh in povoznih površin predvideti ponikovanje, prepu-
stne povozne površine, zadrževalni bazen ali druge podobne 
rešitve. Zadrževalni bazen mora biti dimenzioniran tako, da ob 
upoštevanju 15 minutnega naliva z enoletno povratno dobo 
maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ni večji kot je 
bil pred gradnjo. Preliv meteornih vod se lahko spelje v javno 
kanalizacijo.

(6) Priključitev internih kanalskih priključkov na predvi-
deno kanalizacijo izvede upravljavec kanalizacije na stroške 
investitorjev, ko bo zgrajena javna kanalizacija predana v upra-
vljanje.

(7) Pred tehničnim pregledom je treba upravljavcu jav-
ne kanalizacije predložiti geodetske posnetke, skladne z GJI 
standardom, projekte PID za kanalizacijo, posnetek pregleda 
s kamero ter zapisnik o preizkusu tesnosti kanalov po SIST EN 
1610 z zrakom – postopek L.

24. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Za zagotavljanje obstoječih in predvidenih objektov 
in naprav na območju OPPN se preuredi obstoječe srednje 
napetostno (SN) elektro omrežje, preuredi in izgradi nizkona-
petostno elektro (NN) omrežje in preuredi in izgradi omrežje 
javne razsvetljave (JR).

(2) Na območju OPPN se obstoječi SN podzemni vod, 
ki poteka preko območja stanovanjske gradnje z oznako »S«, 
prestavi od točke z oznako »D« do transformatorske postaje TP 
Golovec in naprej do točke z oznako »E«. Prestavljeni kabel se 
izvede v kabelski kanalizaciji. Na lomih kabelske kanalizacije 
se zgradijo armiranobetonski kabelski jaški.

(3) Na območju stanovanjske gradnje z oznako »S« se 
preuredi obstoječe nadzemno nizkonapetostno (NN) elektro 
omrežje, ki napaja obstoječe objekte:

– Obstoječi NN nadzemni elektro vod se demontira in 
nadomesti z novim zemeljskim kablom med točkama z oznako 
»A« in »B« in med točkama z oznako »A« in »C«,

– Obstoječi betonski drog z oznako K9 se ohrani ob njem 
se v točki z oznako »A« zgradi nova razdelilna omara R1, ki se 
napaja preko novega podzemnega kabla iz TP Olimp,

– Obstoječi leseni drog v točki z oznako »B« se odstrani, 
zgradi se nova razdelilna omara R2, ki se napaja in nove raz-
delilne omare R1,

– Sekundarno omrežje iz razdelilnih omar R1 in R2 se 
izvede z zemeljskimi kabli do priključnih omaric obstoječih in 
predvidenih objektov in naprav in do novega prižigališča javne 
razsvetljave (JR),

– Predvideni poslovni objekt na območju z oznako »P« 
ob Opekarniški cesti na parc. št. 940 k.o. Spodnja Hudinja se 
napaja preko obstoječega NN elektro kabla iz TP Olimp,

– obstoječega NN elektro omrežja iz TP Okrogarjeva se 
ohrani in po potrebi preuredi in na mestih križanj z GJI zaščiti. 
Omrežje služi za napajanje obstoječih objektov in naprav na 
območju z oznako »P« in »R«.

(4) Po izgradnji je treba za nove trase elektrovodov izde-
lati dokumentacijo o kablih s podzemnim katastrom.

25. člen
(javna razsvetljava)

(1) Na območju OPPN se ob obstoječih in predvidenih 
cestah, poteh ter na ostalih javnih prostorih preuredi obstoječe 
in uredi novo omrežje javne razsvetljave.

(2) Ob cestah se postavijo svetilke na kandelabrih, po-
stavljenih v zelenici ob cesti, pločniku ali kolesarski stezi, ob 
pešpoti ter na ostalih javnih površinah. Svetilke se lahko na-
mestijo samostojno ali na fasadi objektov. Točna razmestitev 
in tip svetilk se določi v PGD/PZI dokumentaciji. Tip svetilk 
ob cestah in poteh je enak za celotno ureditveno območje, tip 
ostalih svetilk se uredi skladno z arhitekturo objektov in zunanjo 
ureditvijo javnih površin.

(3) Razsvetljava mora ustrezati določilom predpisov, ki 
urejajo svetlobno onesnaženje okolja. Vgradijo se varčne si-
jalke.

26. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)

(1) Na obravnavanem območju potekajo obstoječi TK 
vodi. Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase ob-
stoječih vodov ter jih po potrebi prestaviti ali ustrezno zaščititi 
in prestaviti. Za priključitev novih objektov na obstoječe komu-
nikacijsko omrežje se izgradi novo TK kanalizacijo.

(2) Novi in prestavljeni TK vodi se uredijo v predvidenih 
koridorjih GJI ob cestah in poteh, ki so prilagojeni končnemu 
stanju pozidave.

(3) Priključevanje posameznih obstoječih in predvidenih 
objektov in naprav se podrobneje obdela v tehnični dokumenta-
ciji, skladno s pogoji in pod nadzorom upravljavca. Po izgradnji 
je treba za nove trase elektrovodov izdelati dokumentacijo o 
kablih s podzemnim katastrom.

27. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Skladno z Energetsko zasnovo in programom plinifika-
cije mesta Celja je za obravnavano območje predvidena ener-
getska oskrba z navezavo na obstoječe plinovodno omrežje 
zemeljskega plina. Sistemski operater distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina v Mestni občini Celje (SODO) ima na obmo-
čju zgrajeno nizkotlačno plinovodno omrežje.

(2) Oskrba obravnavanega območja z zemeljskim plinom 
se uredi iz obstoječega plinovodnega omrežja. Pred projektira-
njem sekundarnega plinovodnega omrežja na obravnavanem 
območju se izdela oceno energetskega konzuma na območju 
in preveri dejansko razpoložljivo kapaciteto obstoječe MRP. V 
primeru, da priključitev posameznega objekta na distribucijsko 
omrežje ni možna, je dovoljena oskrba iz drugih okolju prijaznih 
energetskih virov.

(3) Sekundarno plinovodno omrežje se uredi na osnovi 
pretočno-tlačne analize, glede na podatke o potencialnem 
energetskem konzumu. Predvideno sekundarno plinovodno 
omrežje se uredi v komunalno energetskih koridorjih, pri 
čemer se v največji možni meri projektira v sistemu cevnih 
zank.
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28. člen
(ogrevanje)

(1) Ogrevanje objektov in sanitarne vode se uredi indivi-
dualno za posamezni objekt ali skupno, za več objektov skupaj. 
Predviden vir ogrevanja je zemeljski plin, sončni kolektorji ali 
toplotna črpalka in drugi alternativni vir ogrevanja skladno z 
veljavnimi prepisi, ki urejajo način ogrevanja na območju Me-
stne občine Celje ter se nanašajo na učinkovito rabo energije 
in varstvo zraka.

(2) Pri projektiranju in gradnji novih objektov se upošte-
va normative in tehnične predpise, ki urejajo učinkovito rabo 
energije in uporabo obnovljivih virov energije in upoštevajo 
varstvo zraka.

29. člen
(pogoji zbiranja in odvoza in deponiranje odpadkov)
(1) Pri ravnanju z odpadki, je treba upoštevati veljavne 

predpise, ki urejajo področje ravnanja z odpadki. Vse vrste 
nastalih odpadkov se ločeno zbira in predaja pooblaščenim 
zbiralcem oziroma predelovalcem ali odstranjevalcem. Način 
zbiranja in odvoz komunalnih odpadkov se izvaja v skladu z 
določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v Mestni 
občini Celje.

(2) Posode za ločeno zbiranje odpadkov se postavi na 
ekološko tehnično brezhiben in zavarovan prostor tako, da 
je dostopna vozilom za odvoz odpadkov. Natančna lokacija 
zbirnih in odjemnih mest se določi v tehnični dokumentaciji za 
posamezen objekt ali skupino objektov.

(3) Gradbeni odpadki in inertni odpadki, ki nastanejo za-
radi rušenja obstoječih objektov in infrastrukture, se odstranijo 
izven ureditvenega območja OPPN. Ravnanje z njimi se izvede 
v skladu z načrtom odstranjevalnih del ter s predpisi, ki urejajo 
ravnanje z odpadki. Na območju OPPN ni dovoljeno skladišče-
nje nevarnih odpadkov.

(4) Nevarni odpadki, mednje spadajo tudi zemljina, one-
snažena zaradi razlitja nevarnih snovi in odpadna embalaža 
nevarnih snovi, se predajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje 
nevarnih odpadkov, kar se ustrezno evidentira.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

30. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju obravnave se predvideni posegi načr-
tujejo in izvajajo tako, da se ustvarjajo in ohranjajo kvalitetna 
razmerja in strukture v krajini, ter da se varuje značilno nasel-
binsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo.

(2) Na območju OPPN se nahajajo naslednje enote kul-
turne dediščine:

– Slovensko pokopališče na Golovcu, EŠD 61, spomenik 
z vplivnim območjem, se očisti neustrezne vegetacije, ohranijo 
se zdrava drevesa, celotno območje razen poti se ponovno za-
travi. Manjkajoče obzidje okoli območja se dogradi, obstoječe 
pa sanira, na težje dostopnih mestih, kjer gradnja obzidja ni 
možna, se postaviti ograjo (enotna kovinska paličasta ograja 
temno sive barve).

– Glavni vhod na pokopališče se uredi oblikovno skladno 
z ograjo, stranski (sekundarne) vhode oziroma dostopi na po-
kopališče se potrebno smiselno navežejo na obstoječo shemo 
poti na samem pokopališču in prav tako oblikovno poenotijo 
z ograjo.

– Kvalitetni elementi, ki so kljub degradaciji še opazni in 
pomembni za identiteto in spomeniško vrednost območja, je 
potrebno urediti, obnoviti in dopolniti (vegetacijski okvir, zidovi, 
vodnjaki, žive meje, poti, ploščadi, zgodovinsko in umetnostno-
zgodovinsko pomembnejši nagrobniki in grobnice).

– Glavne pešpoti okoli pokopališča in Pokopališka ulica 
se osvetlijo z visokimi svetilkami javne razsvetljave, oblikovno 

skladne z ograjo pokopališča (temno sive barve), sodobno 
in nevtralno oblikovane, z uporabo lesa in kovine temno sive 
barve in v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju, kar 
pripomore k dodatni varnosti pokopališča.

– Lastnik zemljišča mora zagotoviti ustrezno varovanje 
pokopališča ter določiti upravitelja, ki bo izvajal reden nadzor 
nad območjem in njegovo vzdrževanje.

– V vplivnem območju pokopališča se ohranjajo odprte 
travnate in gozdnate površine v sedanjem obsegu ter odstra-
nijo in sanirajo območja vrtičkov. Zasaditev skupine dreves je 
predvidena le na zahodnem delu vplivnega območja (območje 
novega parkirišča, nadomestne gradnje objektov in ureditve 
športnih površin) z možnimi linearnimi ločnicami med cesto 
in zelenico v obliki žive meje. Na zahodni strani ob Cesti na 
Dobrovo je tik ob cesti predviden pas za možno širitev pločnika 
za pešce in kolesarje, ki je višinsko dvignjen nad cestišče z 
vmesno zelenico z drevoredom.

– Območje grobnice borcev NOB na Golovcu, EŠD 4418, 
spomenik, bo urejeno v soglasju z avtorjem tako, da bo ustre-
zno zavarovano in vzdrževano (vzdrževanje grobnice, čiščenje 
podrasti, zatravitev ...).

– Hiši Pokopališka 2 in 4, EŠD 27455, stavbna dedišči-
na in njuna neposredna okolica se vzdržujeta in obnavljata 
v skladu z usmeritvami pristojne službe za varstvo kulturne 
dediščine.

– Westnova vila na Golovcu, EŠD 24492, stavbna dedi-
ščina, z vrtom se vzdržuje in obnavlja v skladu z usmeritvami 
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

– Kapelica pri hiši Na Golovcu 1, EŠD 27306, stavbna 
dediščina, se vzdržuje in obnavlja v skladu z usmeritvami pri-
stojne službe za varstvo kulturne dediščine.

(3) Pristojno službo za varstvo kulturne dediščine je po-
trebno skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine 
obvestiti vsaj 10 dni pred pričetkom del in ji omogočiti dostop 
do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravlja-
nje strokovnega nadzora nad posegi, v kolikor predhodne 
arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe 
zemeljskih del.

(4) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika ze-
mljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dedišči-
ne zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu 
odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto za varstvo 
kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim 
grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ 
to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, 
dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma 
se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki 
ogroža obstoje arheološke ostaline.

(5) Za vsak poseg v kulturni spomenik, vplivno območje 
kulturnega spomenika, varstveno območje ali registrirano de-
diščino, je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasja 
za posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

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

31. člen
(varstvo tal)

(1) Posegi v tla naj se načrtujejo in izvajajo tako, da je 
prizadeta čim manjša površina tal. Zaradi racionalne rabe tal 
je pomembna organizacija gradbišča, ki mora obsegati čim 
manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal.

(2) Na območju gradnje objektov in ostalih ureditev se 
vse izkopane plasti tal, nastale pri pripravi terena deponirajo 
ločeno, glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih 
plasti zemljine se rodovitna zemlja uporabi pri končni ureditvi 
obravnavanega območja.

(3) Ohranja se reliefna razgibanost in glavne reliefne 
značilnosti prostora.
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32. člen
(varstvo voda)

(1) Med gradnjo in po njej se odvodnjavanje manipulativ-
nih površin gradbišča in nadzemnih objektov izvede v skladu s 
predpisi, ki urejajo režim varovanja vodnih virov in emisije snovi 
pri odvajanju padavinskih voda.

(2) Na meteorno kanalizacijo se dovoli priključiti le tiste 
meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za iz-
pust neposredno v vode v skladu z določili zgoraj navedene 
uredbe.

(3) V vode ter na površine vodonosnikov se ne izliva, 
odmetava ali odlaga odpadkov ter snovi in predmetov, ki lahko 
zaradi svoje oblike ali lastnosti ogrožajo življenje in zdravje 
ljudi, vodnih ali obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali 
ogrožajo vodne objekte in naprave. Na vodnem in priobalnem 
zemljišču je prepovedano izlivati, odlagati in pretovarjati nevar-
ne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, odlagati ali pretovarjati 
odkopan ali odpadni material ter odlagati odpadke. V površin-
skih vodah, na vodnem in priobalnem zemljišču ter na vodono-
snikih je prepovedano pranje vozil in drugih strojev ali naprav.

(4) Pri gradnji se lahko uporabljajo le materiali, ki ne 
vsebujejo nevarnih spojin ter tehnično brezhibna gradbena 
mehanizacija in izvajajo ukrepi za zaščito pred razlitjem ne-
varnih snovi.

(5) Komunalne in padavinske vode morajo biti obvezno 
priključene na javni kanalizacijski sistem po izgradnji kanali-
zacije.

(6) Padavinske vode s streh objektov morajo biti speljane 
v ločeno meteorno kanalizacijo preko peskolovov. Vse pada-
vinske vode s cest, parkirišč, manipulacijskih in drugih utrjenih 
površin je dopustno speljati v meteorno kanalizacijo samo pre-
ko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olja in maščob.

(7) V območju predvidene gradnje je treba izvesti lokalno 
zadrževanje in ponikanje (če teren dovoljuje) odpadnih mete-
ornih vod pred izpustom v javne meteorne kanale.

(8) Vse morebitne odpadne tehnološke vode je treba 
pred priključkom na javno kanalizacijo očistiti do stopnje kot to 
določa Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 
64/24 in 98/20).

33. člen
(varstvo zraka)

(1) V času gradnje se na celotnem ureditvenem območju, 
na transportnih poteh, gradbiščih in začasnih deponijah, s po-
sebno pozornostjo na delih, ki se bivalnim območjem najbolj 
približajo, izvajajo vsaj naslednji ukrepi:

– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega 
materiala z območja gradbišča in deponij ter transportnih sred-
stev, ukrep zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo 
čiščenje pred vožnjo na javne prometne površine in prekrivanje 
sipkih tovorov,

– preprečevanje prašenja z odkritih delov gradbišč, pro-
metnih in manipulativnih površin, deponij materiala, ukrep zah-
teva ustrezno ureditev gradbišč in začasnih skladišč sipkih 
materialov, vlaženje ali prekrivanje teh materialov ob suhem 
in vetrovnem vremenu, vlaženje prometnih in manipulativnih 
površin, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci, 
redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in javnih pro-
metnih površin, ureditev čim krajših poti za prevoze za potrebe 
gradbišča ter sprotno rekultiviranje območij posegov (deponij, 
nasipov, vkopov),

– upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki 
urejajo področje emisij pri začasnih gradbenih objektih, upo-
rabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih, ukrep 
zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in 
transportnih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje,

– če so prevozna sredstva in delovne naprave ustavljene 
za daljši čas, mora biti motor ugasnjen,

– zaradi zmanjšanja prašenja ob sušnih dnevih se pred-
vidi zadostno močenje in čiščenje prevoznih poti in odkritih 
površin.

(2) Kot energetski vir je načrtovan zemeljski plin v kombi-
naciji z obnovljivimi viri energije.

34. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Razsvetljava objekta se izvede tako, da ne povzroča 
svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da 
je svetloba usmerjena izključno v tla. Načrtovanje in uporaba 
javne razsvetljave in drugih zunanjih svetlobnih teles mora biti 
skladno z določili, ki predpisujejo mejne vrednosti svetlobnega 
onesnaževanja okolja.

(2) Za ureditev javne razsvetljave in razsvetljave objektov 
se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo tal-
nih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice ter uporabijo 
svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru.

(3) V drugem delu noči (med 24.00–5.00 uro) ostane 
prižgano minimalno število luči. Pri osvetljevanju zunanjih po-
vršin se namestijo svetila, ki so opremljena s senzorjem za 
samodejni vklop/izklop.

(4) Gradbišča se ponoči ne osvetljuje. Za varovanje grad-
bišča in objekta v času obratovanja je dovoljena postavitev 
posameznih svetil, ki so opremljena s senzorjem za samodejni 
vklop/izklop.

(5) Prireditve na prostem, ki jih spremlja povečana sve-
tloba se ne izvajajo oziroma se izvajajo občasno, skladno s 
soglasjem, ki ga izda pristojni občinski organ.

(6) Svetlobnih reklamnih napisov in sporočil na območju 
OPPN, razen v najmanjšem možnem obsegu na območjih 
OPS, OP in P ni dovoljeno nameščati in uporabljati. Na obmo-
čjih, kjer je nameščanje in uporaba svetlobnih reklamnih napi-
sov in sporočil dopustna, se ta omeji na označevanje poslovnih 
objektov za lastne potrebe. Namestitev in uporabo predhodno 
odobri pristojni občinski organ.

35. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Na podlagi predpisov, ki urejajo mejne vrednosti kazal-
cev hrupa v okolju, sodi obravnavano območje v III. območje 
varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni 
hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni 50 dBA. Ukrepi za varova-
nje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti 
izvedeni v skladu s predpisi.

(2) V času gradnje se uporabljajo stroji s čim manjšo 
možno zvočno močjo in se upošteva omejitve glede njihove 
uporabe, predvsem časovne omejitve (uporaba v dnevnem 
času). Gradbena dela, ki jih spremljajo dejavnosti s povečanim 
hrupom se izvaja v obdobju med 1. avgustom in 1. marcem (to 
je izven gnezditvene sezone potencialno prisotnih vrst ptic).

(3) Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in upo-
raba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne 
ravni hrupa. Dejavnosti na prostem se ne izvajajo v večernem 
in nočnem času. Prireditve na prostem, ki jih spremlja povečan 
hrup se ne izvajajo oziroma se izvajajo občasno, skladno s 
soglasjem, ki ga izda pristojni občinski organ.

36. člen
(pogoji ohranjanja narave)

Načrtovane ureditve ne posegajo na zavarovana ali nara-
vovarstveno pomembna območja. Zaradi ohranjanja narave se 
posegi načrtujejo in izvajajo tako, da so omejeni na gradbišče 
in transportne poti.

37. člen
(varovanje gozdnih zemljišč)

(1) V jugovzhodnem vogalu območja OPPN se nahaja 
varovalni gozd z oznako »G«. Območje obsega zemljišča s 
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parc. št. 946/1, 946/2 (del), 958/1 (del), 960 (del) 971/1 (del), 
971/2 (del) k.o. Spodnja Hudinja.

(2) V OPPN je na območju gozdnih površin predvide-
na sanacija podrasti in odstranitev starih in bolnih dreves. V 
varovalnem gozdu je potrebno v največji možni meri ohraniti 
obstoječo gozdno površino oziroma zagotoviti zaraščanje z 
avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami. Po potrebi naj 
se izvede spopolnilna zasaditev s postopno premeno neavtoh-
tone robinije skladno s strokovnimi navodili službe, pristojne 
za gozdarstvo.

(3) Pri posegih na gozdnem robu je potrebno upoštevati 
varnostni odmik objekta od gozdnega roba, ki praviloma znaša 
eno sestojno višino odraslega gozdnega drevja na danem ra-
stišču. V kolikor so gozdovi v okolici načrtovanega posega de-
gradirani ali v mlajših razvojnih fazah, se sestojna višina določi 
na podlagi ohranjenih odraslih sestojev na podobnih rastiščih.

(4) Viškov odkopane zemlje se ne razprostira po gozdnih 
tleh. Med gradnjo se izvedba del in organizacija gradbišča uredi 
na čim manjših površinah gozdnih zemljišč ter tako, da ne bodo 
poškodovana sosednja gozdna zemljišča. Prepovedano je za-
sipavanje gozdnih zemljišč in dreves ter odlaganje materiala 
izven za ta namen določenih območij. Gozdna zemljišča je po 
posegu treba sanirati.

38. člen
(varovanje kmetijskih zemljišč)

(1) Načrtovane ureditve ne posegajo na prostor z intenziv-
no kmetijsko pridelavo. Obstoječe in nove travniške površine, 
nastale ob krčitvi gozda se ohranja v dosedanji ekstenzivni 
kmetijski rabi brez gnojenja in uporabe fitofarmacevtskih sred-
stev.

(2) Vrtički severno od Dečkove ceste in severno od poko-
pališča se ukinejo, teren se zatravi. Vrtički v severovzhodnem 
delu območja ob Jamovi cesti se uredijo v obliki dvignjenih 
gred.

(3) Med gradnjo se izvedba del in organizacija gradbišča 
uredi na čim manjših površinah kmetijskih zemljišč ter tako, da 
ne bodo poškodovana sosednja kmetijska zemljišča.

(4) Prepovedano je zasipavanje kmetijskih zemljišč in 
odlaganje materiala izven za ta namen določenih območij. 
Kmetijska zemljišča je po posegu treba vrniti v prvotno stanje.

(5) Z rodovitno zemljo se ravna v skladu z zakoni in dobro 
prakso. Rodovitni del prsti, ki se zaradi načrtovanih ureditev 
odstrani, se deponira ločeno, z namenom ponovne uporabe v 
okviru krajinsko-arhitekturnih ureditev.

(6) Med obratovanjem se smotrno ravna z zemljišči ter 
v skladu z namembnostjo posegov omogoči smotrno izrabo 
travnikov.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO, VARSTVO PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER VARSTVO 

PRED POŽAROM

39. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Območje OPPN ni poplavno ogroženo.
(2) Vse ureditve v OPPN se načrtujejo v odprti krajini, kjer 

se zagotavlja umik zaradi drugih nevarnosti (poplava, potres, 
požar) na sosednja zemljišča.

(3) Pri projektiranju objektov in pripadajočih zunanjih 
ureditev na pogojno stabilnih pobočjih in erozijsko ogroženih 
območjih, se ustrezne rešitve izvedejo na podlagi predhodne 
geomehanske presoje. Rešitve morajo zagotavljati ustrezno 
stopnjo stabilnosti in protierozijske zaščite v fazi gradnje in v 
fazi uporabe.

(4) Pri načrtovanju objektov je treba upoštevati določila 
predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Zaradi potresne 
varnosti se v vseh novih objektih ojača prva plošča objekta.

(5) Obstoječa zaklonišča na obravnavanem območju in 
njihovi dostopi se ohranjajo in ustrezno tehnično vzdržujejo.

40. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost se zagotovi z urejenimi obstoječimi 
in načrtovanimi dovozi za interventna vozila, z zagotavljanjem 
zadostnih virov vode za gašenje ter z ostalimi preventivnimi 
ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti.

(2) Zaradi požarne ogroženosti objektov in naravnega 
okolja se med gradnjo in obratovanjem upošteva predpise, ki 
urejajo varstvo pred požarom in varstvo pred požarom v narav-
nem okolju ter druge predpise, ki urejajo prostorske, gradbene 
in tehnične ukrepe varstva pred požarom.

(3) Na ureditvenem območju OPPN je omogočen dovoz 
intervencijskih vozil in umik ljudi na sosednja zemljišča. Med 
objekti se zagotovijo ustrezni odmiki in potrebne protipožarne 
zaščite. Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje se zagotovijo 
iz vodovoda preko hidrantnega omrežja, dodatni viri vode za 
gašenje pa se zagotovijo iz načrtovanih akumulacij za zasne-
ževanje.

(4) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom 
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – 
zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v 
elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni 
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji 
požarne varnosti.

(5) Ob peš poteh v naravnem okolju predvsem na obmo-
čjih vstopov na gozdne površine, se postavijo opozorilne table 
z navodili varstva pred požarom.

41. člen
(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)

(1) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in grad-
beni stroji, ki so tehnično brezhibni in takšne vrste materialov, 
za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Na 
prometnih in gradbenih površinah ter odlagališčih gradbenega 
materiala se prepreči odtekanje vode v vodotoke, v podzemno 
vodo in na gozdna ter kmetijska zemljišča.

(2) Pri nezgodah med gradnjo in med obratovanjem ali ob 
razlitju večjih količin goriva, olja ali drugih škodljivih tekočin in 
materialov, se ustrezno ukrepa in prepreči izlitje nevarnih snovi 
v vodotoke, podzemno vodo, na gozdna in kmetijska zemlji-
šča ter se takoj obvesti najbližji center za obveščanje. Ravna 
se skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpad-
ki, zavaruje se lokacija, uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, 
onesnažena zemljina se takoj odstrani in odda pooblaščeni 
organizaciji za ravnanje z odpadki. Nastala škoda se sanira.

(3) Med gradnjo in obratovanjem se izvajajo vsi ukrepi 
za preprečitev izcejanja betonskih odplak, izcejanja goriva, 
olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih snovi v vodo. Vsi 
gradbeni odpadki in ostanki gradbenega materiala ter kakršni 
koli drugi odpadki se sproti odstranijo iz ureditvenega območja 
in na ustrezen način reciklirajo ali deponirajo.

(4) Pranje, čiščenje in oskrba gradbene mehanizacije z 
naftnimi derivati se vrši v za ta namen zgrajenih pretakališčih, 
ki se zgradijo kot neprepustne ploščadi z lovilno posodo, ki 
lahko sprejme celotno morebitno izlito tekočino, iztok iz plo-
ščadi se opremi z zaklopko, s peskolovom in lovilcem olj, ki se 
redno vzdržujeta. Pri pretakanju goriva se zagotovi dvakratna 
količina absorpcijskega sredstva za vpijanje naftnih derivatov, 
ki je potrebna, če bi kjerkoli nekontrolirano odtekalo gorivo ali 
pa olje iz polnega največjega rezervoarja na napravah oziroma 
mehanizaciji.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

42. člen
(etapnost)

Izvajanje OPPN lahko poteka v etapah. Posamezna 
etapa OPPN mora biti izvedena v celoti z vsemi elementi 
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ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja in 
bivalnih razmer na območju. Komunalne, prometne, ener-
getske in vodnogospodarske ureditve, ki lahko vplivajo na 
varovanje okolja, morajo biti dokončno urejene s posamezno 
etapo gradnje.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE

43. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivalnega okolja 
med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje 
obveznosti:

– morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture 
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na 
svoje stroške,

– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljav-
ce prometne, komunalne, energetske in komunikacijske in-
frastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe 
infrastrukturne vode,

– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa 
po obstoječem omrežju cest in poti,

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ce-
ste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene 
ali poškodovane,

– v času gradnje zagotoviti nemoteno komunalno in ener-
getsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omre-
žij, objektov in naprav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje 
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja 
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v 
primeru nezgode,

– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smer-
nicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na 
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje.

44. člen
(merila in pogoji za parcelacijo)

Parcelacija se izvede v skladu z grafičnim delom OPPN.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, 
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

45. člen
(dopustna odstopanja)

Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinske-
ga koncepta OPPN in arhitekturne zasnove ter ne poslab-
šujejo prostorskih, okoljskih in bivalnih razmer. Dopustna so 
naslednja odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem 
odlokom:

– spremembe tlorisnih gabaritov objektov do ±10 %, ob 
upoštevanju opredeljenih odmikov od gospodarske javne in-
frastrukture,

– spremembe višinskih gabaritov objektov do ±5 %,
– spremembe tras in objektov prometne, komunalne in 

energetske infrastrukture so mogoče ob soglasju vseh tangira-
nih nosilcev urejanja prostora in načrtovalca,

– odstopanja od ureditev prometnega, komunalne-
ga, energetskega in komunikacijskega omrežja na območju 
OPPN na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če se pri 
nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki 
so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in obli-
kovalskega vidika ali če to pogojujejo primernejši obratovalni 
parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja. Spre-

membe se uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske 
javne infrastrukture.

XII. KONČNE DOLOČBE

46. člen
(vpogled)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih 
službah Mestne občine Celje.

47. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo na območju in 
v obsegu meja tega OPPN veljati določila izvedbenih prostor-
skih aktov:

– Odlok o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na 
Golovcu« (UVC 30/68, Uradni list SRS, št. 10/76, 8/78, 1/87, 
Uradni list RS, št. 1/92, 57/98, 55/00, 31/03),

– Odlok o zazidalnem načrtu Nova vas (Uradni list SRS, 
št. 18/76, 23/84, 19/85 in 2/88, Uradni list RS, št. 16/93 in 
69/93),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo 
degradiranega prostora občine Celje (Uradni list RS, št. 39/94).

48. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe za posamezna področja.

49. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 3505-17/2011
Celje, dne 20. februarja 2018

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

604. Odlok o spremembi Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu Teharje - 
sever

Na podlagi 61. in 61.a 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, 14/15 – ZUUJFO 
in 61/17 – ZUreP-2), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne 
občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in 78. člena 
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list 
RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 24. redni 
seji dne 20. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Teharje - sever

1. člen
V drugem odstavku 9. člena Odloka o občinskem po-

drobnem prostorskem načrtu Teharje - sever (Uradni list RS, 
št. 89/14) se besedilo »do višine 1,80 m« nadomesti z besedi-
lom »do višine 2,10 m«.
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KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-12/2017
Celje, dne 20. februarja 2018

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

605. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju Mestne občine 
Celje

Na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Odloka o 
proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 (Uradni list RS, 
št. 74/17) ter 10., 32. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje 
(Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) župan Mestne občine Celje 
sprejme

P R A V I L N I K
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 

naprav na območju Mestne občine Celje

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in merila ter posto-

pek sofinanciranja malih komunalnih čistilnih naprav (v nadalj-
njem besedilu: MKČN) v Mestni občini Celje.

2. člen
Mestna občina Celje skladno z operativnim programom 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Mestni občini 
Celje kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva za 
namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN-individualnih 
ali skupinskih s kapaciteto do 50 populacijskih ekvivalentov (v 
nadaljnjem besedilu: PE).

Namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN je:
– spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesna-

ženja s komunalnimi odpadnimi vodami;
– pospeševanje izgradenj MKČN s kapaciteto do 50 PE v 

aglomeracijah, znotraj katerih se ne predvideva izgradnja javne 
kanalizacije na območju Mestne občine Celje;

– urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode.

Obseg sredstev za sofinanciranje malih komunalnih či-
stilnih naprav se določi v proračunu Mestne občine Celje za 
posamezno koledarsko leto.

UPRAVIČENCI

3. člen
Do dodelitve sredstev po tem pravilniku so upravičeni 

investitorji-fizične osebe, ki so lastniki objektov na območju 
Mestne občine Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Mestni občini Celje ni 
predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih 
objektov, je nosilec investicije-vlagatelj tisti, ki ima v lasti zemlji-
šče, na katerem bo čistilna naprava zgrajena.

POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV

4. člen
Sofinanciranje se izvede na osnovi javnega razpisa za 

sofinanciranje MKČN po tem pravilniku, s katerim se določi 
podrobnejše pogoje in postopek za dodelitev proračunskih 
sredstev. Javni razpis se izvede enkrat letno, vlogo pa lahko 
upravičenci vložijo do konca razpisnega roka. Sredstva se 
dodelijo popolnim vlogam do porabe proračunskih sredstev.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
ter na spletni strani Mestne občine Celje.

Če vloga prosilca ni popolna, se prosilca pozove, naj vlo-
go dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Če vloge ne dopolni 
oziroma je ne dopolni ustrezno, se vloga s sklepom zavrže.

V javnem pozivu se določi: 
– namen za katerega se sredstva dodeljujejo, 
– višina razpisanih sredstev, 
– pogoji in merila za pridobitev sredstev, 
– pogoje, katere morajo izpolnjevati vlagatelji, 
– navedbo dokumentacije, ki jo morejo vlagatelji priložiti 

k vlogi, 
– naslov za vložitev vlog, 
– rok za vložitev vlog, 
– postopek obravnave vlog.

5. člen
Postopek za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi 

pogoji vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. 
Komisijo sestavljajo 3 predstavniki občinske uprave.

Naloge komisije so:
1. priprava razpisne dokumentacije,
2. odpiranje in pregled vlog,
3. ocena upravičenosti vlog,
4. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine 

sredstev,
5. vodenje strokovnih in administrativno tehničnih nalog v 

zvezi s postopkom javnega razpisa.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

6. člen
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje znaša do 

50 % upravičenih stroškov.
Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski 

objekt ali večstanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN 
za več stanovanjskih objektov.

UPRAVIČENI STROŠKI

7. člen
Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so stroški na-

kupa MKČN velikosti do 50 PE z vključenimi stroški gradbenih 
del povezanih z MKČN, stroški montaže ter njenega prvega 
zagona z nastavitvijo parametrov.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

POGOJI IN OMEJITVE

8. člen
Pogoji za sofinaciranje MKČN so:
– MKČN mora biti na delu območja Mestne občine Celje, 

kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode Republike Slovenije za območje Mestne občine 
Celje ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja;

– MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvi-
denih aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom 
odvajanja in čiščenja komunalne vode v Mestni občini Celje, 
vendar mora biti na podlagi soglasja javnega podjetja Vodo-
vod-kanalizacija d.o.o. razvidno, da objekt na kanalizacijo ne 
bo priklopljen;
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– vlagatelj mora biti lastnik zemljišča, ozirom mora imeti 
pridobljeno pravico graditi;

– objekt, zgrajen po letu 1967 ima veljavno gradbeno 
dovoljenje za stanovanjske stavbe;

– za objekt, zgrajen pred letom 1967 je potrebno priložiti 
potrdilo, da ima objekt uporabno dovoljenje po predpisih o 
graditvi objektov;

– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in 
neovirano praznjenje;

– čistilna naprava mora biti vgrajena in delujoča;
– ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica 

v skladu s pogoji javnega komunalnega podjetja Vodovod- ka-
nalizacija d.o.o.;

– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno 
MKČN, morajo k vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor 
vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in določeno 
osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno 
služnostno pogodbo med lastnikom zemljišča in investitorjem;

– lastnik lahko vgradi MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, ki 
je gradbeni proizvod z Izjavo o skladnosti in je izdana v skladu 
s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje 
gradbenih proizvodov ali rastlinsko čistilno napravo;

– lastnik MKČN je dolžan pri izvedbi in obratovanju te 
naprave upoštevati določbe veljavne zakonodaje v Republiki 
Sloveniji.

Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le en-
krat. Če je upravičenec že prejel javna sredstva za isto naložbo, 
do sredstev po tem pravilniku ni upravičen.

NAKAZILO ODOBRENIH SREDSTEV

9. člen
Upravičenci na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev na 

Mestno občino Celje podajo zahtevek za izplačilo z vsemi 
zahtevanimi prilogami najkasneje do 15. 11. v tekočem kole-
darskem letu.

Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in 
plačani vsi računi, razen Poročila o prvih meritvah za MKČN in 
pozitivno opravljenih prvih meritev, ki se dostavijo v roku 3 do 9 
mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave.

Po predložitvi vse potrebne dokumentacije se z upravi-
čencem sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in 
ureditvi medsebojnih obveznosti in pravic.

Prejemnik se po pogodbi iz prejšnjega odstavka zaveže, 
da:

– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu 
sredstev s strani občine;

– bo omogočil Mestni občini Celje vpogled v dokumenta-
cijo in nadzor koriščenja dodeljenih sredstev na terenu še vsaj 
5 let od dneva izplačila sredstev,

– da bo ob kontroli namenske porabe sredstev sofinan-
ciranja sodeloval in predložil zahtevano dokumentacijo, ki se 
nanaša na aktivnosti, ki so bile izvedene na podlagi razpisa za 
sofinanciranje MKČN, na podlagi katerega so mu bila dodelje-
na sredstva.

10. člen
Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca 

v roku 30 dni od podpisa pogodbe.

NADZOR IN SANKCIJE

11. člen
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s 

predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Mestna občina Celje zahteva vračilo dodeljenih javnih 

sredstev v enkratnem denarnem znesku, če se ugotovi, da so 
bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih 
podatkov v vlogi, morebitnih zlorab s strani prejemnika sred-
stev, če je prejemnik kršil določila pogodbe, če so bila prido-

bljena sredstva nenamensko porabljena, ali pa da upravičenec 
tudi po pozivu Mestne občine Celje ne dostavi Poročila o prvih 
meritvah za MKČN z zmogljivostjo do 50 PE in pozitivnih prvih 
meritev MKČN.

Prejemnik mora na osnovi takšne zahteve, Mestni občini 
Celje vrniti prejeta sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrest-
mi v roku 8 dni od prejetega poziva, in sicer za obdobje od 
dneva nakazila dalje do vračila.

V zavarovanje vračila sredstev je upravičenec dolžan ob 
podpisu pogodbe občini izročiti 3 kom menične izjave s poo-
blastilom za izpolnitev in unovčitev menic, 3 kom bianko pod-
pisanih menic z oznako »brez protesta« in kopijo podpisnega 
kartona vseh bank, pri kateri ima upravičenec na dan sklenitve 
te pogodbe odprte svoje poslovne račune.

Nadzor nad namensko porabo sredstev, prejetih po tem 
pravilniku, lahko občina začne opravljati v roku 5 let po dnevu 
nakazila sredstev iz tega pravilnika. Za začetek nadzora se šte-
je odprava vabila oziroma obvestila o začetku nadzora oziroma 
vsako drugo dejanje občine, ki meri na kontrolo namenske 
porabe občine (npr. terenski ogled oziroma poskus terenskega 
ogleda ipd.).

V primerih iz prvega odstavka tega člena prejemnik sred-
stev ni upravičen kandidirati na javnih razpisih Mestne občine 
Celje v naslednjih 5 letih od oddaje vloge, v zvezi s katero so 
bile ugotovljene naštete nepravilnosti.

KONČNE DOLOČBE

12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o sofinanciranju MKČN na območju Mestne občine Celje 
(Uradni list RS, št. 39/15).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-1/2018
Celje, dne 23. februarja 2018

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

606. Sklep št. 1/18 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, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 
10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list 
RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 
24. redni seji dne 20. 2. 2018 sprejel

S K L E P    Š T.    1/18
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
Ukine se status javnega dobra za naslednje nepremič-

nine:

Parcelna številka Površina m2 Katastrska občina
1192/28 642 1067 – Brezova
1195/10 616 1067 – Brezova
1171/17 15 1075 – Ostrožno
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2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka prenehajo imeti sta-

tus javnega dobra lokalnega pomena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3502-13/2016
Celje, dne 20. februarja 2018

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

DOBREPOLJE

607. Odlok o postopku sofinanciranja letnega 
programa športa v Občini Dobrepolje

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Repu-
bliki Sloveniji za obdobje 2014–23, (Uradni list RS, št. 26/14), 
Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu špor-
ta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade 
št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 18. člena Statuta 
Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – UPB1) je Občinski 
svet Občine Dobrepolje na 22. redni seji dne 20. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o postopku sofinanciranja letnega programa 

športa v Občini Dobrepolje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina Odloka)

Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa 
v Občini Dobrepolje (v nadaljevanju: Odlok) določa javni interes 
v športu, mehanizme za njegovo uresničevanje ter organe, ki 
so v Občini Dobrepolje (v nadaljevanju: občina) pristojni za ure-
sničevanje javnega interesa v okviru letnega programa športa 
(v nadaljevanju: LPŠ).

2. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)

Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega 
pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v 
RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju 
optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in 
gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v 
občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu 
s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se ure-
sničuje tako, da se:

– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za 
sofinanciranje LPŠ,

– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne 
objekte in površine za šport v naravi,

– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj 
vseh področjih športa.

3. člen
(izvajalci LPŠ)

Izvajalci LPŠ po tem Odloku so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v 

Republiki Sloveniji,

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo 
športne programe določene z LPŠ,

– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejav-
nosti v športu v RS,

– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za 
opravljanje dejavnosti v športu v RS,

– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen 
na področju športa.

4. člen
(pravica do sofinanciranja)

(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinan-
ciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje:

– imajo sedež v občini,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje 

LPŠ (v nadaljevanju: JR) najmanj eno leto registrirani v skladu 
z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje 
športnih programov,

– izvajajo športne programe in/ali področja skladno z 
Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo 
vse razpisne pogoje,

– imajo za prijavljene športne programe in/ali področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 

ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za 
opravljanje dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni 
viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,

– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) 
ter evidenco o udeležencih programov (vsi).
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi 

pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

5. člen
(opredelitev področij športa)

Za uresničevanja javnega interesa v športu se, v skladu 
s proračunskimi zmožnostmi in ob upoštevanju načela enake 
dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna ob-
čine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:

1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potre-

bami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kako-

vostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NA-

RAVI
2.1. Načrtovanje, izgradnja in posodabljanje športnih 

objektov in površin za šport v naravi
2.2. Upravljanje in vzdrževanje obstoječih športnih objek-

tov in površin za šport v naravi
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 

v športu
3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna 

podpora programov
3.3. Založništvo v športu
3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju 

športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev in zvez
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4.2. Delovanje javnih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Velike mednarodne športne prireditve
5.2. Druge športne prireditve
5.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve 

priznanj v športu
5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V 

ŠPORTU
6.1. Športno obnašanje
6.2. Preprečevanje dopinga v športu
6.3. Trajnostni vidik v športu

6. člen
(letni program športa: LPŠ)

(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe in po-
dročja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, 
prepoznani kot javni interes občine.

(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpolo-
žljiva proračunska sredstva, kadrovske in prostorske razmere 
v lokalnem športu, se v LPŠ določi:

– športne programe in področja, ki se v letu, za katerega 
se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,

– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih 
programov in področij,

– obseg in vrsto sofinanciranih športnih programov in 
področij,

– pogoje in merila za sofinanciranje športnih programov 
in področij v okviru LPŠ.

(3) LPŠ na predlog Odbora za šport in po predhodnem 
mnenju Zveze športnih organizacij Dobrepolje (v nadaljevanju: 
ZŠO) sprejme občinski svet. Občinski svet lahko LPŠ sprejme 
tudi brez predhodnega mnenja ZŠO, če ga le-ta ne poda v roku 
enega meseca.

7. člen
(Svet za šport)

(1) Za zagotovitev avtentičnih interesov civilne športne 
družbe v občini župan s sklepom ustanovi Svet za šport (v 
nadaljevanju: svet), ki je sestavljen iz petih članov; od tega 
največ dva člana občinske uprave in najmanj trije člani iz vrst 
športnikov in/ali športnih delavcev, ki delujejo v športnih dru-
štvih s sedežem v občini in jih predlaga ZŠO.

(2) Naloge sveta so:
– v sodelovanju z občinsko upravo pripravi vsebinsko 

utemeljen predlog LPŠ,
– spremlja izvajanje LPŠ,
– pripravi predloge, mnenja in pobude za spremembo 

oziroma dopolnitev Odloka in LPŠ,
– pripravi dodatne pogoje in merila za vrednotenje LPŠ, ki 

se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo,
– svetuje županu v upravljanje športa pomembnih zade-

vah in predlaga kvalitetne rešitve glede razvoja športa.
(3) Svet se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko 

potekajo tudi dopisno. Svet o svojem delu vodi zapisnike. Za 
sklepčnost je potrebna večina članov.

(4) Mandat sveta je vezan na mandat župana.
(5) Strokovno-administrativna dela za svet opravi za šport 

pristojen delavec občinske uprave.

8. člen
(komisija za izvedbo JR)

(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo izvedbo JR (v 
nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz treh članov.

(2) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti 

prejetih vlog,
– ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v 

LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,

– potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po špor-
tnih programih/področjih in izvajalcih,

– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje 

lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem 
delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je 
potrebna večina članov.

(4) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravi za 
šport pristojen delavec občinske uprave.

9. člen
(javni razpis: JR in razpisna dokumentacija)

(1) V skladu z veljavno zakonodajo, Odlokom in sprejetim 
LPŠ občina izvede JR.

(2) Objava JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni 

izvajalci LPŠ),
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih pro-

gramov in področij,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 

sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način 

oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopu do Odloka in LPŠ,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.

10. člen
(postopek izvedbe JR)

(1) Občina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi 
na svoji spletni strani. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši 
od štirinajst dni od objave JR.

(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne 
odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga 
je lahko elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektron-
ske oddaje vloge se določi v razpisni dokumentaciji.

(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na 
način, kot je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku prispele 
vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku ter v vrstnem 
redu, po katerem so bile prejete.

(4) Komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost vsa-
ke vloge glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani 
upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani 
dokumenti.

(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posame-

zne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.

11. člen
(poziv za dopolnitev vloge)

(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija v roku 
osmih dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile 
popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni 
od prejema poziva.

(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji iz prejšnjega odstav-
ka v roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper 
sklep ni možna.
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12. člen
(odločba o izbiri)

Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri izda pristojni 
organ občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev 
pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.

13. člen
(ugovor)

(1) Zoper odločbo o izbranih in zavrnjenih vlogah vlagatelji 
lahko podajo ugovor v roku osmih dni po prejemu odločbe. 
Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje 
LPŠ.

(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset dni od prejema. 
Odločitev župana je dokončna. O odločitvi župan obvesti tudi 
komisijo.

(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku tride-
set dni od vročitve odločbe.

(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z 
izbranimi izvajalci LPŠ.

14. člen
(objava rezultatov JR)

Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo v ob-
činskem glasilu in/ali na spletni strani občine.

15. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)

(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o 
sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:

– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad izvedbo športnih programov/po-

dročij, namensko porabo sredstev in predvidene sankcije v 
primeru neizvajanja,

– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po 

pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbe-

na sredstva ali drugače krši pogodbo, ne more kandidirati za 
sredstva na naslednjem JR,

– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se izbrani izvajalec v roku osem dni ne odzove na 

poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je odstopil od vloge za 
sofinanciranje.

16. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)

(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati priznane športne pro-
grame/področja najmanj v obsegu, ki je opredeljen v pogodbi, 
sredstva pa nameniti za izbrani športni program/področje v 
skladu z JR.

(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb izvaja občinska upra-
va.

17. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi)

Prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin 
pred drugimi uporabniki imajo pod enakimi pogoji:

– zavodi, ki izvajajo obvezni in razširjeni program v okviru 
vzgojno izobraževalnega procesa,

– športna društva, ki izvajajo LPŠ.

III. PREHODNI DOLOČBI

18. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega 
programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini 
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 137/04).

19. člen
(veljavnost Odloka)

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

Št. 007-0003/2017
Dobrepolje, dne 20. februarja 2018

Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

MEŽICA

608. Pravilnik o sofinanciranju programov 
in projektov na področju turizma 
v Občini Mežica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. 
US), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni 
list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1 in 29/17 – 
ZŠpo-1) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, 
št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 22. redni seji dne 
20. 2. 2018 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov  

na področju turizma v Občini Mežica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, merila in kriterije 
za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma 
v Občini Mežica. Sredstva se zagotavljajo iz občinskega prora-
čuna, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu 
za tekoče leto. Sredstva za investicije v prostore društev niso 
predmet tega pravilnika.

2. člen
(predmet sofinanciranja)

Predmet sofinanciranja programov turistične dejavnosti po 
tem pravilniku so praviloma organizacija in izvedba prireditev, 
izobraževalnih tečajev in seminarjev; programi za ohranjanje 
čiste in človeku prijazne okolice; spodbujanje sodelovanja mla-
dih; pospeševanje društvene dejavnosti povezane s promocijo 
turizma ter druge aktivnosti na področju turističnih dejavnosti.

Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so programi, ki 
niso že sofinancirani iz drugih občinskih razpisov.

3. člen
(upravičenci)

Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju turizma 
(društva, združenja in zveze), ki delujejo na področju turizma ali 
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pa s projekti izkazujejo aktivnost na področju turizma in morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– imajo sedež in delujejo na območju Občine Mežica,
– so registrirani skladno z veljavno zakonodajo in aktivno 

delujejo najmanj eno leto,
– imajo v skladu z veljavno zakonodajo urejeno evidenco 

o članstvu, plačano članarino in ostalo potrebno dokumentacijo,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 

in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih programov 
in projektov,

– opravljajo dejavnost na neprofitni ravni,
– občinski upravi redno do 15. februarja dostavljajo po-

trjeno vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji programov 
preteklega leta, potrjen vsebinski in finančni program dejavnosti 
za tekoče leto ter druge zahtevane podatke.

II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

4. člen
(javni razpis)

Sredstva za sofinanciranje se dodeljujejo na podlagi jav-
nega razpisa, ki se objavi na oglasni deski in spletni strani 
Občine Mežica.

Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– višino sredstev, ki so na razpolago,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci,
– navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti k vlogi,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko prosilci dobijo infor-

macije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok za vložitev vlog,
– naslov na katerega prosilci vložijo vloge,
– druge podatke, določene v javnem razpisu.
Postopek javnega razpisa začne in vodi pooblaščena ose-

ba občinske uprave. Prosilci morajo vlogo vložiti na obrazcih 
razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.

5. člen
(strokovna komisija)

Prejete vloge v skladu z razpisnimi pogoji obravnava 
tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.

Naloge strokovne komisije so:
– pregled prispelih vlog,
– vrednotenje prijavljenih programov in projektov v skladu 

z določili tega pravilnika,
– priprava razdelitve razpoložljivih sredstev.

6. člen
Strokovna komisija odpre vloge po vrstnem redu prispetja. 

O odpiranju se sestavi zapisnik.
Pooblaščena oseba občinske uprave v roku pet dni od 

odpiranja vlog pisno pozove prosilce, da v osmih dneh od pre-
jema obvestila dopolnijo nepopolne vloge. Nepopolne vloge, 
ki v roku ne bodo dopolnjene, nepravočasne vloge in vloge, 
ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s 
sklepom zavržene.

Z razdelitvijo razpoložljivih sredstev se seznani komisija 
Občine Mežica, pristojna za turizem.

7. člen
(sklep o izbiri)

Na podlagi izvedenega točkovanja programov in projektov 
strokovne komisije pooblaščena oseba občinske uprave izda 
posameznemu izvajalcu sklep o dodelitvi sredstev. Zoper sklep 
o dodelitvi sredstev je možna pritožba na župana v roku 8 dni 
od prejema sklepa. Župan odloči o pritožbi v roku 15 dni od 
prejema. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

8. člen
(pogodba)

Z upravičenci se sklenejo pogodbe o sofinanciranju.
Pogodba vsebuje:
– pogodbene stranke,
– sofinancirane programe in projekte,
– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
– terminski plan realizacije programov in projektov,
– način nadzora,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske po-

rabe,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja.
Upravičenec mora vrniti podpisano pogodbo najkasne-

je v roku 15 dni od prejema pisnega predloga pogodbe, v 
nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od zahteve za 
sofinanciranje.

III. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV

9. člen
Pravilnik določa nabor meril in kriterijev za vrednotenje 

prijavljenih programov in projektov ter maksimalno število točk. 
Strokovna komisija vrednoti prijavljen program in projekte po 
merilih in kriterijih tega pravilnika.

Vrednost posameznih prijavljenih programov in projektov 
je izražena v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto 
posebej, ko so ovrednoteni programi in projekti posameznih 
prosilcev, v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za 
tekoče leto. Višina sofinanciranja posameznega programa in 
projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk, vrednosti 
točke in višine razpoložljivih sredstev.

10. člen
Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektov:
A) Materialni stroški delovanja:

Merila Število točk

število članov:
– do 10 članov
– od 11 do 29 članov
– nad 30 članov

20
40
60

B) Čistilne akcije
B1 Čistilna akcija v organizaciji Občine Mežica:

Merila Število točk

udeležba:
– do 5 članov
– od 6 do 9 članov
– nad 10 članov

20
40
60

B2 Druge čistilne akcije:

Merila Število točk

Pomen za ohranjanje čiste okolice in okolja
(organizirana čistilna akcija društva)

10–40

C) Izvedba prireditve oziroma projekta:

Merila Število točk / na 
prireditev oziroma 

projekt

1.1 Samostojna organizacija in izvedba 
prireditve/projekta v občini
– občinski nivo
– medobčinski in regionalni nivo
– državni nivo
– mednarodni nivo

100
150
200
250
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1.2 Nastop oziroma sodelovanje na 
prireditvi/projektu v občini
– občinski nivo
– medobčinski in regionalni nivo
– državni nivo
– mednarodni nivo

40
60
80

100

1.3 Nastop oziroma sodelovanje na 
prireditvi/projektu izven občine
– v regiji
– izven regije
– mednarodni

20
40
60

2. Vrsta prireditve/projekta
– tradicionalen (več kot 3 leta zapored)
– enkraten

60
20

3. Pomembnost in kvaliteta prireditve/
projekta
– promocija občine, obiskanost, 
ohranjanje kulturne dediščine, 
regionalna prepoznavnost ipd.

0–300

D) Izobraževanje:

Merila Število točk / na 
izobraževanje

Samostojna organizacija in izvedba 
izobraževanja (delavnice, predavanja, 
tečaji ipd.)
– za člane
– za občane in druge

20
60

E) Mladi:

Merila Število točk

Delo z mladimi:
– sodelovanje v projektih z mladimi (vrtec, 
osnovna šola, srednja šola, mladinske 
organizacije)

40 / na projekt

F) Promocijska dejavnost:

Merila Število točk

– spletna promocija (lastna spletna ali 
facebook stran, objave na občinski in 
drugih spletnih straneh)
– novosti na področju turistične ponudbe 
(novi turistični produkti)
– izdaja zgibank, brošur, biltenov 
ali drugega informacijskega in 
promocijskega materiala
– sodelovanje na sejmih s področja 
turizma in pri drugih aktivnostih, ki 
promovirajo občino in spodbujajo 
turizem

0–50

20–50 / na produkt

20–50 / na produkt

20 / na aktivnost

G) Urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture v ob-
čini:

Merila Število točk

– urejanje sprehajalnih, kolesarskih, 
planinskih, učnih poti
– urejanje in vzdrževanje turistične 
obvestilne signalizacije

0–50

0–50

H) Jubileji:
Merila Število točk
– 10 let
– 20 let
– 30 let in več 

20
30
60

IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

11. člen
(nadzor in sankcije)

Namensko porabo proračunskih sredstev, pridobljenih po 
tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri 
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje 
turizma. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor 
občine.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, 
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajoči-
mi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke,

– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.

V. KONČNE DOLOČBE

12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pra-

vilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini 
Mežica (Uradni list RS, št. 25/08) in Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju 
turizma v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 99/11).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2018
Mežica, dne 20. februarja 2018

Župan
Občine Mežica

Dušan Krebel l.r.

MURSKA SOBOTA

609. Tehnični pravilnik na Vodovodu sistema B

Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podje-
tja Vodovod sistema B d.o.o. (Uradni list RS, št. 83/12) je Svet 
ustanoviteljic Javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. na 
seji dne 20. 2. 2018 sprejel

T E H N I Č N I    P R A V I L N I K
na Vodovodu sistema B

A. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S TEHNIČNIM PRAVILNIKOM NA JAVNEM VODOVODU 

SISTEMA B (v nadaljevanju besedila: tehnični pravilnik) se 
urejajo smernice za projektiranje in gradnjo javnega vodovoda, 
tehnični normativi za priključevanje na javni vodovod, način 
zagotavljanja obratovanja, vzdrževanja in nadzora javnega 
vodovoda, izdaja soglasij za gradnjo vodovoda in za priključitev 
nanj.

Ta pravilnik je obvezen za vse udeležence in uporabnike 
pri planiranju, projektiranju, gradnji, komunalnem opremljanju, 
v upravnem postopku in uporabi, na JAVNEM VODOVODU 
SISTEMA B. Poleg tega tehničnega pravilnika je potrebno upo-
števati še republiške in občinske predpise, ki urejajo področje 
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oskrbe s pitno vodo, predpise s področja graditve objektov in 
urejanja prostora ter navodila proizvajalcev uporabljene opre-
me.

Tehnični pravilnik velja za celotno območje, ki ga VODO-
VOD SISTEMA B oskrbuje s pitno vodo.

B. POJMI

2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem tehničnem pravilniku, 

imajo naslednji pomen:
– javna površina je površina grajenega javnega dobra lo-

kalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi 
pogoji namenjena vsem;

– javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospo-
darska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe; 
del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za 
gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim 
vodovodom;

– lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih 
inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne 
službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali 
površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izda-
nega v skladu s predpisi, ki urejajo vode;

– območje javnega vodovoda je območje, ki vključuje ob-
močja poselitve, obstoječa in predvidena poselitvena območja 
ali njihove dele ter posamezne stavbe ali gradbene inženirske 
objekte, za katere občina zagotavlja izvajanje javne službe 
ali je v občinskih predpisih zanje predvideno izvajanje javne 
službe iz enega javnega vodovoda;

– obračunski vodomer je naprava za merjenje porabe 
pitne vode iz javnega vodovoda, ki je nameščen pred odje-
mnim mestom in je osnova za obračun izvedenih storitev javne 
službe;

– obstoječa stavba je stavba, zgrajena v skladu s predpisi, 
ki urejajo graditev;

– pitna voda je pitna voda v skladu s predpisom, ki ureja 
pitno vodo;

– priprava pitne vode je obdelava vode s postopki, ki 
zagotavljajo skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v 
skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo;

– upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki jo 
v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali 
izbere za izvajalca javne službe;

– zajetje za pitno vodo je objekt, ki je namenjen nepo-
srednemu odvzemu vode iz vodnega telesa za oskrbo s pitno 
vodo;

– zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov je zuna-
nje hidrantno omrežje v skladu s predpisom, ki ureja tehnične 
normative za hidrantno omrežje za gašenje požarov; hidranti 
na javnem vodovodu, ki so namenjeni izključno obratovanju 
vodovoda, niso del zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje 
požarov;

– sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi 
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali 
zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekun-
darnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključeva-
nje stavb na posameznem poselitvenem območju;

– primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi 
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode, 
vodohrani in črpališča, ki so namenjeni dobavi pitne vode med 
posameznimi naselji v občini;

– transportni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi 
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode, 
vodohrani in črpališča in je namenjen za transport vode od 
zajetij pitne vode do posameznih občin in med občinami;

– gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega, pri-
marnega in transportnega vodovoda so občinska gospodarska 
javna infrastruktura;

– priključki stavb niso objekti oziroma oprema javne in-
frastrukture.

C. SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO 
JAVNEGA VODOVODA

C.01 KVALITETA VODE

3. člen
Voda iz javnega vodovoda mora biti na vodomernem 

mestu skladna z zahtevami kakovosti za pitno vodo, določe-
nimi z veljavnimi predpisi. Kvaliteta pitne vode za preskrbo 
prebivalstva, nadzor kvalitete, način izvajanja nadzora in drugi 
pogoji glede kvalitete vode morajo ustrezati določilom veljavnih 
zakonov in pravilnikov.

Voda za protipožarne namene in za tehnološke potrebe 
je lahko slabše kvalitete od predpisane za pitno vodo, če se 
transportira po ločenih vodovodnih sistemih.

C.02 KOLIČINA VODE  
Obstoječa poraba vode

4. člen
Obstoječa poraba vode je maksimalna dnevna poraba 

vode vseh obstoječih porabnikov (gospodinjstva, javne usta-
nove, industrija, kmetijstvo ...), ki so že priključeni na javni 
vodovodni sistem.

Predvidena poraba vode

5. člen
Predvidena poraba vode je pričakovana poraba glede na 

spremembe strukture porabnikov, gostote prebivalstva, razvoja 
turizma, rabe prostora na oskrbovanem območju za obdobje 
od 30 do 50 let. Za načrtovanje se uporablja norma porabe v 
gospodinjstvu, ki znaša 100 litrov/osebo/dan.

Poraba za kmetijstvo in industrijo je odvisna od predvi-
denih tehnoloških procesov. Za že priključene porabnike so 
podatki o trenutni porabi na razpolago pri upravljavcu javnega 
vodovoda.

6. člen
Zagotavljanje požarnega varstva (zagotavljanje vode iz 

javnega vodovoda za gašenje požarov) se izvaja samo na ob-
močjih, kjer tehnične karakteristike obstoječega vodovodnega 
sistema zagotavljajo kriterije veljavnih predpisov s področja 
varstva pred požarom. Ta območja določi upravljavec javnega 
vodovoda.

7. člen
Največja dnevna poraba vode se določi s koeficientom 

letnega nihanja vode 1,5, s katerim pomnožimo srednjo dnevno 
porabe vode in izraža razmerje med porabo vode kritičnega 
dne in srednjo dnevno porabo.

8. člen
Nihanje dnevne porabe se izračuna s koeficientom ne-

enakomerne dnevne porabe, ki je razmerje med največjo, ozi-
roma najmanjšo urno porabo vode (Qmax, Qmin) in povprečno 
urno porabo vode med dnevom (Qsr). Koeficient neenakomer-
ne dnevne porabe je odvisen od porabnikov in znaša:

Qmax = 1,50 x Qsr
Qmin = 0,50 x Qsr

C.03 HITROSTI IN TLAK V OMREŽJU  
Pretočne hitrosti

9. člen
Javni vodovodi morajo biti projektirani in izvedeni tako, 

da so pretočne hitrosti pri srednji porabi vode med 0,8 m/s in 
1,4 m/s. Primerno območje je še med 0,5 m/s in 2,0 m/s.

Ne glede na vrsto cevi maksimalna hitrost za sesalne 
cevovode ne sme biti večja od 0,8 m/s.
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10. člen
V območju sistemskih vododelnic v omrežju ali na mestih, 

kjer so minimalne hitrosti v cevovodu manjše od 0,6 m/s, zaradi 
česar obstaja možnost poslabšanja kvalitete vode, je potrebno 
vgraditi objekte in naprave za izpiranje cevovoda.

Tlak v omrežju

11. člen
Obratovalni tlak v omrežju je odvisen od hidravličnega 

stanja in porabe vode in je na mestu obračunskega vodomera 
pri pretoku nič lahko najmanj 1,5 bar. V izrednih razmerah je 
minimalni tlak lahko tudi manjši (požar ali večja okvara).

C.04 GLOBINE in ODMIKI  
Globine javnih vodovodov

12. člen
Minimalna globina vodovodnega cevovoda od temena 

cevi do nivoja urejenega terena znaša:

Cevovod Minimalna globina

Transportni cevovod 1,40 m

Primarni cevovod 1,20 m

Sekundarni cevovod 1,20 m

Priključni cevovod 1,00 m

Križanje in prečkanje javnih vodovodov z drugimi 
podzemnimi napeljavami, napravami in objekti

13. člen
Pri križanju javnega vodovoda z drugimi podzemnimi 

napeljavami, javni vodovod načeloma poteka horizontal-
no (brez vertikalnih lomov). Križanja javnega vodovoda s 
komunalnimi vodi morajo potekati pravokotno, izjemoma 
je lahko kot prečkanja osi javnega vodovoda in osi druge 
podzemne instalacije med 45° in 90°. Kot križanja ne sme 
biti manjši od 45°.

14. člen
V izjemnih primerih se lahko teme cevi spusti do globine 

1,0 m pod drugo podzemno napeljavo, vendar ne globlje kot 
3,0 m pod koto dokončno urejenega nivoja terena ali pa dvigne 
nad njo, vendar največ do višine 1,2 m pod koto dokončno 
urejenega nivoja terena.

V vsakem primeru spremembe smeri javnega vodovoda v 
vertikalni smeri je potrebno ugotoviti možnost nastanka zračnih 
čepov ali usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustrezno 
odzračevanje oziroma čiščenje vodovoda.

Vertikalni odmiki

15. člen
Vertikalni odmiki med javnimi vodovodi in drugimi pod-

zemnimi napeljavami (komunalnimi vodi), merjeno od medse-
bojno najbližjih sten javnega vodovoda in drugih komunalnih 
napeljav, ne morejo biti manjši od odmikov, navedenih v nada-
ljevanju. V primeru, da se vodi nahajajo v zaščitnih ceveh, se 
upoštevajo svetli odmiki med zaščitnimi cevmi. Praviloma mora 
javni vodovod potekati nad ostalimi komunalnimi vodi.

16. člen
Vertikalni svetli odmiki podzemnih napeljav (komunalnih 

vodov) od vodovodne cevi morajo znašati:

Podzemna napeljava Vertikalni 
odmik

Fekalna in mešana kanalizacija ≥ 0,5 m
Meteorna kanalizacija ≥ 0,5 m

Plinovodi, elektrovodi, kabli javne 
razsvetljave, telekom. kabli ≥ 0,5 m

Toplovod (z ustrezno toplotno izolacijo) ≥ 0,5 m

17. člen
Če predpisanih vertikalnih odmikov ni mogoče doseči, 

je treba s posebnimi ukrepi preprečiti direktni stik in preprečiti 
prenose sil, temperature, tokov …

Pri križanju komunalnih vodov morajo biti posamezni vodi 
ustrezno označeni.

18. člen
Pri gradnji komunalnih vodov pod vodovodnim cevovo-

dom, je cevovod potrebno zaščititi pred posedanjem in zlomom.

Horizontalni odmiki (svetli odmiki) javnih vodovodov  
od drugih komunalnih napeljav, objektov in drevoredov

19. člen
Horizontalni odmiki trajno grajenih objektov od javnega 

vodovoda morajo znašati:

Javni vodovod Horizontalni 
odmik

transportni cevovod ≥ 5,0 m
transportni cevovod

(pod pogojem, da segajo temelji objekta 0,5 m 
pod niveleto cevovoda)

≥ 3,0 m

primarni in sekundarni cevovod ≥ 3,0 m
priključni cevovod ≥ 1,0 m

Horizontalni svetli odmiki ostalih javnih objektov (komu-
nalnih vodov) in drevoredov od oboda vodovodne cevi morajo 
praviloma znašati:

Javni objekt Globina kom. voda v odvisnosti  
do vodovoda Horizontalni odmik

fekalna in mešana kanalizacija Manjša ali enaka ≥ 3,0 m
meteorna kanalizacija Manjša ali enaka ≥ 1,5 m

plinovodi, elektrovodi, kabli javne razsvetljave, telekom. kabli Manjša ali enaka ≥ 1,0 m
toplovod Manjša ali enaka ≥ 1,0 m

fekalna in mešana kanalizacija Večja ≥ 1,5 m
meteorna kanalizacija Večja ≥ 1,0 m

plinovodi, elektrovodi, kabli javne razsvetljave, telekom. kabli Večja ≥ 1,0 m
toplovod Večja ≥ 1,0 m
drevoredi – ≥ 5,0 m
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Horizontalni svetli odmik vodovodnega cevovoda od gre-
znic in drugih deponij z zdravju škodljivimi agresivnimi in ne-
varnimi snovmi mora znašati najmanj 10,0 m.

20. člen
Horizontalni odmiki so lahko v skladu s soglasjem upra-

vljavca javnega vodovoda, izjemoma (v posebnih primerih) 
tudi drugačni.

C.05 PREČKANJA  
Podzemno prečkanje železnice

21. člen
Poleg pogojev, določenih v prejšnjih točkah, je potrebno 

izpolniti še naslednje zahteve:
– prečkanje železnice mora biti izvedeno v zaščitni cevi;
– ustji zaščitne cevi morata biti izven območja železniške 

trase;
– izvedena mora biti ustrezna zaščita pred blodečimi 

tokovi in predvidene ustrezne meritve.

Podzemno prečkanje vodotokov

22. člen
Pri podzemnem prečkanju vodotoka se cevi polagajo v 

primerno izkopane jarke v dnu vodotoka. Način izkopa, pola-
ganje javnega vodovoda in zasip so odvisni od vrste vodotoka 
(širina, velikost pretoka ...) in oblike ter vrste terena brežin 
(strm, položen, raščen teren, plazovit ...).

S primerno izbranim načinom polaganja javnega vodovo-
da (vodenim vrtanjem in uvlačenjem cevovoda; s potiskanjem; 
s polaganjem celotnega vodovoda, ki je sestavljen na bregu; 
s pomočjo pontona ali samostojno plavajočega vodovoda) je 
možno izvajati podzemno prečkanje praktično za vse velikosti 
javnih vodovodov ter za velike razdalje (100 m in več), odvisno 
od razpoložljive opreme, ki je potrebna za tovrstno delo.

Vsako podzemno prečkanje vodotoka je treba načrtovati 
posebej. Pri tem je treba upoštevati navodila proizvajalcev 
cevi, izkušnje podjetij, ki ta dela opravljajo in zahteve sogla-
sodajalcev.

Podzemno prečkanje cest, ulic, hodnikov za pešce

23. člen
Pri križanju javnega vodovoda s prometno potjo, mora biti 

javni vodovod glede na prometno obtežbo in zaradi možnosti 
popravila, v zaščitni cevi. Prečkanje je potrebno izvesti pravo-
kotno in v soglasju z danimi zahtevami soglasodajalcev.

C.06 ZAŠČITA CEVOVODOV  
Toplotna zaščita

24. člen
Javni vodovodi so praviloma vkopani in potekajo pod 

cono zmrzovanja, praviloma v globinah, definiranih v 12. členu 
tega pravilnika. V primeru, da cevovod ni vkopan ali ni možno 
zagotoviti ustrezne globine, se mora izvesti ustrezna toplotna 
zaščita vodovoda.

Zaščita pred mehanskimi vplivi in onesnaženjem

25. člen
Javni vodovodi morajo biti zgrajeni po navodilih proi-

zvajalcev cevi tako, da imajo zadostno trdnost za prenašanje 
statičnih in dinamičnih obremenitev. Trasa cevovoda naj poteka 
tako, da je v primeru okvare možen izkop s strojem z izkopnim 
orodjem in omogoča varno delo delavcev.

26. člen
Vodovodne cevi se zaščitijo z zaščitno cevjo tam, kjer je 

potrebno prestreči mehanske obremenitve, doseči toplotno 
zaščito in omogočiti vzdrževanje.

Za zaščito cevovodov v povoznih površinah se upora-
bljajo jeklene cevi, cevi iz nodularne litine ali obbetonirane PE 
in PVC cevi. Dolžina in presek zaščitne cevi sta odvisna od 
velikosti cevovoda, vrste cevi (materiala) in možnosti izvleka. 
Trasa cevovoda mora biti pred vstopom in izstopom iz zaščitne 
cevi izvedena tako, da je možen izvlek cevi.

Izvedba mora biti takšna, da omogoča potisk ali izvlek 
prazne vodovodne cevi (uporaba tipskih distančnikov, drsni-
kov-sani, uporaba sidrnih spojev na ceveh). Zaščitne cevi se 
morajo zaključiti z gumi-manšetami.

Zaščita pred morebitnim onesnaženjem se doseže:
– z zadostnimi odmiki vodovoda od možnih virov one-

snaženja;
– z uporabo cevi z dodatnim zaščitnim slojem;
– z vgradnjo vodovoda v zaščitno cev.

27. člen
Na območjih, kjer obstaja možnost oziroma nevarnost 

onesnaženja in so kot zaščita predvidene zaščitne cevi, se 
morajo zaščitne cevi preizkusiti glede vodotesnosti.

C.07 DIMENZIJE IN MATERIALI  
Dimenzije elementov javnih vodovodov

28. člen
Nazivne mere elementov cevovoda morajo biti izražene z 

nazivnim premerom DN, in sicer:
– DN / ID, kar pomeni nazivni premer glede na notranji 

premer;
– DN / OD (Ø), ki pomeni nazivni premer glede na zunanji 

premer.
Dimenzije zunanjih razvodov, ki se uporabljajo v javnih 

vodovodnih sistemih:
– DN / ID: 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 

450, 500, 600;
– DN / OD (Ø): 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125.

Geometrija cevi, fazonskih kosov in armatur

29. člen
Cevi morajo biti ravne v okviru toleranc, podanih v stan-

dardu za cevi razen, če se dobavljajo v kolutih. Kadar se doba-
vljajo v kolutih, mora biti v standardu naveden minimalni radij 
koluta. Kot med čelno ploskvijo in vzdolžno osjo cevi, fazonskih 
kosov in armatur mora znašati 90°. Loki naj imajo prednostne 
kote: 11,25°, 22,5°, 30°, 45°, 90°.

Cevovodi

30. člen
Materiali, iz katerih so izdelani cevovodi, vključno s tesnili, 

ki so predvideni za oskrbo z vodo, morajo biti primerni za ta 
namen. V stiku z vodo ne smejo vplivati na kakovost vode, kar 
mora biti potrjeno z ustreznimi dokazili.

Za nove javne vodovode in za obnovo obstoječih javnih 
vodovodov se smejo uporabljati cevovodi izdelani iz:

NODULARNE LITINE (NL), SIDRNI SPOJ
Cevi morajo biti izdelane po standardu EN545:2010, klase 

»C«, po specifikaciji spodaj, razstavljivi sidrni spoj z objemko in 
zatiči oziroma varovalno objemko, ali enakovredno. Spoj mora 
omogočati možnost 100 % sidranja tudi v primeru rezanja cevi, 
brez dodatnega varjenja in vizualno kontrolo vgrajenih sidrnih 
elementov po sami montaži. Notranja zaščita – cementna oblo-
ga ustrezna, za pitno vodo. Dolžina cevi 6 m, cev kalibrirana na 
najmanj ¾ dolžine cevi. Zunanja zaščita Zn 200g/m2 ali boljša 
+ zaključni sloj.

CEV NL DN 80 C 64 CEV NL DN 250 C 50 
CEV NL DN 100 C 64 CEV NL DN 300 C 40 
CEV NL DN 150 C 64 CEV NL DN 400 C 40 
CEV NL DN 200 C 50 CEV NL DN 500 C 30 
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NODULARNE LITINE (NL), NESIDRNI SPOJ
Cevi morajo biti izdelane po standardu EN545:2010, kla-

se »C«, po specifikaciji spodaj, TYTON spoj ali enakovredno. 
Notranja zaščita – cementna obloga, ustrezna za pitno vodo. 
Dolžina cevi 6 m, cev kalibrirana na najmanj ¾ dolžine cevi. 
Zunanja zaščita Zn 200 g/m2 ali boljša + zaključni sloj.

CEV NL DN 80 C 64 CEV NL DN 250 C 50 

CEV NL DN 100 C 64 CEV NL DN 300 C 40 

CEV NL DN 150 C 64 CEV NL DN 400 C 40 

CEV NL DN 200 C 50 CEV NL DN 500 C 30 

PE CEVI
Cevi morajo biti izdelane iz materiala PE100 RC z integri-

ranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo, 
SDR11, PN16. Odgovarjati moraju tipu 2, po klasifikaciji PAS 
1075, ki so primerne za zasip brez peščene posteljice – z izko-
panim materialom. 10 % zunanjega sloja stene cevi je v barvi 
medija. Certifikat DIN_CERTCO ali enakovredno.

PE CEVI Z DODANIM SLOJEM za onesnažena in po-
plavna območja

Cevi morajo biti izdelane iz materiala PE100 RC SDR 11, 
PN16, z dodanim aluminijastim slojem, ter zunanjim zaščitnim 
slojem iz PP, ki omogoča tudi polaganje cevi brez izkopa (za 
uvlačenje, vrtanje) v barvi medija. Ustrezen certifikat evropske 
akreditirane institucije.

CEVI IZ NERJAVEČEGA MATERIALA
Za prehode cevovoda skozi stene objektov se uporabljajo 

debelostenske cevi in prirobnice iz nerjavečega materiala, kva-
litete za prehrambeno industrijo.

Armature in oprema

31. člen
V vodovodni sistem se lahko vgrajujejo samo tiste ar-

mature, spojni kosi in oprema, ki so izdelani in preizkušeni po 
ustreznih standardih in imajo za to ustrezno dokazilo, ter za 
katere proizvajalec zagotavlja najmanj 10 letno garancijo.

V izjemnih primerih, ko zaradi terenskih pogojev ni mogo-
če vgraditi standardnega elementa, se lahko izdela po meri. Pri 
izbiri materiala in konstrukcijske oblike, je potrebno upoštevati 
obratovalne pogoje, zaščito proti koroziji in inkrustraciji ter hi-
giensko neoporečnost.

Praviloma se vse armature na cevovodih vgrajujejo v 
zemljo brez jaškov na lahko dostopnih mestih, kar omogoča 
stalno in hitro regulacijo, kontrolo, vzdrževanje in potrebno 
zamenjavo.

Spajanje

32. člen
Pri načrtovanju je potrebno izbrati tak sistem in način 

izvedbe spajanja cevi, armatur in opreme, ki bo zagotavljal 
najmanj sestavnih delov ter omogočal ekonomično montažo 
(bajonetni spoj, spajanje brez vijačenja …).

33. člen
Vsi prirobnični fazonski elementi (T, FFK, Q, N, E, F …), 

morajo biti iz nodularne litine in imeti vrtljive (proste) prirobnice. 
Izjemoma se lahko uporabljajo LTŽ fazonski kosi s fiksno pri-
robnico samo po predhodnem soglasju upravljavca.

34. člen
Za spajanje prirobničnih fazonskih elementov se upora-

bljajo vijaki in matice iz nerjavnega jekla:
– vijaki kvalitete A2;
– matice kvalitete A4.

35. člen
Za tesnenje prirobničnih fazonskih elementov se upora-

bljajo medprirobnična ploščata tesnila, ojačana s togim kovin-
skim vložkom. Izjemoma se lahko uporabljajo medprirobnična 
ploščata tesnila brez ojačitve, samo po predhodnem soglasju 
upravljavca.

36. člen
Za zaporne armature se za vse dimenzije uporabljajo 

zasuni z mehkim tesnjenjem (EV) iz nodularne litine, notranje 
in zunanje prašno barvani. Omogočati morajo pritrditev vgra-
dne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali 
navoj).

Pri vgradnji v zemljo se uporabi pripadajoča teleskopska 
vgradna garnitura – spajanje brez dodatnega fiksiranja z vti-
čem (bajonet ali navoj). Pod cestno kapo se namesti nosilna 
podložna plošča iz umetnega materiala, ki ustreza tipu vgradne 
garniture, ter cestna kapa-velika (Ø 135). Ohišje kape in pokrov 
sta iz duktilne litine, bitumensko zaščitena, pokrov je še doda-
tno protikorozijsko epoxi prašno zaščiten. Naleganje pokrova je 
konusno s podaljšanim zobom, kar povečuje stabilnost in pre-
prečuje hrupnost. Pokrov je v celoti odstranljiv. Kapo je možno 
prilagajati glede na teren s pripadajočimi distančnimi obroči.

Pogon regulacijskih armatur je lahko ročen ali motorni, v 
primeru motorne regulacije, mora biti zagotovljena tudi možnost 
ročne regulacije.

Načini vgradnje armatur

37. člen
Vsi lomi in odcepi na cevovodih (DN ≥ 50), morajo biti 

izvedeni s sidrnimi spoji in obbetonirani. Velikost betonskega 
bloka je odvisna od osne sile in je določena v projektu. Sidrna 
dolžina cevovoda ne sme biti manjša od 12 m.

38. člen
Na mestih javnega vodovoda, kjer se lahko med obra-

tovanjem nabira zrak, je potrebno namestiti zračnike. Zrač-
niki služijo tudi za odzračevanje pri polnjenju in dovod zraka 
pri praznjenju javnega vodovoda. Praviloma se izvedejo kot 
podzemni zračniki DN 80 z vgradno garnituro iz nerjavečega 
materiala s pripadajočo cestno kapo in drenažnim elementom, 
ter zagotavljajo nadgradnjo varovanja proti poplavitvi zračnika.

39. člen
Cevovodi morajo biti v najnižjih točkah in na zaključkih 

cevi, opremljeni z izpusti. Izvedejo se kot izpiralne garniture 
DN 50 (na cevovodih DN ≤ 75) in kot podzemni hidranti DN 80 
(na cevovodih DN ≥ 80) s prostim pretokom po celotnem pre-
rezu, brez požarne funkcije.

40. člen
Ograje, vrata, stopnice, obešala in drugi ključavničarski 

izdelki, morajo biti izvedeni iz nerjavečega materiala.

41. člen
Praviloma se vse zaporne armature vgradijo z zasutjem 

v terenu brez jaška.
Razdalja med zapornimi armaturami ne sme biti večja od:
– 1000 m na transpornih vodih;
– 500 m na primarnih in sekundarnih vodih.
Zaporne armature morajo biti obvezno vgrajene:
– na odcepu vodovoda primarnega in sekundarnega ce-

vovoda v vseh smereh;
– na priključku za hidrant;
– na priključku za zračnik;
– na priključku blatnika, oziroma izpusta;
– pred in za čistilnim kosom;
– pred in za vodomerom;
– pred in za reducirnim ventilom;
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– neposredno na vodovod, tako da je omogočeno zapira-
nje posameznih vodov ali delov vodovodnega sistema.

Cestne kape morajo biti podložene s podložnimi ploščami 
in obbetonirane.

C.08 OZNAČEVANJE ELEMENTOV VODOVODA  
Označevanje vodovodnih armatur

42. člen
Vodovodne armature (zasuni, zračniki, blatniki, izpusti, 

sifoni pri prečkanju vodotokov) in podzemni hidranti, ki so 
vgrajeni na vodovodnem omrežju, morajo biti označeni z ozna-
čevalnimi tablicami.

Označevalne tablice morajo biti nameščene na vidnem 
mestu, v neposredni bližini vgrajene armature, praviloma na 
samostojnem drogu, ki je namenjen samo za namestitev ozna-
čevalne tablice za javni vodovod. Drog se izvede iz pocinkane 
cevi 2«, neto višine 2,00 m, zaključno PVC kapo in betonskim 
temeljem. V primeru, ko ni možnosti za postavitev droga, se 
tablica namesti na drugo ustrezno mesto (ograja, stena …).

43. člen
Na označevalnih tablicah so, poleg koordinat oddaljenosti 

armature ali podzemnega hidranta od označevalne tablice, na-
vedeni še podatki o vrsti armature in o velikosti vodovoda. Eno 
polje je namenjeno vpisu podatkov o napravi, ki služi za register 
katastra ali za šifriranje armatur v vodovodnem sistemu.

Za označevanje vodovodnih armatur in podzemnih hi-
drantov se uporabljajo označevalne tablice po standardu, ki 
določa mere, obliko, vsebino in izvedbo označevalne tablice.

Označevanje vodovodnih naprav in cevovodov

44. člen
Vodovodni cevovod se označi tako, da se 30 cm nad njim 

položi ustrezen trak z napisom »VODOVOD«, za označitev 
poteka cevovoda.

45. člen
Lastnik (investitor) mora za vse obstoječe in novo izgra-

jene objekte zagotoviti izdelavo geodetskega načrta izvede-
nega stanja, ki ga izvede pooblaščeni izdelovalec (geodet) 
in prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra 
vodovoda, ki ga izvede upravljavec vodovoda. Vsi obstoječi 
in novozgrajeni vodovodni priključki morajo biti tahimetrično 
posneti. Kataster komunalnih vodov se vodi v obliki digitalnega 
katastra z GIS orodji.

Predaja geodetskega načrta (po topografskem ključu) 
upravljavcu vodovodnega sistema mora biti izvedena v ustrezni 
digitalni in pisni obliki.

46. člen
Za obstoječe javne vodovode, ki niso posneti in vneseni 

v kataster komunalnih naprav, mora lastnik (investitor) izpolniti 
zahteve iz predhodnega člena.

Označevanje vodomernih mest

47. člen
Vodomerno mesto je označeno s kartico pred vodome-

rom, ki jo izdela upravljavec vodovoda.

C.09 OBJEKTI IN NAPRAVE  
Vodovodni jaški

48. člen
Za potrebe obratovanja vodovodnega sistema se na vo-

dovodno omrežje vgrajujejo jaški, za nameščanje armatur, ki 
služijo za zapiranje, odzračenje, izpiranje, regulacijo, merjenje, 
nadzor itd. Glede na navedeno delimo jaške na:

– jaške za vodovodne armature, ki služijo za zapiranje, 
regulacijo, zračenje, čiščenje, zniževanje tlaka, ostalo (arma-
turni jaški);

– jaške za povišanje tlaka v omrežju (prečrpalni jaški);
– jaške za nameščanje kontrolnih in merilnih naprav (kon-

trolni in merilni jaški);
– jaške za nameščanje vodomerov (vodomerni jaški);
– jaški za odvzem vode s cisternami (polnilnice).
Velikost jaška določa njegova namembnost, montažni 

odmik vseh prirobnic od stene in možnost vstopa. Razdalja 
med zadnjo prirobnico in steno jaška mora biti na vseh straneh 
najmanj 20 cm.

Vstopna odprtina na jašku mora biti praviloma izven pro-
metnih površin. Iz krovne plošče se na vstopnem mestu izvede 
vstopni podaljšek tlorisne dimenzije 100 x 100 cm, ki mora 
izven povoznih površin segati 15 cm nad okoliški teren. Naj-
manjša vstopna odprtina je standardnih dimenzij 60 x 60 cm. 
Odprtina je odvisna od velikosti elementov, ki so vgrajeni v 
jašku in mora omogočati njihovo vgradnjo in zamenjavo brez 
njenega povečanja.

Na mestu vstopne odprtine je vgrajena vstopna lestev 
iz nerjavečega materiala. Vstopna odprtina mora biti zama-
knjena glede na steno jaška in vstopnega podaljška tako, da 
je vstopna lestev ne prekriva, oziroma ta ne sega v njo. Nad 
vstopno odprtino se mora izvesti fiksno ali snemljivo (natično) 
vstopno držalo, neto višine 100 cm, iz nerjavečega materiala, 
ki se po uporabi obesi v sam jašek. Jaški morajo biti opremljeni 
s pokrovi, ki ustrezajo pričakovani nosilnosti na mestu objekta. 
Na povoznih površinah se uporabijo pokrovi iz nodularne litine 
z napisom VODOVOD. Prečrpalnih jaškov ni dovoljeno locirati 
oziroma izvesti v povoznih površinah. Na nepovoznih površinah 
se vgradijo pokrovi iz nerjavečega materiala, ki so opremljeni 
s tečaji, verigo za preprečitev prevračanja, natičnim držalom 
za fiksiranje v odprtem položaju, ključavnico in termoizolacijo. 
Pokrov mora biti izveden in vgrajen tako, da onemogoča vdor 
meteorne vode v jašek.

Za demontažo armatur nad DN 250 mora biti ustrezna 
demontažna odprtina s pokrovom ali demontažen strop iz ar-
miranobetonskih plošč, ki ima vgrajena najmanj dva elementa 
za dviganje.

Nad ploščo jaška mora biti najmanj 30 cm nasutja.
Izvedba jaška mora biti vodotesna.
Vsak jašek mora imeti praviloma urejeno odvodnjavanje 

s talnim sifonom za odtok vode, ki se nabere v jašku. Jaški z 
vgrajenimi zračniki, reducirnimi in varnostnimi ventili, ter prečr-
palni jaški morajo imeti obvezno izvedeno stalno odvodnjavanje 
iz jaška.

Jašek mora imeti pod vstopno odprtino na dnu izdelano 
poglobitev, ki služi za črpanje, oziroma odvajanje vode iz jaška. 
Minimalna velikost poglobitve znaša 40 x 40 x 20 cm in je izde-
lana tako, da ne ogroža statike trdnosti temeljev jaška. Na dnu 
jaška se izvede naklonski beton s 5 % padcem proti poglobitvi.

Prehodi skozi steno jaška se morajo izvesti z nerjavečimi 
fazonskimi kosi.

Jaški v terenu z visoko podtalnico morajo biti zavarovani 
pred delovanjem vzgona.

49. člen
Dimenzije in lokacije jaškov se določijo s projektom, ki 

mora poleg drugih pogojev upoštevati še naslednja določila:
– višina jaška merjena od dna do spodnje strani stropne 

konstrukcije mora biti najmanj 1,80 m, pri čemer je rob naj-
višjega dela spojnega kosa ali armature najmanj 100 cm pod 
stropom, spodnji rob pa najmanj 50 cm nad dnom jaška;

– širina jaška mora biti takšna, da je razdalja med zuna-
njim robom vgrajenih armatur in steno jaška na strani vstopne 
odprtine najmanj 120 cm ter 50 cm na nasprotni strani vstopne 
odprtine;

– dolžina jaška je seštevek dolžin vseh v jašek vgrajenih 
armatur, povečana za najmanj 40 cm;
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– jaški so praviloma pravokotne oblike, le v izjemnih pri-
merih se lahko uporabijo tipski jaški drugačnega tlorisa.

50. člen
Pri jaških morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
– imeti morajo vgrajene zračnike za prezračevanje;
– v jaških se mora predvideti mesto za redni odvzem 

vzorcev in kontrolo kakovosti vode;
– v prečrpališčih morajo biti tla armaturnega dela jaška 

obdelana s ploščicami odpornimi proti zdrsu in obrabi, stene 
pa obdelane v keramiki.

Prečrpališča

51. člen
Prečrpališča morajo biti minimalnih tlorisnih dimenzij, nuj-

nih za vgradnjo potrebne opreme. Prečrpališča na primarnih in 
transportnih cevovodih morajo biti nadzemne ali delno vkopane 
nadzemne izvedbe. Prečrpališča na sekundarnih cevovodih so 
lahko tudi podzemne izvedbe.

Objekt mora zadostiti arhitektonsko-urbanističnim pogo-
jem glede vklopa v prostor. Urejen mora biti odvod padavinske 
vode. Pri podzemnem objektu črpalnih postaj veljajo enake 
zahteve, kot so opisane v poglavju Jaški. Pri podzemni izvedbi 
črpalnih postaj je potrebno predvideti minimalno vstopno odpr-
tino za vstop, transport in montažo opreme, zagotoviti je treba 
vnos agregata, gravitacijski odvod vode iz jaška na prosto ali 
v odvodni kanal, gretje in naravno prezračevanje prostora. Če 
ni možno zagotoviti gravitacijskega odtoka, podzemna izvedba 
črpališča ni dovoljena.

Predvideni črpalni sklop mora biti sestavljen iz ustreznega 
števila enakih frekvenčno krmiljenih črpalk.

V prečrpališčih na primarnih in transportnih cevovodih 
morajo biti najmanj tri, v prečrpališčih na sekundarnih cevovo-
dih najmanj dve črpalki. Črpalni agregati so kompaktne izved-
be, s kovinskim podstavkom, opremljeni z osnovno armaturo 
in tlačnimi senzorji. Predvideti je potrebno zaporno in varo-
valno opremo črpalk, zaporno armaturo na dotoku in iztoku, 
varovalno opremo za preprečitev hidravličnih udarov, opremo 
za preprosto montažo in izgradnjo delov opreme, opremo za 
preprečevanje vibracij, opremo za preprečitev visokih tlakov 
in podtlaka (suhi tek) ter opremo za merjenje parametrov. 
Vsako prečrpališče mora biti opremljeno z merilnikom pretoka 
ustrezne dimenzije. Zahteva se uporaba kvalitetnih črpalk v 
nerjavni izvedbi. Prečrpališča se praviloma izvedejo z direktno 
vezavo na napajalni cevovod (booster). Kadar to ni možno, se 
prečrpališča izvedejo z vezavo preko posode s prosto gladino 
(razbremenilnik), katere prostornina je odvisna od kapacitete 
prečrpališča in ne sme biti manjša od 1 m3. Črpalke morajo biti 
frekvenčno krmiljene na izhodni tlak v prečrpališču. Za vsako 
črpališče se mora izračunati nevarnost hidravličnih udarov in 
kavitacije ter temu primerno v projektu predvideti rešitev.

Armature in cevi naj bodo razporejene tako, da so izgube 
tlaka minimalne, omogočajo pa ločeno izločitev in demontažo 
črpalk.

Za potrebe sanitarne službe mora biti predvideno ustre-
zno mesto za odvzem vzorcev vode, ki je locirano pred in za 
črpalnim agregatom.

V objektu se mora predvideti vgradnja elektroopreme 
za pogon naprav, razsvetljavo, ogrevanje in prezračevanje, 
opreme za nadzor delovanja in telemetrični prenos podatkov v 
nadzorni center upravljavca.

Na osnovi znanih podatkov obstoječe in predvidene po-
rabe je potrebno:

– hidravlično dimenzionirati črpalke in opremo;
– hidravlično dimenzionirati delovne in maksimalne pa-

rametre;
– izdelati diagram karakteristik črpalk v samostojnem in 

skupnem delovanju;
– določiti zaščitno opremo na osnovi maksimalnih para-

metrov;

– izdelati navodila za predvideno delovanje (minimalni in 
maksimalni pretoki, tlaki, razbremenitev maksimalnih tlakov, 
varnostni parametri agregata ...

52. člen
Po končanih montažnih delih je potrebno na instalacijah v 

črpalni postaji izvesti tlačni preizkus. Definirati je potrebno čas 
trajanja preizkusa, zapisnik in kriterij uspešnosti.

53. člen
Po končanih montažnih delih in uspešno opravljenem 

tlačnem preizkusu, se opravi poskusni zagon naprav pod pred-
videnimi pogoji delovanja v sistemu. Pri poskusnem zagonu 
se simulirajo vsi pogoji delovanja in ekstremi (zaustavitve, ma-
ksimalne obremenitve ipd.) ter pri tem kontrolirajo projektirani 
parametri delovanja naprav z dejanskimi.

Vodohrani, zalogovniki, razbremenilni bazeni

54. člen
Pri vodohranu morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
– funkcija, oblika, prostornina in način gradnje, ki zagota-

vlja 100 % nepropustnost vodnih celic;
– način dostopa do vodohrana z vozili za vzdrževanje, 

zavarovanje dostopa pred nepoklicanimi;
– dovod električne energije mora biti izveden v skladu z 

veljavnimi predpisi za vlažne in mokre prostore;
– naravno prezračevanje vodohrana;
– toplotna in hidro izolacija;
– način osvetlitve notranjosti objekta;
– način obratovanja vodohrana oziroma črpališča, avto-

matska regulacija gladine, prenos podatkov o gladini vode do 
črpališča oziroma nadzornega mesta;

– način varovanja prelivanja vode (regulacijski ventil – 
električni ali s plovcem ipd.);

– preprečena mora biti kondenzacija na stenah vodnih, 
vstopnih in armaturnih celic;

– zračniki morajo biti projektirani oziroma izvedeni tako, 
da je onemogočen vnos škodljivih substanc v vodne celice in 
izdelani iz nerjavečega materiala;

– zračniki in odprtine v vodnih celicah se ne smejo name-
ščati tlorisno nad gladino vode, temveč stransko skozi stene 
objekta;

– vhodna vrata iz ALU ali nerjavečih materialov, toplotno 
izolirana;

– odpiranje vhodnih vrat navzven;
– pred vhodom predpražnik z urejenim odvodnjavanjem;
– vse odprtine (razen vrat) morajo biti zaprte z mrežico iz 

nerjavečega materiala;
– vodne celice in armaturna celica morajo biti ločeni 

s PVC ali aluminijastimi okni in snemljivimi proti-mrčesnimi 
mrežami;

– vstopne lestve in ostali kovinski deli (rešetke, ograje, 
pritrdilni material ipd.) v vodohranu morajo biti iz nerjavečega 
materiala, kvalitete za prehrambeno industrijo;

– vodne celice morajo biti vodotesne, kar dokazuje pre-
izkus vodotesnosti;

– vodne celice morajo biti obdelane z zaščitnim ome-
tom na cementni osnovi, stropovi v vodnih celicah obdelani 
z ometom v kapniški strukturi, uporabijo se lahko materiali, ki 
izpolnjujejo sanitarno higienske pogoje za pitno vodo;

– vtočni in iztočni cevovod mora biti opremljen s pipo za 
zajemanje vzorcev vode na dostopnem mestu;

– armaturne in regulacijske naprave se izvedejo v loče-
nem prostoru (armaturni celici);

– je izvedena dezinfekcija pitne vode;
– na dotočnem cevovodu se mora predvideti dvosmerni 

merilnik pretoka;
– izveden gravitacijski odtok na prosto za varnostni preliv, 

praznjenje vodnih celic, drenažo armaturne celice;
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– v vodohranu mora biti vgrajena vsa oprema v skladu s 
predpisi o varstvu pri delu;

– tla armaturnega dela (armaturna celica) morajo biti 
obdelana s ploščicami odpornimi proti zdrsu in obrabi, stene 
pa obdelane v keramiki.

55. člen
Prostornino vodohrana je treba določiti na osnovi:
– izračuna fluktuirajoče porabe vode v kritičnem dnevu 

leta (v primeru pomankanja podatkov je možna ocenitev 2/3 
dnevne porabe v kritičnem dnevu);

– dodatka za motnje v obratovanju – 20 % porabe kritične 
dnevne porabe;

– požarne rezerve.
Kjer požarna rezerva predstavlja več kot 50 % potrebne 

prostornine vodohrana, se mora požarna varnost iz sanitarnih 
razlogov zagotavljati na drugačen način.

56. člen
Vsi talni vodohrani morajo imeti dve ločeni vodni celici. 

Vse naprave morajo omogočati samostojno obratovanje posa-
mezne vodne celice v polni funkcionalnosti.

Zaščita objektov in naprav

57. člen
Vodooskrbni objekti (prečrpališča, vodohrani, razbreme-

nilniki, zajetja ipd.) morajo biti zaščiteni tako, da ni možen 
pristop ali kakršnokoli škodljivo delovanje nepooblaščenih oseb 
ali živali.

Vse naprave in objekti na omrežju (jaški, zaporne arma-
ture, zračniki ...) se varujejo tehnično.

Tehnično se vodooskrbni objekti varujejo tako, da je mo-
žen nadzor vstopa na varovano območje.

Zaščita (varovanje) objektov se izvaja:
– z vgradnjo rešetk na vratih in oknih objekta;
– z zaščitno ograjo;
– z alarmnimi napravami in ostalimi načini tehničnega 

varovanja;
– z ustrezno zaščito zračnikov itd.

Zajem podtalnice z vodnjaki

58. člen
Objekti izvedeni z namenom raziskave, meritve in izkori-

ščanja podtalnice so:
– raziskovalne vrtine;
– piezometri;
– vodnjaki in vrtine.
Pri posegih v vode z namenom izkoriščanja podtalnice 

za druge namene (ogrevanje, namakanje …) se ne sme spre-
meniti nivo gladine ali smer površinskih ali podzemnih voda ali 
naravno kroženje vode in vodnatost tako, da bi bilo ogroženo 
karkoli od navedenega:

– izdatnost vodnega vira;
– preskrba s pitno vodo;
– naravne danosti za obstoj rastlinstva in živalstva v vodi, 

na vodnih in z njimi povezanih zemljiščih;
– odtočne razmere;
– prostorska in časovna razporeditev voda;
– kakovost in količina podzemnih voda.

C.10 IZGRADNJA  
Transport in skladiščenje elementov cevovodov

59. člen
Deli javnih vodovodov se morajo transportirati in skladi-

ščiti tako, da se ne poškodujejo in ne pridejo v stik s škodljivimi 
snovmi. Odprtine cevi, spojnih elementov in armatur morajo biti 
zaprte. Deli javnih vodovodov ne smejo biti onesnaženi z ze-
mljo, blatom, odpadno vodo ali škodljivimi snovmi. Če se temu 
ni mogoče izogniti, jih je treba pred vgradnjo očistiti.

Preizkušanje cevovodov

60. člen
Tlačni preizkus cevovoda se opravi na vsakem novo-

zgrajenem ali obnovljenem javnem vodovodu, s čimer se 
ugotovi tesnost oziroma pravilnost izvedbe cevi, spojev, 
fazonskih in ostalih elementov cevovodov, kot tudi temeljenja 
(sidranja).

Za vse novogradnje je obvezna izvedba tlačnega preizku-
sa, ki jo izvede certificiran laboratorij. Poročilo o tlačnem preiz-
kusu morata potrditi nadzorni organ in pooblaščen predstavnik 
upravljavca. Potrjeno poročilo o tlačnem preizkusu je obvezen 
sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije.

Tlačni preizkus je potrebno izvesti v dveh fazah:
1. tlačni preizkus samega cevovoda brez naprav (izpusti, 

hidranti, zračniki) in priključkov;
2. tlačni preizkus cevovoda vključno z napravami in pri-

ključki.

Dezinfekcija novo izgrajenih objektov

61. člen
Po zaključku gradnje novih objektov in cevovodov in 

obnovitvah daljših odsekov cevovodov je potrebno javne vo-
dovode in priključke dezinficirati.

Dezinfekcijo izvaja pooblaščen izvajalec. Po opravljeni 
dezinfekciji se izvede vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno- 
kemično analizo v primernem časovnem presledku.

O uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. Na 
osnovi tega potrdila se sme javni vodovod vključiti v obrato-
vanje.

V primeru, ko se pri izvajanju vzdrževalnih in manjših 
obnovitvenih del že z izpiranjem s pitno vodo dosežejo uspešni 
rezultati, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

Izpiranje s pitno vodo je uspešno, kadar:
– se na mestu vzorčenja pojavi sled rezidualnega klora;
– pade motnost vode pod 1,0 NTU;
– so izvidi rednih preiskav pitne vode na obravnavanem 

območju skladni s Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne 
vode.

C.11 ENERGETIKA, LOKALNA AVTOMATIKA  
IN TELEMETRIČNI SISTEM  

Energetika

62. člen
PRESKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
V skladu s pogoji elektrodistributerja je potrebno izvesti 

ustrezno zaščito pred previsoko napetostjo dotika. V primeru 
uporabe tokovnega zaščitnega stikala je potrebno dograditi 
napravo za ponovni avtomatski vklop. Za večje zahtevnejše 
objekte (določi naročnik) je potrebno predvideti dvokrožno na-
pajanje.

POMOŽNI GENERATORJI
Za pomembnejše objekte je potrebno predvideti pomožno 

napajanje.

MOBILNI ALI PRENOSNI POMOŽNI GENERATORJI
Oprema v elektro omarah mora biti prilagojena (ustrezno 

preklopno stikalo, vtikač …) za priklop mobilnega generatorja.

PREKINITEV PRESKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, 
SAMODEJNI PONOVNI ZAGON

Vsa oprema, ki deluje v ročnem režimu ali samodejnem 
avtomatskem režimu in je pred izpadom električne energije 
delovala, se mora po normalizaciji razmer samodejno ponovno 
vključiti. Ponovni zagon posameznih delov mora biti v fazah, ki 
zagotavljajo, da maksimalne zahteve po električni energiji ne 
presežejo zmogljivosti sistema.
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Lokalna avtomatika

63. člen
Krmilni tokokrogi morajo biti načrtovani tako, da bo možen 

ročni (lokalni) ali avtomatski (daljinski) vklop in izklop posame-
znega pogona. Vsak elektromotorni pogon se mora napajati 
preko ustreznega kontaktorja, mehkega zagona ali frekvenč-
nega regulatorja.

Frekvenčni pretvorniki in mehki zagoni se naj predvidijo 
za elektromotorne pogone – črpalke. Obvezna je uporaba 
ustreznih EMC filtrom proti motnjam v lokalno delovanje in v 
mrežo.

Merilni tokokrogi (nivo, tlak …) se naj napajajo preko 
ustreznega ON line UPS-a. Glede same izvedbe je, zaradi 
unifikacije opreme potrebno, upoštevati izvedbo na obstoječih 
objektih.

Glede same izvedbe posameznih razdelilcev je, zaradi 
unifikacije opreme, potrebno upoštevati že izveden sistem kr-
miljenja na obstoječih objektih.

Vsi elementi lokalne avtomatike (varovalke, kontaktorji, 
frekvenčni regulatorji, mehki zagoni, releji, stikala, prikazoval-
niki, PLC in telemetrični del) naj bodo vgrajeni v eno omaro. 
Interne povezave iz FRM na FRM z vmesnimi omaricami in na 
to posebej še telemetrične omare, niso dopustne. V omari pred-
videti najmanj 30 % prostega prostora za dodatne dograditve.

Vsi razvodni kabli tehnologije, moči in luči morajo biti 
ustreznega tipa, izvodi na priključnih mestih se mehansko 
zaščitijo z gibljivimi PVC cevmi, oziroma z PVC kinetami. Kabli 
tehnologije in kabli meritev oziroma regulacije morajo biti polo-
ženi v predpisanih odmikih in posebnih ceveh.

Kabli frekvenčnih regulatorjev in mehkih zagonov morajo 
biti oklopljeni (tip Lapp NYCY-J ali podobno).

Predvideti kontrolo vstopa v objekte (brezkontaktna elek-
tronska ključavnica). Ključavnica se naj uporablja z brezkontak-
tnimi čip karticami, upravljanje s karticami bi naj bilo izvedeno 
nivojsko glede na dodeljena pooblastila, ki jih določi upravlja-
vec. Parametrizacija se mora izvajati iz centra. Predvideti ustre-
zno prenapetostno zaščito za napajalne vode, komunikacijske 
vode, telefonske linije, tokovne zanke, modeme …

Komunikacije med objekti naj potekajo po optičnem kablu, 
telefonski liniji, GPRS modemu ali wifi komunikacijah, kjer pa 
radijska povezava že obstaja, jo je potrebno vključiti v sistem 
prenosa.

Napajalna napetost je 230 V iz ON line UPS naprave, me-
rilniki morajo imeti izhodne signale (4–20 mA, 0–10 V) za zve-
zne meritve in potencialno proste kontakte za digitalne signale.

Merilniki pretokov morajo imeti izhod trenutnega preto-
ka in kumulativnega pretoka. Merilni instrumenti morajo imeti 
na dovodni strani prenapetostne zaščite 230 V, na izhodnem 
analognem signalu pa zaščitne prenapetostne odvodnike ne-
posredno pred vhodom v krmilnik.

V objekte vgraditi analizatorje parametrov električne ener-
gije. Podatki (cos φ, delovna moč, jalova moč …) se preko 
vodila RS485 prenašajo v krmilnik, od tu pa v center vodenja 
za prikaz in nadaljnjo obdelavo.

Telemetrični sistem

64. člen
TELEMETRIJSKE ZAHTEVE – TRC
Pri projektiranju in izvedbi telemetrijskega sistema vodo-

vodnega sistema (črpališča, vodohrani, prečrpališča, priprava 
vode), je potrebno upoštevati tehnične standarde in smernice, 
ki se že uporabljajo v obstoječem telemetričnem sistemu upra-
valjavca.

Oprema telemetrije mora biti v celoti kompatibilna z obsto-
ječim telemetrijskim sistemom, zaradi sinergijskih učinkov kot 
so vzdrževanje, minimizacija stroškov ...

Za pristop k izvedbi algoritmov je predhodno potrebno 
izdelati ustrezne OQ tabele s funkcijskimi podatki o I/O točkah. 
Med izvedbo pa uporabljati IQ tabele.

PRENOS PODATKOV
Podatki iz lokalnih objektov (vodohrani, črpališča, pripra-

ve vod …) v nadzorni center ali med njimi, se naj posredujejo 
preko optičnega kabla, telefonskih linij, GPRS modemov ali 
Wi-fi komunikacijah, kjer pa radijska povezava že obstaja, jo je 
potrebno vključiti v sistem prenosa.

KRMILNIK
Programabilni krmilniki PLC morajo biti opremljeni z 

vhodnimi/izhodnimi moduli, vmesniki, LCD displejem, napa-
janjem ... RAM spomini morajo biti zaščiteni z ustreznimi ba-
terijami, ki zagotavljajo vsaj štiriindvajseturno hranjenje vseh 
podatkov v primeru prekinitve napajanja.

Baterije morajo biti opremljene s signalno svetilko, ki 
opozarja, da je baterija izpod min nivoja („Battery low“). LED 
prikazovalniki ali LCD prikazovalniki, ki prikazujejo status vhod/
izhod, morajo biti nameščeni tako, da so upravljalcu ali vzdrže-
valcu dobro vidni. Opis vseh vhodov in izhodov na PLC opremi, 
mora biti stalno pritrjena na PLC-ju ali na vratih omarice.

Na krmilnik se vodijo signali:
– Stanja motorskih odklopnikov (delovanje, napaka, iz-

pad) delovanje el.motornega pogona (potrditev iz kontaktorja, 
ali naprave za mehki zagon ali FRM regulatorja);

– Stanja pomožnih relejev pogojev delovanja, stanja kr-
milnih stikal (ročno, izklop, avtomatsko);

– Stanja odklopnega stikala vgrajenega v močnostni toko-
krog pri elektromotornem pogonu (servisno stikalo);

– Vsa stanja frekvenčnih regulatorjev z BUS vodili napr. 
CAN Modbus;

– Merilni signali iz merilnikov vgrajenih na objektih s to-
kovnimi zankami 4…20 mA…

LOKALNI OBJEKTI
Funkcionalnost TRC sistema v DISLOCIRANIH OBJEK-

TIH mora zagotavljati:
– Zanesljivo delovanje lokalne avtomatike ob implemen-

taciji že obstoječih algoritmov, ki se naj smiselno uporabijo tudi 
na novih objektih;

– Dogodkovno javljanje iz dislociranih objektov v center 
(»unsolicited mesaging«);

– Direktne povezave med lokalnimi objekti brez posredo-
vanja centra;

– Možnost sprememb lokalne programske opreme iz cen-
tra;

– Obvezno je lokalno logiranje (shranjevanje s časovno 
značko) vseh podatkov (v primeru izpada komunikacije s cen-
trom …);

– Arhiviranje logiranih in trenutnih podatkov v sodobni 
procesni bazi (»data with time stamp«);

– Na lokalnih PLC-jih naj bo dana možnost hitrih analo-
gnih meritev in določanja min in max vrednosti v poljubnem 
časovnem intervalu;

– Možnost pošiljanj SMS alarmnih stanj direktno z disloci-
ranih objektov in centra k vsaj štirim skupinam po 4 telefonske 
številke v centru;

– Varovanje objektov (lokalov) in kontrola vstopa z iden-
tifikacijo – CHIP kartice;

– Povezave po optičnem kablu, telefonski liniji, GSM/
GPRS modemu ali WI-FI komunikacijah, kjer pa radijska pove-
zava že obstaja, jo je potrebno vključiti v sistem prenosa. Dana 
naj bo možnost kombinacija izbire vrste prenosa.

CENTER VODENJA
Funkcionalnost TRC sistema v CENTRU mora zagota-

vljati:
– SCADA – sistem razširljiv v vse smeri s celovito podpo-

ro za ODBC zajemanje, urnik in prikaz historiranih podatkov, 
objektno grafiko s podporo za ActiveX objekte in dokumente ter 
možnostjo dela v plasteh,“Secure Containment”, VisiconX, VBA 
komandni jezik, auto-failover opcijo, “Message Handler” paket. 
Uporabiti že obstoječe SCAD-a sisteme iFIX in iHistorian;
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– Računalniško podporo s terminalskim strežnikom z več 
dostopi hkrati (število določi naročnik naknadno), min. št. je 
5 sočasnih dostopov in možnostjo oddaljenega dostopa do 
podatkov preko interneta;

– Funkcionalnost dvojnega – redundandnega centra in 
uporaba SAN diskovnih polj;

– Za varovanje podatkov se uporablja RAID 5 podatkovno 
polje;

– Podporo za različne komunikacijske medije (optika, 
GSM/GPRS, radio, klicna linija, fiksna žična povezava);

– Komunikacijski protokol za povezavo dislociranih objek-
tov s centrom, ki temelji na svetovnih komunikacijskih standar-
dih in podpira:

– Ciklično klicanje naprav (»polling«);
– Samodejno javljanje naprav (»unsolicited mesa-

ging«);
– Forsirano klicanje iz centra (»urged calling from cen-

ter – »polled report by exception«);
– Prenos podatkov opremljenih s časovno značko 

(»data with time stamp«).
– Komunikacijski protokol mora imeti možnost za delo z 

več skupinami komunikacijskih gonilnikov, kar pomeni možnost 
mešane uporabe komunikacijskih poti; serijska, ethernet …;

– Sistem komunikacij naj omogoča mrežno delovanje 
sistema, ki je neodvisno od delovanja centra, ker nudi večjo 
varnost od zvezdastega – v sistemu zvezde vse sloni na centru;

– Center naj služi za:
– Pregled in upravljanje sistema;
– Nastavitve in sprememb podatkov na lokalih;
– Arhiviranje in pregled podatkov;
– Tudi javljanje alarmnih stanj z SMS, mail …

– Več nivojsko delo na SCAD-i selektivno z gesli;
– Možnost, da operaterji na SCAD-i delajo več nivojsko, 

selektivno s prijavo preko gesla. Operater se naj registrira 
skupaj s potrebnimi atributi (user, datum, čas); Privzeti režim 
obratovanja ob zagonu uporabniškega programa v centru vo-
denja je daljinski nadzor, kar pomeni, da obratuje sistem po 
trenutno vpisanih parametrih – lokalno avtomatsko; Drugi režim 
obratovanja centra vodenja je – ročno daljinsko upravljanje; V 
tem režimu zamenja operater avtomatsko funkcijo lokalnega 
avtomata in z manipulacijami direktno upravlja z izhodi lokal-
nega krmilnika;

– Selektivno pošiljanje alarmnih SMS sporočil večim sku-
pinam vzdrževalcev (vsaj 4). Vsaka skupina naj ima možnost 
pošiljanja min. na 4 telefonske številke in nastavitev časovnega 
zamika med njimi z možnostjo potrditve sprejema SMS-a;

– Omogočiti pošiljanje e-mailov na podlagi alarmov …

C.12 DEZINFEKCIJA PITNE VODE

65. člen
Dezinfekcija pitne vode je postopek, s katerim uničujemo 

bolezenske mikroorganizme. Z dezinfekcijo pitne vode pre-
prečujemo širjenje nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo mikro-
organizmi, ki se prenašajo s pitno vodo in je nujen postopek v 
pripravi pitne vode. Uporabita se plinski klor in Na-hipoklorit.

66. člen
DEZINFEKCIJA V VODOHRANIH VOLUMNA ≤ 75 m3 z 

Na-hipokloritom
Dezinfekcija pitne vode se izvaja z Na-hipokloritom, na 

osnovi meritve prostega klora.
Voda, ki gre v distribucijo se preko obtočne črpalke do-

vaja do analizatorja prostega klora (cca 0,7 l/min) z vgrajenim 
indikatorjem pretoka vode, skozi merilno celico ali sondo, ki 
preko interne regulacije krmili dozirno črpalko z dezinfekcijskim 
sredstvom.

Obtočna voda s klorom se preko difuzorja dovaja v vo-
dohran – v bližino sesalnega koša. Pred sesalnim košem, 
se tako ustvarja ''oblak'' klorirane vode, s predvideno dozo 
prostega klora.

Sistem mora omogočati napajanje vodohranov z dvema 
vodnima celicama. Po doziranju Na-hipoklorita, se vod razcepi 
na dve veji, ločeni z ventiloma, tako da je možen poseg v eno 
celico, ko druga obratuje. Sistem mora zagotavljati konstantno 
dozo prostega klora v pitni vodi.

Potrebna oprema: analizator z regulatorjem, dozirna čr-
palka, obtočna črpalka, razvod d32 mm, lovilna posoda, ADR 
posoda z Na-hipokloritom, elektro omara z varovalnimi in krmil-
nimi elementi. Oprema mora omogočati spremljanje parame-
trov preko SCADE v nadzornem centru.

DEZINFEKCIJA V VODOHRANIH VOLUMNA ˂ 400 m3 
z Na-hipokloritom

Dezinfekcija pitne vode se izvaja z Na-hipokloritom, na 
osnovi meritve pretoka vode in merjenja prostega klora.

Voda, ki gre v distribucijo se preko obtočne črpalke dovaja 
do analizatorja prostega klora (cca 0,7 l/min) z vgrajenim indi-
katorjem pretoka vode, skozi merilno celico ali sondo.

Na distribucijski vod se poleg obtočne črpalke vgradi tudi 
merilnik pretoka s tokovnim 4–20 mA, ali impulzom izhodom 
(1–5 l/impulz).

Na samostojno CPU-centralno procesno enoto dezinfek-
cije se vodijo signali iz analizatorja, merilnika pretoka, dozirne 
črpalke, sesalne sonde – nivo Na-hipoklorita (REZERVA – 
PRAZNO). V primeru da NI porabe vode – pretoka, se dozirna 
črpalka izključi, meritev prostega klora pa še vedno poteka. 
CPU mora omogočati spreminjanje parametrov (alarmi, limiti), 
izpis alarmov, pregled zgodovine in prenos podatkov preko 
SCADE v nadzorni center.

Obtočna voda s klorom se dovaja preko difuzorja, v vo-
dohran – v bližino sesalnega koša. Pred sesalnim košem, 
se tako ustvarja ''oblak'' klorirane vode, s predvideno dozo 
prostega klora.

Sistem mora omogočati napajanje vodohranov z dvema 
vodnima celicama. Po doziranju Na-hipoklorita, se vod razcepi 
na dve veji, ločeni z ventiloma, tako da je možen poseg v eno 
celico, ko druga obratuje. Sistem mora zagotavljati konstantno 
dozo prostega klora v pitni vodi in izključiti delovanje dozirne 
črpalke, ko ni pretoka (ali pa je minimalen), da doziranje hitro 
reagira glede na pretok.

Potrebna oprema: analizator, dozirna črpalka, CPU – cen-
tralna procesna enota, obtočna črpalka, merilnik pretoka, raz-
vod Ø32 mm, lovilna posoda, ADR posoda z Na-hipokloritom, 
elektro omara z varovalnimi in krmilnimi elementi.

DEZINFEKCIJA V VODOHRANIH VOLUMNA ≥ 400 m3 s 
PLINSKIM KLOROM

Dezinfekcija pitne vode se izvaja s plinskim klorom, na 
osnovi meritve pretoka vode in merjenja prostega klora.

Celotni sistem krmili samostojna CPU-centralno procesna 
enota dezinfekcije, ki napaja in prejema podatke iz ostalih enot 
(analizator klora, merilnik pretoka, vakuumski regulator, motorni 
ventil, sonda za detekcijo klora, zaporni sistem, črpalka za 
povišanje tlaka).

Voda, ki gre v distribucijo se preko obtočne črpalke dovaja 
do analizatorja prostega klora (cca 0,7 l/min), z vgrajenim indi-
katorjem pretoka vode, skozi merilno celico ali sondo.

Predvidena oprema za doziranje plinskega klora, mora 
delovati na principu vakuuma, tako da je vsa klorna instalacija, 
od vakuumskega regulatorja pa do mesta uvajanja – ejektorja, 
v podtlaku. V primeru poškodbe cevi, se regulator pod vzmetjo 
zapre in tako se onemogoči izhajanje plinskega klora v okolico. 
Črpalka za pogon ejektorja se določi na osnovi pretoka in tlaka 
vode v omrežju. Dozirna količina plinskega klora se regulira z 
elektromotornim ventilom.

V klorni postaji so jeklenke z utekočinjenim klorom. Šte-
vilo se določi na podlagi porabe – pretoka vode. JEKLENKE 
KLORA JE POTREBNO ENKRAT LETNO DOSTAVITI V POL-
NILNICO zaradi pregleda, zato je potrebno izbrati jeklenke 
ustrezne velikosti.
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Jeklenke morajo biti pritrjene – varovane pred padcem, 
s stenskim nosilcem. V klorni postaji sta na stenskem nosilcu 
– adapterju z grelcem, vgrajena dva vakuumska regulatorja in 
preklopnik. Vakuumski regulator ima vgrajen izhod PRAZNO. 
Ko je ena stran prazna se avtomatsko preko vakuumskega 
preklopnika, priključi polna jeklenka, tako da ni obratovanja 
brez klora.

Zaradi varnosti se v prostor z jeklenkami, vgradi detektor 
klora v zraku in zaporni sistem. V primeru izhajanja plinskega 
klora v prostor, detektor klora zazna izpust in aktivira zaporni 
sistem, ki prepreči nadaljnjo nekontrolirano izhajanje plinske-
ga klora v prostor. CPU vse podatke pošilja v nadzorni center 
preko telemetrije. Za pošiljanje podatkov se uporabi analogne 
izhode, digitalne izhode, Modbus RTU in Modbus TCP/IP. Za 
prejemanje podatkov uporabi analogne vhode, digitalne vhode, 
Modbus RTU in Modbus TCP/IP.

Vhodni in izhodni parametri, ki se pošiljajo preko teleme-
trije v nadzorni center: prazna jeklenka klora, količina prostega 
klora v vodi, izpust klora, delovanje oziroma napaka sistema, 
nastavitev želene vrednosti klora v vodi.

Zaporni sistem mora zagotavljati varno zaprtje ventilov na 
jeklenkah klora v primeru uhajanja klora brez vstopa v prostor z 
jeklenkami. Ventili se zaprejo avtomatsko preko detektorja klora 
ali pa se ročno aktivirajo z varnostno tipko, ki je nameščena 
zunaj prostora, kjer se skladišči klor. Ponovno aktiviranje siste-
ma se mora izvesti ročno (odpreti ventile in nastaviti nadzorno 
ploščo v stanje pripravljenosti). Sistem za pogon mora biti opre-
mljen z rezervno baterijo v primeru izpada električne energije.

Kapaciteta opreme se določi na podlagi pretoka in tlaka 
v omrežju.

DEZINFEKCIJA NA CEVOVODU z Na-hipokloritom
Vgrajeni analizator meri prosti klor in ga preko dozirne 

črpalke, po potrebi dodaja v statično mešalo.
Dimenzije statičnega mešala se določijo na podlagi pre-

seka in hitrosti vode v glavnem cevodu. Analizator z vgrajenim 
regulatorjem, krmili dozirno črpalko. Črpalka ima vgrajen ko-
račni motor, ki skrbi za kontinuirano doziranje – brez impulzov.

Potrebna oprema: analizator z regulatorjem, dozirna čr-
palka, statično mešalo, lovilna posoda, ADR posoda z Na-hi-
pokloritom, elektro omara z varovalnimi in krmilnimi elementi. 
Oprema mora omogočati spremljanje parametrov preko SCA-
DE v nadzornem centru.

DEZINFEKCIJA NA CEVOVODU s PLINSKIM KLOROM
Dezinfekcija pitne vode se izvaja s plinskim klorom, na 

osnovi meritve pretoka vode in merjenja prostega klora.
Celotni sistem krmili samostojna CPU-centralno procesna 

enota dezinfekcije, ki napaja in prejema podatke iz ostalih enot 
(analizator klora, merilnik pretoka, vakuumski regulator, motorni 
ventil, sonda za detekcijo klora, zaporni sistem, črpalka za 
povišanje tlaka).

Voda, ki gre v distribucijo, se preko obtočne črpalke do-
vaja do analizatorja prostega klora (cca 0,7 l/min) z vgrajenim 
indikatorjem pretoka vode, skozi merilno celico ali sondo.

Predvidena oprema za doziranje plinskega klora, mora 
delovati na principu vakuuma, tako da je vsa klorna instalacija, 
od vakuumskega regulatorja pa do mesta uvajanja – ejektorja, 
v podtlaku. V primeru poškodbe cevi, se regulator pod vzmetjo 
zapre in tako onemogoči izhajanje plinskega klora v okolico. 
Črpalka za pogon ejektorja se določi na osnovi pretoka in tlaka 
vode v omrežju. Dozirna količina plinskega klora se regulira z 
elektromotornim ventilom.

V klorni postaji so jeklenke z utekočinjenim klorom. Šte-
vilo se določi na podlagi porabe – pretoka vode. JEKLENKE 
KLORA JE POTREBNO ENKRAT LETNO DOSTAVITI V POL-
NILNICO zaradi pregleda, zato je potrebno izbrati jeklenke 
ustrezne velikosti.

Jeklenke morajo biti pritrjene – varovane pred padcem, 
s stenskim nosilcem. V klorni postaji sta na stenskem nosilcu 
– adapterju z grelcem, vgrajena dva vakuumska regulatorja in 

preklopnik. Vakuumski regulator ima vgrajen izhod PRAZNO. 
Ko je ena stran prazna se avtomatsko preko vakuumskega 
preklopnika, priključi polna jeklenka, tako da ni obratovanja 
brez klora.

Zaradi varnosti se v prostor z jeklenkami, vgradi detektor 
klora v zraku in zaporni sistem. V primeru izhajanja plinskega 
klora v prostor, detektor klora zazna izpust in aktivira zaporni 
sistem, ki prepreči nadaljnjo nekontrolirano izhajanje plinskega 
klora v prostor.

CPU vse podatke pošilja v nadzorni center preko teleme-
trije. Za pošiljanje podatkov se uporabi analogne izhode, digi-
talne izhode, Modbus RTU in Modbus TCP/IP. Za prejemanje 
podatkov uporabi analogne vhode, digitalne vhode, Modbus 
RTU in Modbus TCP/IP.

Vhodni in izhodni parametri, ki se pošiljajo preko teleme-
trije v nadzorni center: prazna jeklenka klora, količina prostega 
klora v vodi, izpust klora, delovanje oziroma napaka sistema, 
nastavitev željene vrednosti klora v vodi.

Zaporni sistem mora zagotavljati varno zaprtje ventilov 
na jeklenkah klora v primeru uhajanja klora brez vstopa v 
prostor z jeklenkami. Ventili se zaprejo avtomatsko preko 
detektorja klora ali pa se ročno aktivirajo z varnostno tipko, ki 
je nameščena zunaj prostora, kjer se skladišči klor. Ponovno 
aktiviranje sistema, se mora izvesti ročno (odpreti ventile in 
nastaviti nadzorno ploščo v stanje pripravljenosti). Sistem 
za pogon mora biti opremljen z rezervno baterijo v primeru 
izpada električne energije.

Kapaciteta opreme se določi na podlagi pretoka in tlaka 
v omrežju.

C.13 ZAŠČITA PRED POŽAROM

67. člen
V kolikor obstajajo tehnične možnosti, lahko ob izpolnje-

vanju sanitarnih pogojev, vodovodni sistem napaja naprave, ki 
služijo za gašenje požarov. Te naprave so hidranti in hidrantna 
omrežja.

Hidrante vgrajujemo na sekundarnem omrežju oziroma 
izjemoma na primarnem omrežju na način, ki ga določajo 
predpisi o požarni varnosti. Minimalni premer cevovoda, na 
katerega se priključuje hidrant, je DN 100. Hidranti so lahko 
podzemni ali nadzemni DN 80.

68. člen
Iz vodovodnega sistema se lahko glede na tehnične mo-

žnosti zagotavlja voda za gašenje enega požara, s pretokom 
do 10 l/s, v času trajanja 2 ur, oziroma skupnega volumna do 
72 m3.

69. člen
Hidranti morajo zagotavljati praznjenje v zaprtem položaju 

(pripadajoči drenažni element in gramozni tampon za praznje-
nje hidranta kot varovanje proti zamrznitvi).

Glava podzemnega hidranta sme biti maksimalno 30 cm 
pod niveleto pripadajoče cestne kape.

70. člen
Omrežja, ki služijo za napajanje hidrantov, so lahko javna 

ali interna.
Javna so sekundarni cevovodi z vgrajeni hidranti in po-

tekajo po javnem zemljišču ali zemljišču v zasebni lasti ter 
jih vzdržuje upravljavec z namenom zaščite večje strnjene 
skupine hiš.

Interno hidrantno omrežje je del interne instalacije upo-
rabnika, ki se mora obvezno nahajati, oziroma priključiti za 
obračunskim vodomerom in ga vzdržuje uporabnik.

71. člen
Na območjih, kjer ni tehničnih možnosti za priključevanje 

hidrantov in hidrantnih omrežij na javni vodovod, se mora po-
žarna varnost zagotavljati na druge načine.
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72. člen
Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni 

izključno požarni varnosti ter morajo biti ves čas dostopni in v 
brezhibnem stanju.

Odvzem vode iz hidrantov je dovoljen samo v primerih, 
ko se voda uporabi za gašenje požarov in za odpravo posle-
dic drugih elementarnih nezgod. Ostali odvzemi pitne vode iz 
javnih hidrantov brez izdanega soglasja upravljavca javnega 
vodovoda so prepovedani.

Polnjenje gasilskih cistern je poleg primerov iz prejšnjega 
odstavka dovoljeno tudi na polnilnicah (jaških za odvzem vode 
s cisternami).

D. TEHNIČNI NORMATIVI ZA PRIKLJUČEVANJE  
NA JAVNI VODOVOD

D.01 VODOVODNI PRIKLJUČKI

73. člen
Vsaka stavba oziroma gradbeni inženirski objekt 

ima praviloma le en priključek na javni vodovod. 

Vodovodni priključek je spojna cev med javnim vodovodom in 
obračunskim vodomerom, vključno s priključnim ventilom in je 
del objekta, ki je v lasti uporabnika. Namenjen je odvzemu vode 
iz vodovodnega sistema za končno porabo.

Meja med vodovodnim priključkom in interno instalacijo 
je obračunski vodomer.

Vodovodni priključki po namenu

74. člen
Vodovodni priključki se po namenu delijo na:
– stalne priključke, namenjene stalni dobavi vode za po-

trebe gospodinjstev in industrije;
– začasne priključke za potrebe gradbišč;
– provizorične priključke, ki so namenjeni obstoječim odje-

malcem vode v času vzdrževalnih del na javnem vodovodnem 
omrežju.

Sestavni deli vodovodnega priključka

75. člen
Sestavni deli vodovodnega priključka:

priključno mesto na javni vodovod s pripadajočimi zapornimi  
in spojnimi elementi, vgradno garnituro in cestno kapo

vzdržuje upravljavec javnega vodovoda
priključni cevovod z vsem pripadajočim materialom v dolžini največ 50 m

zaporna armatura (ventil) pred vodomerom
lovilec nesnage (čistilni kos) in montažno-demontažni kos (MDK)

obračunski vodomer
nepovratni ventil

interna vodovodna napeljava
zaporna armatura z izpustom za vodomerom

Oprema merilnega mesta mora biti iz trajno nerjavečega 
materiala.

76. člen
Izvedba priključka na cevovod dimenzije DN ≥ 200 pravi-

loma ni dovoljena. Izjemoma se priključitev dovoli pod pogoji, 
ki jih določi upravljavec.

Tehnična izvedba priključka

77. člen
Objekt je potrebno priključiti na javno vodovodno omrežje, 

s samostojnim priključkom. Merno mesto in vodomer se izvede 
na parceli (zemljišče na kateri se bo gradilo, oziroma dovozna 
cesta), neposredno za parcelno mejo v vodomernem jašku. 
Na že zgrajeni priključek (pred obračunskim vodomerom) ni 
dovoljeno priključiti dodatnih uporabnikov.

Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad teme-
nom vodovodne ali zaščitne cevi obvezno vgrajen opozorilni 
trak z napisom POZOR VODOVOD.

Na javni vodovod ni dovoljeno priključevanje zasebnega 
vodovoda. Stavbe, oziroma gradbenega inženirskega objekta, 
ni dovoljeno oskrbovati s pitno vodo hkrati iz javnega vodovoda 
in lastnega vodnega vira ali druge javne oskrbe z vodo.

78. člen
Priključna cev mora biti vgrajena v zaščitni cevi na na-

slednjih mestih:
– pod urejenimi površinami, razen pod zelenicami;
– pod povoznimi površinami;
– ob objektih in napravah, ki lahko negativno vplivajo na 

priključno vodovodno cev;
– v primerih, ko je dostop zaradi drugih pogojev otežko-

čen ali onemogočen.

Za zaščito se uporabijo ustrezne zaščitne cevi (PE, 
PVC, LTŽ, jeklo ...). Velikost zaščitne cevi mora biti najmanj 
dve dimenziji večja od priključne cevi. Zaščitna cev mora 
biti posneta in vnesena v GIS s potrebnimi atributi. Zaščitno 
cev se vgrajuje v ravni liniji, samo z minimalnimi vertikalnimi 
in horizontalnimi radiji. Prostor med notranjo steno zaščitne 
cevi in zunanjo steno vodovodne cevi mora biti elastično 
zatesnjen.

79. člen
Večstanovanjski, prehrambeni (živilska industrija, gostil-

ne …) in javni objekti (šole, vrtci, bolnišnice, domovi za ostare-
le, zdravstveni domovi idr.) morajo imeti na interni instalaciji za 
obračunskim vodomerom odcep za razkuževanje in sanitarno 
kontrolo vode (mesto za vzorčenje) ter ustrezna iztočna mesta 
za izpiranje.

80. člen
Na priključku pred glavnim vodomerom ni dovoljeno pri-

ključiti nobenega odvzemnega mesta. V kolikor so na priključek 
vezani tudi interni hidranti, morajo biti le-ti priključeni za njim.

81. člen
Priključek se praviloma naveže na omrežje v ravni črti 

pravokotno na ulično steno zgradbe.

82. člen
V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer 

se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev 
s pitno vodo.

Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja na območju 
poselitve in za posamezne dele stavbe ali gradbene inženirske 
objekte, kjer javna služba ni zagotovljena.
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Priključno mesto na javni vodovod

83. člen
Priključno mesto na javni vodovod mora biti locirano na 

javni, prosto dostopni površini.

84. člen
Priključno mesto na javni vodovod zajema pripadajoči 

zaporni in spojni element, vgradno garnituro, cestno kapo in 
označevalno tablico.

Za priključke dimenzije DN ≤ 63 se priključno mesto iz-
vede z navrtalnim oklepom za cevi iz PE ali nodularne litine z 
integriranim zapornim ventilom, bajonetni priključek zgoraj za 
vrtljivo koleno (360o – brez vijačenja), spajanje z vgr. grt. brez 
dodatnega fiksiranja z vtičem (bajonet ali navoj), vrtljivo koleno 
(360o), bajonetni priključek za spajanje z navrtalnim oklepom 
(brez vijačenja), hitra spojka za spajanje s PE cevjo, notranja in 
zunanja epoxi zaščita – prašno barvano, pripadajoča teleskop-
ska vgradna garnitura, spajanje brez dodatnega fiksiranja z 
vtičem (bajonet ali navoj). Pod cestno kapo se namesti nosilna 
podložna plošča iz umetnega materiala, ki ustreza tipu vgradne 
garniture ter cestna kapa. Ohišje kape in pokrov sta iz duktilne 
litine, bitumensko zaščitena, pokrov je še dodatno protikoro-
zijsko epoxi prašno zaščiten. Naleganje pokrova je konusno s 
podaljšanim zobom, kar povečuje stabilnost in preprečuje hru-
pnost. Pokrov je v celoti odstranljiv. Kapo je možno prilagajati 
glede na teren s pripadajočimi distančnimi obroči.

Za priključke dimenzije DN > 63 veljajo določila poglavja 
– C.07 DIMENZIJE IN MATERIALI.

Dimenzioniranje priključka

85. člen
Dimenzije priključnega cevovoda in vodomera se določi 

na osnovi projektne dokumentacije. Izračun se izvede na osno-
vi potrebnega pretoka vode. Ne glede na izračun je najmanjša 
velikost priključne cevi DN 32 in najmanjša velikost vodomera 
DN 20.

86. člen
Dimenzijo in vrsto materiala priključka določi upravljavec 

glede na predvideno porabo vode po instalacijskem načrtu, 
ki mora biti sestavni del projektne dokumentacije ali po oceni 
glede na število stanovanjskih oziroma poslovnih enot.

Vodovodni priključek se praviloma izvede iz PE cevi polo-
žene v zaščitni cevi ustreznega profila. Za prehod skozi steno 
objekta se pri priključnih cevovodih DN ≤ 50 zahteva vgradnja 
tipskega prehodnega kosa.

87. člen
Za vse pogoje projektiranja in izvedbe vodovodnih pri-

ključkov, ki se nanašajo na vgradnjo cevi, vodovodnih armatur, 
jaškov, odmikov od drugih objektov in podzemnih komunalnih 
napeljav in niso posebej navedeni v tem poglavju, se smiselno 
uporabljajo druga določila tega tehničnega pravilnika.

88. člen
V kolikor želi porabnik zmanjšati ali povečati dimenzijo 

priključka ali vodomera, ga upravljavec na podlagi predhodno 
izdanega soglasja za spremembo priključka, preuredi na stro-
ške uporabnika.

Merilna mesta, vodomerni jaški

89. člen
Merilna mesta so namenjena vgraditvi merilnih naprav za 

dobavo vode porabnikom. Dimenzije in lokacije merilnih mest 
so določene s soglasjem za priključitev na javno vodovodno 
omrežje.

Na merilnem mestu se vgrajujejo naslednje vodovodne 
armature s pripadajočimi spojnimi kosi v smeri dotoka vode:

– zaporni element;
– čistilni kos in MDK (med prvim zapornim ventilom in 

vodomerom, pri vodomerih DN ≥ 50);
– ravni del pred vodomerom (pri vodomerih DN ≥ 50);
– obračunski vodomer;
– ravni del za vodomerom (pri vodomerih DN ≥ 50);
– nepovratni ventil;
– zaporni element.

90. člen
Meritev porabe vode za stanovanjski in poslovni del mora 

biti ločena. Tip obračunskega vodomera odobri in vgradi upra-
vljavec javnega vodovoda na stroške uporabnika priključka.

Na omrežju javnega vodovoda se lahko vgrajujejo vo-
domeri za hladno vodo, ki so izdelani in umerjeni v skladu z 
veljavno zakonodajo s področja meroslovja.

Obračunski vodomeri na enem priključnem vodovodu mo-
rajo biti vgrajeni v enem merilnem mestu.

91. člen
Za vodomere dimenzije DN 20 in 25 se uporabljajo tipski 

vodomerni jaški naslednji karakteristik:
– iz PE materiala, okrogle oblike, min. notranji svetli pre-

mer (DN) 600 mm, min. višine 1000 mm;
– z izvrtinama Ø 32 mm in prečnim nosilcem;
– zagotovljena mora biti termična izolacija (cona zmrzo-

vanja) minimalno 75 cm;
– bitumizirani LTŽ pokrov ali pokrov iz umetne mase, z 

napisom »voda«, »vodomer« ali »vodovod«, z natičnim ključem 
za odpiranje pokrova;

– gibljiva večslojna ali varjena PP dovodno-odvodna cev, 
spoj dovodne in odvodne cevi mora biti oddaljen od telesa 
jaška minimalno 10 cm;

– mora omogočati naknadno vgradnjo regulatorja tlaka 
(RT), brez posega v obstoječo inštalacijo jaška;

– jašek mora ob naknadni nadgradnji omogočati dvig 
5–20 cm s poviškom jaška iz PE materiala;

– vsi pokrovi morajo omogočati možnost zaklepanja.

92. člen
Uporaba vodomernih jaškov je obvezna za vse objekte, 

oziroma stalne priključke.

93. člen
Vodomerni jašek se vgradi na parceli porabnika, neposre-

dno za parcelno mejo, z ustreznim odmikom od trajno grajenih 
objektov (vendar ne manj kot 1,00 m).

94. člen
Za vodomerne jaške, v katere se vgrajujejo vodomeri 

dimenzij DN ≥ 30, veljajo določila iz poglavja Vodovodni jaški.

95. člen
Kadar izvedba vodomernega jaška ni možna, se izje-

moma dovoli vgradnja vodomerov v kletnih prostorih, takoj 
za vstopom priključne cevi v objekt. Pri tem je vodomerno 
mesto lahko samo v skupnih prostorih objekta (hidroforne 
postaje, strojnice, kurilnicah), ni pa ga dovoljeno izvesti v 
zasebnih in bivalnih prostorih. V primeru spremembe na-
membnosti teh prostorov v zasebne ali bivalne prostore, 
je potrebno vodomerno mesto prestaviti v vodomerni jašek 
izven objekta oziroma na ustrezno mesto v skladu s tem 
pravilnikom.

96. člen
V primeru, ko je vodomer v objektu, morajo biti izpolnjene 

naslednje zahteve:
– vodomer mora biti pritrjen na ustrezen tipski nosilec 

vodomera;
– prehod cevovoda skozi steno jaška se mora izvesti 

vodotesno s tipskim fazonskim kosom;



Uradni list Republike Slovenije Št. 14 / 2. 3. 2018 / Stran 2227 

– cevovod od prehoda skozi steno do vodomera mora biti 
izveden z tipskim prehodnim kosom;

– vodomeri morajo biti vgrajeni na suhem, svetlem, čistem 
ter lahko in vedno dostopnem mestu s stojno višino najmanj 
1,70 m in urejenim odtokom vode v kanalizacijo;

– temperatura na merilnem mestu ne sme biti nižja od 
+4 °C in ne višja od +30 °C (vodomer mora biti zavarovan pred 
zmrzovanjem);

– merilno mesto mora imeti izveden odtok, ki omogoča 
zbiranje in odvajanje kondenzne vode ali vode, iztekle zaradi 
popravil v merilnem mestu.

D.02 INTERNA VODOVODNA NAPELJAVA PORABNIKA

97. člen
Na interni vodovodni napeljavi mora biti nameščen varno-

stni ventil. Od varnostnega ventila mora biti izveden izpust vode 
v kanalizacijo. Za preprečevanje prevelikega nihanja tlaka in 
iztekanja vode iz varnostnega ventila je potrebno na internem 
vodovodu izvesti pretočno raztezno posodo.

98. člen
V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezen del 

stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno merjenje pora-
be pitne vode z internimi vodomeri (delilniki).

Upravnik stavbe na podlagi odčitkov pripravi delilnik pora-
be vode z deleži v % za posamezno enoto v objektu. V primeru, 
da objekt ni opremljen z internimi vodomeri, upravnik pripravi 
delilnik porabe vode po drugem ključu v skladu z zakonodajo.

Za stavbe, v katerih upravnik po zakonodaji ni obvezen, 
lahko obveznosti upravnika prevzame eden od solastnikov, če 
je med njimi o tem dosežen pisni dogovor.

V primeru, da upravnik ni določen, se stroški porabe 
pitne vode delijo v enakih deležih za vsako posamezno enoto 
v stavbi.

99. člen
Če je tlak v omrežju višji od 5,5 bar, se pred obračun-

skim vodomerom vgradi naprava za znižanje tlaka (reducirni 
ventil – regulator tlaka), ki je sestavni del priključka. Za vsakim 
reducirnim ventilom mora uporabnik na interni hišni instalaciji 
obvezno vgraditi varnostni ventil.

Vključitev naprav uporabnika na interni  
vodovodni instalaciji

100. člen
Naprave za gretje vode in druge tovarniške in tehnične 

naprave, ki rabijo vodo iz javnega vodovodnega omrežja ter 
delujejo pod višjim tlakom, kot je v omrežju in lahko povzročajo 
vračanje vode v omrežje, morajo biti izvedene na način, da 
je povratni tok vode iz interne instalacije v javno vodovodno 
omrežje onemogočen (ločevalnik pretoka).

101. člen
Interna instalacija uporabnika, ki pri tehnološkem procesu 

uporablja snovi, katere lahko ogrozijo sanitarno neoporečnost 
vode, mora biti izvedena tako, da je povratni tok vode iz interne 
instalacije v javno vodovodno omrežje onemogočen (ločevalnik 
pretoka).

102. člen
V primeru, da tlačne razmere ne zagotavljajo tlakov nad 

1,5 bar na mestu obračunskega vodomera pri pretoku nič in ka-
dar pri maksimalni porabi ni zagotovljen tlak najmanj 0,5 bara 
na najvišjem iztočnem mestu, je potrebno vgraditi napravo za 
dvig tlaka na delu interne vodovodne instalacije za obračun-
skim vodomerom.

Naprava za zviševanje tlaka preko proste gladine mora 
biti izdelana in vgrajena v skladu s projektno dokumentacijo, 
predpisi in standardi.

Vgradnja naprava za dvig tlaka ob zagonu, obratovanju 
in ustavitvi ne sme povzročati hidravličnih motenj – sunkov v 
obstoječem vodovodnem omrežju. Rešitev poda projektant 
interne vodovodne instalacije v odvisnosti od potrebnih količin 
vode in obratovalnih pogojev v soglasju z upravljavcem javne-
ga vodovoda.

Naprave za znižanje ali zvišanje tlaka za obračunskim 
vodomerom so del interne hišne instalacije.

D.03 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA PRIKLJUČKOV  
TER INTERNE VODOVODNE INSTALACIJE

103. člen
Stroške za vzdrževanje priključkov zagotavlja upravljavec 

vodovoda in so vključeni v stroške omrežnine.

104. člen
Stroške za obnovo priključkov:
– do spoja pred prehodom skozi zunanjo steno ali temelj 

objekta (v primeru, ko je vodomer v objektu);
– do vodomera (v primeru, ko je vodomer v vodomernem 

jašku);

zagotavlja upravljavec vodovoda in so vključeni v stroške omre-
žnine.

Vodovodni priključek se mora obnoviti:
– če njegovo stanje kaže na dotrajanost;
– če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe z vodo;
– če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov;
– če se obnavlja javni vodovod ali druga gospodarska 

infrastruktura.

105. člen
Stroške za ureditev, vzdrževanje in obnovo interne vodo-

vodne instalacije zagotavljajo lastniki objektov.
Ureditev interne vodovodne instalacije in merilnih mest 

v skladu s tem pravilnikom se mora izvesti v roku pet let od 
pričetka njegove veljavnosti.

Interna vodovodna instalacija se mora obnoviti:
– če njeno stanje kaže na dotrajanost;
– če njeno stanje ogroža varnost oskrbe z vodo;
– če je zgrajena iz zdravstveno neustreznih materialov.

E. NAČIN ZAGOTAVLJANJA OBRATOVANJA, 
VZDRŽEVANJA IN NADZORA JAVNEGA VODOVODA

106. člen
Javni vodovod se prenese upravljavcu v uporabo in upra-

vljanje s Pogodbo o poslovnem najemu gospodarske javne 
infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe.

Prevzem objektov in naprav javnega vodovoda

107. člen
Prevzem novih objektov se izvede z zapisnikom, z nasle-

dnjimi obveznimi prilogami in podatki:
– projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID, geodetski 

načrt izvedenega objekta);
– gradbeno in uporabno dovoljenje;
– investicijska vrednost objekta po končnem obračunu;
– letna amortizacija objekta.

108. člen
Pri obstoječih objektih, kjer dokumentacija ne obstaja, 

se dodatno izdela zapisnik o pregledu obstoječega objekta, v 
katerem se opredelijo ugotovljene pomanjkljivosti, ter roki in 
potrebni ukrepi za njihovo odpravo.

Stroške za odpravo pomanjkljivosti nosi lastnik objekta.
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Tekoče in intervencijsko vzdrževanje  
javnega vodovoda

109. člen
Za tekoče vzdrževanje se štejejo vzdrževalna dela, ki se 

praviloma pojavljajo vsako leto in se ponavljajo v bolj ali manj 
enakomernih časovnih presledkih (npr. barvanje, mazanje, či-
ščenje, redno letno zamenjevanje delov ipd.)

110. člen
Za občasno (intervencijsko) vzdrževanje se štejejo 

vzdrževalna dela, ki se pojavljajo občasno, če taka dela po 
računovodskih predpisih, ki veljajo za izvajalca, ne predsta-
vljajo povečanja koristnosti ali podaljšanja dobe koristnosti 
opredmetenih osnovnih sredstev. Za občasno vzdrževanje se 
štejejo tista dela, ki se po računovodskih predpisih izkazujejo 
kot strošek in ne kot vlaganja v povečanje vrednosti osnovnih 
sredstev.

Pregled projektov

111. člen
Vsi predvideni posegi ali gradnje, ki se izvajajo in vplivajo 

na obstoječe ali predvideno obratovanje vodovodnega sistema, 
morajo biti projektno obdelani v skladu z veljavnimi predpisi, 
zakonodajo in s tem tehničnim pravilnikom. Vsi ti projekti mo-
rajo biti upravljavcu javnega vodovodnega sistema predloženi 
v pregled in soglasje. Upravljavec ima pravico nepopolno do-
kumentacijo zavrniti in zahtevati njeno dopolnitev skladno z 
določbami tega tehničnega pravilnika.

Upravljavski nadzor

112. člen
Za vse gradnje in rekonstrukcije vodovoda (cevovodi, 

objekti in naprave), se mora pridobiti ustrezno soglasje upra-
vljavca.

Upravljavec izvaja upravljavski nadzor, skladno z izdanimi 
pogoji in soglasji, določili tega tehničnega pravilnika in ostalimi 
predpisi in standardi, ki veljajo za področje vodooskrbe. Sred-
stva za izvajanje upravljavskega nadzora morajo zagotoviti 
investitor in morajo biti vključena v izvedbo projekta.

113. člen
Fizičnim in pravnim osebam oziroma uporabnikom jav-

nega vodovoda in drugim nepooblaščenim osebam, ni dovo-
ljeno posegati v javni vodovod. Na trasi javnega vodovoda in 
v njegovem varovalnem pasu se ne sme graditi, postavljati 
objektov, nasipati materiala in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi 
lahko povzročile poškodbe na cevovodu ali ovirale njegovo 
delovanja in vzdrževanje.

Kataster GJI

114. člen
Za vse gradnje in rekonstrukcije vodovoda (cevovodi, 

objekti in naprave), se mora izvesti prenos izvedenega sta-
nja v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture na 
GURS.

Prenos izvede upravljavec vodovoda po predaji vse po-
trebne dokumentacije in podatkov. Stroški za prenos izvede-
nega stanja v Zbirni kataster javne infrastrukture morajo biti 
vključeni v izvedbo projekta.

G. IZDAJA SOGLASIJ ZA GRADNJO IN PRIKLJUČEVANJE 
NA JAVNI VODOVOD

115. člen
Vsa soglasja za gradnjo in priključevanje na javni vodovod 

izdaja upravljavec vodovoda.

Izdaja projektnih pogojev in soglasij

116. člen
Projektni pogoji so dokument, s katerim se določa:
– pogoje, ki jih projektant in investitor morata upoštevati 

pri načrtovanju predvidenega inženirskega objekta;
– pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri delih v območju ob-

stoječih vodovodnih objektov in naprav;
– pogoje za priključitev že obstoječih stavb na javno vo-

dovodno omrežje.
Postopek za izdajo projektnih pogojev se prične z oddajo 

izpolnjene vloge za izdajo projektnih pogojev.
Brez izpolnitve projektnih pogojev ni mogoče pridobiti 

soglasja upravljavca vodovoda. Postopek za izdajo soglasja 
se prične z oddajo izpolnjene vloge za izdajo soglasja. Upra-
vljavec lahko izda soglasje brez projektnih pogojev, v kolikor 
oceni, da niso potrebni.

Soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja

117. člen
Soglasje se izda, ko so izpolnjeni projektni pogoji in ugo-

tovljena skladnost projektnih rešitev s tem pravilnikom. K vlogi 
za izdajo soglasja je potrebno priložiti projektno dokumentacijo 
(PGD) in projektne pogoje upravljavca.

Upravljavec lahko izda soglasje brez projektnih pogojev, 
v kolikor oceni, da niso potrebni.

Soglasje za priključitev

118. člen
K vlogi za izdajo soglasja za novogradnje je potrebno 

priložiti projektno dokumentacijo (PGD) in projektne pogoje 
upravljavca. Upravljavec lahko izda soglasje brez projektnih 
pogojev, v kolikor oceni, da niso potrebni.

Za obstoječe objekte se soglasje za priključitev izda na 
podlagi popolne vloge uporabnika.

Soglasje za priključitev je možno izdati samo na območju, 
kjer je izvedeno javno vodovodno omrežje, ki je predano upra-
vljavcu v upravljanje. Izjemoma se soglasje za priključitev lahko 
izda ob predložitvi izjave občine, da bo manjkajoči cevovod 
izvedla v roku enega leta.

Soglasje za začasni vodovodni priključek

119. člen
Soglasje za začasni vodovodni priključek se izda samo v 

primeru gradbišč.
K vlogi za izdajo soglasja za začasni priključek je po-

trebno priložiti veljavno gradbeno dovoljenje, situacijski načrt 
z vrisanim objektom in razločno vidnimi parcelnimi številkami, 
soglasje za prekop, oziroma koriščenje cestišč in služnosti na 
zemljiščih, preko katerih poteka priključek.

Soglasje za spremembo priključka

120. člen
Vloga se poda na pripravljenem obrazcu, v katerem se 

navede na kaj se sprememba nanaša (selitev vodomera v 
vodomerni jašek, sprememba DN vodomera …).

V primeru, spremembe DN vodomera, na katerega so 
vezani interni hidranti uporabnika, ja potrebno k vlogi priložiti 
ustrezno požarno študijo.

Soglasje za odvzem pitne vode iz hidranta

121. člen
Soglasje za odvzem pitne vode iz hidranta je možno izdati 

samo v primeru, če je uporabnik občina ali izvajalec občinske 
javne službe.

K vlogi za izdajo soglasja je potrebno priložiti potrdilo 
upravnih organov o dovoljenju javne prireditve ali utemeljitev 
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za upravičenost rabe vode za potrebe izvajanja javne službe 
ter situacijski načrt z vrisanim mestom rabe.

Smernice k prostorskim izvedbenim aktom

122. člen
Smernice k prostorskim izvedbenim aktom, ureditvenim 

in lokacijskim načrtom vsebujejo načelna stališča in pogoje 
upravljavca k predvidenim trasam komunalnih vodov, odmike 
od obstoječih vodovodnih objektov in naprav za oskrbo z vodo, 
izpolnjevanje pogojev varovanja vodnih virov glede na vrsto vo-
dovarstvenega pasu, potrebne in razpoložljive kapacitete vode, 
tlačne razmere, potrebno zaščito cevovodov, odmike, križanja, 
požarno varstvo, ki ga zagotavlja javni vodovod ter drugo.

V slučaju novih potreb, ki presegajo obstoječe zmožnosti 
vodooskrbnih objektov in naprav, upravljavec predpiše pogoje 
za njihovo dosego.

Mnenja k prostorskim izvedbenim aktom

123. člen
Pozitivno mnenje se izda, ko so izpolnjene oziroma upo-

števane smernice in ugotovljena skladnost projektnih rešitev s 
tem pravilnikom.

K vlogi za izdajo mnenja je potrebno priložiti dokumen-
tacijo (celotni izvedbeni akt) vključno s predhodno izdanimi 
smernicami.

Priključitev objektov na javni vodovod

124. člen
Po izdanem soglasju za priključitev investitor poda VLO-

GO ZA IZVEDBO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA in sklene z 
upravljavcem POGODBO O DOBAVI VODE.

K vlogi je potrebno priložiti:
– soglasje za priključitev;
– pravnomočno gradbeno dovoljenje;
– dokazilo o plačilu obveznosti v skladu z občinskimi 

predpisi (komunalni prispevek …), iz katerega mora biti razvi-
dno, kdo je investitor (plačnik) gradbenih in montažnih del, ter 
v kakšnem obsegu;

– dokazilo o služnostni pravici (v korist investitorja) za 
izgradnjo in vzdrževanje vodovodnega priključka na vseh ze-
mljiščih, ki niso last investitorja v koridorju 3,00 m;

– dovoljenje za poseg v javno površino.

125. člen
Vsa montažna dela pri izvedbi priključka, vodomernega 

jaška, zakoličbo in vnosom izvedenega stanja v operativni 
kataster vodovoda, lahko izvede samo upravljavec vodovoda 
ali njegov pogodbeni podizvajalec.

126. člen
Gradbena dela se morajo izvesti v skladu z izdanim do-

voljenjem za poseg v javne površine.

127. člen
Začasni priključek za objekt v gradnji se izvede kot stalni 

vodovodni priključek. Voda iz začasnega priključka se lahko 
uporablja samo za potrebe gradnje. Po odjavi gradbišča se 
začasni priključek spremeni v stalnega.

Ukinitev priključka

128. člen
Ukinitev vodovodnega priključka je za objekte, ki spadajo 

v kategorijo stanovanjskih stavb in gradbeno inženirskih objek-
tov, za katere šteje javna služba oskrba s pitno vodo, možna:

– v primeru odstranitve stavbe ali inženirskega objekta 
(lastnik objekta mora k vlogi za ukinitev priključka predložiti 
dovoljenje za rušitev objekta);

– v primeru, da je stavba v naravi ruševina na podlagi 
mnenja pristojnega organa občine;

– v posebnih primerih na podlagi mnenja pristojnega 
organa občine.

129. člen
Vodovodni priključek se ukine na podlagi izdanega so-

glasja za ukinitev priključka. Začasna ukinitev oziroma odjava 
priključka ni možna.

130. člen
Ukinitev vodovodnega priključka obsega demontažo vo-

domera in odstranitev spoja priključne cevi na javnem vodovo-
du (vodovodna armatura, vgradna garnitura, cestna kapa …) 
ali skupinskem priključku.

131. člen
Ukinitev priključka izvede upravljavec vodovoda na osnovi 

zahtevka uporabnika na njegove stroške, s čimer prenehajo 
obveznosti in pravice iz naslova javne vodooskrbe na pred-
metni lokaciji.

Prekinitev dobave vode

132. člen
Upravljavec javnega vodovoda lahko uporabniku javne 

službe prekine oskrbo s pitno vodo, če uporabnik s svojim rav-
nanjem ogroža nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo drugih 
uporabnikov javne službe.

133. člen
Za ogrožanje nemotene in varne oskrbe s pitno vodo 

drugih uporabnikov javne službe se šteje:
– če ne plačuje storitev javne službe;
– če se s pitno vodo oskrbuje hkrati iz lastnega vodnega 

vira;
– če nepooblaščeno posega v javni vodovod ali vodovodni 

priključek;
– če ima neustrezno izvedeno interno instalacijo;
– če ne dovoli pregleda interne vodovodne instalacije;
– če ne dovoli pregleda in popisa obračunskega vodo-

mera;
– če ne dovoli popravila ali obnove priključka.

134. člen
Ta tehnični pravilnik začne veljati z dnem objave v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. VB 07/2017-002/1
Murska Sobota, dne 20. februarja 2018

Predsednik Sveta ustanoviteljic
Javnega podjetja  

Vodovod sistema B d.o.o.
Franc Horvat l.r.

610. Sklep z javnim naznanilom o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega 
načrta za severno obrtno industrijsko cono 
mesta Murska Sobota (fotonapetostna 
elektrarna)

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. čle-
na in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) 
ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi 



Stran 2230 / Št. 14 / 2. 3. 2018 Uradni list Republike Slovenije

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. 
US) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Ura-
dni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam

S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta  

za severno obrtno industrijsko cono mesta 
Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna)

I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in do-

polnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno 
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapeto-
stna elektrarna), katerega je izdelalo podjetje ZEU družba za 
načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske Sobote. Postopek 
izdelave sprememb in dopolnitev akta se v skladu z 61.a čle-
nom ZPNačrt-a izvaja po skrajšanem postopku. Prostorski 
akt, kateri se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil 
sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za severno 
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, 
št. 8/04, 50/07 – popr., 35/09 – obv. razl. in 13/16).

II.
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega 

akta se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska So-
bota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za okolje in prostor (III. vhod, 
2. nadstropje) ter na sedežu Krajevne skupnosti Nemčavci, Vaško 
gasilski dom Nemčavci, Nemčavci 39c. Javna razgrnitev bo trajala 
najmanj 15 dni, in sicer od torka 13. marca 2018 do torka 27. mar-
ca 2018. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka bo možen v 
delovnem času občinske uprave in v Vaško gasilskem domu Nem-
čavci. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava 
v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 
ulica 2, Murska Sobota v sredo 21. marca 2018 ob 16. uri, kjer 
se bodo lahko podale pripombe. Dopolnjen osnutek bo objavljen 
tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si.

III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku 

prostorskega akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične 
osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključ-
no do torka 27. marca 2018. Pripombe in pobude se lahko 
vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu v prostorih 
Mestne občine Murska Sobota oziroma podajo pisno na naslov 
Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, 
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ter ustno na zapisnik 
na javni obravnavi. Občina bo pripombe preučila in do njih 
zavzela stališča ter jih javno objavila.

IV.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in 

priimka ali drugih osebnih podatkov podan pristanek za obrav-
navo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na mestnem 
svetu in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Ose-
be, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki 
ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

V.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na 

spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si.

Št. 3505-0011/2017-11(740)
Murska Sobota, dne 26. februarja 2018

Župan
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek l.r.

POSTOJNA

611. Sklep o začetku priprave drugih sprememb 
in dopolnitev občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi 
PO 59/5

Na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 
35/13 – Skl. US, 76/14 – Odl. US) ter 30. člena Statuta Občine 
Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine 
Postojna dne 27. 2. 2018 sprejel

S K L E P
o začetku priprave drugih sprememb  
in dopolnitev občinskega podrobnega 

prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi  
PO 59/5

1. Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek drugih sprememb in 

dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Gori-
čica ob Stari vasi PO 59/5 (v nadaljevanju SD OPPN Goričica), 
Uradni list RS, št. 105/12 in 37/15.

2. Razlogi za pripravo
Spremembe in dopolnitve se pripravljajo na pobudo in-

vestitorjev Miloševič Damijana, Pivška 1a in Kovač Roberta, 
Vilharjeva 4, ki sta jo občana 16. 2. 2018 naslovila na Občino 
Postojna.

3. Pravna podlaga za pripravo
Pravna podlaga za pripravo SD OPPN Goričica je 

61.a člen Zakona o prostorskem načrtovanju, ki za posamične 
posege, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih 
ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, predvideva 
skrajšan postopek. V primeru skrajšanega postopka sprememb 
in dopolnitev se rok za predložitev smernic in mnenj skrajša za 
15 dni, prav tako pa se skrajša tudi trajanje javne razgrnitve.

4. Območje in vsebina
Predvidene SD OPPN Goričica se nanašajo na spremem-

bo 9. člena SD OPPN Goričica, ki opredeljuje rešitve načrtova-
nih objektov in površin, kjer se spreminja opredelitev dimenzije 
garaž. V 11. členu, ki opredeljuje pogoje za oblikovanje objek-
tov in zunanjih površin, se dopušča tudi gradnjo nadstreškov. 
V 12. členu, ki opredeljuje lokacijske pogoje in usmeritve za 
projektiranje in gradnjo, se spremeni dimenzije garaž, poveča 
višino kapnega zidu ter dopusti umestitev enostavnih in nezah-
tevnih objektov do gradbene linije. V 14. členu, ki opredeljuje 
etapnost gradnje, se dopusti gradnjo stanovanjskih objektov 
pred predajo komunalne infrastrukture upravljalcu.

5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobijo skladno z določili ZPNačrt 

in spremljajočimi predpisi. V kolikor se bo v postopku priprave 
izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se 
bodo te pripravile tekom postopka.

6. Roki za pripravo
Pripravljavec smatra, da pri spremembah in dopolnitvah 

ne gre za posege, ki bi vplivali na celovitost načrtovanih pro-
storskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato 
se za SD OPPN Goričica uporabi skrajšan postopek, predpisa-
nem z ZPNačrt. Predvideni rok za pridobitev smernic in mnenj 
je 15 dni, enako pa se skrajša tudi trajanje javne razgrnitve.

Priprava osnutka 15 dni 
Pridobitev smernic in mnenja glede 
izvedbe CPVO

15 dni

Priprava dopolnjenega osnutka 10 dni
Javna razgrnitev 15 dni 
Priprava stališč do pripomb 10 dni
Priprava predloga 10 dni
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Pridobitev mnenj 15 dni
Priprava gradiva za obravnavo na OS 10 dni
Oddaja končnega gradiva 15 dni po objavi 

v Uradnem listu RS
Roki so okvirni in se v postopku lahko spreminjajo v odvi-

snosti od postopka usklajevanja ter potrebne dodatne izdelave 
in verifikacije strokovnih podlag.

7. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki 
sodelujejo pri pripravi SD OPPN

Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi SD 
OPPN:

– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, 
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.

V kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vklju-
čitvi in sodelovanju katerega od lokalnih ali državnih nosilcev 
urejanja prostora, se ga lahko naknadno vključi v postopek.

V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za 
celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, 
ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite 
presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka ce-
lovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi 
tudi izdelavo okoljskega poročila.

8. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo SD OPPN Goričica in morebitnih 

strokovnih podlag zagotovita pobudnika SD OPPN Goričica. 
Občina Postojna kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre 
in sredstva za vodenje postopka priprave SD OPPN Goričica.

9. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine 
Postojna.

Št. 3505-4/2018-3
Postojna, dne 27. februarja 2018

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

RENČE - VOGRSKO

612. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 
Renče - Vogrsko

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO in 76/16 – odl. US) je Občinski svet Občine Renče 
- Vogrsko na 22. redni seji dne 27. 2. 2018 sprejel

S P R E M E M B E    I N    D O P O L N I T V E  
 S T A T U T A

Občine Renče - Vogrsko

1. člen
V Statutu Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, 

št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo in 88/15) se drugi od-
stavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Sedež občine je na naslovu Bukovica 43, 5293 Volčja 
Draga.«

2. člen
V 2. členu se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.

3. člen
V 4. členu se besedna zveza »Zakonom o lokalni samo-

upravi, področnimi zakoni« nadomesti z besedo »zakonom«.

4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občine med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi sku-

pnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. 
V ta namen ustanavljajo zveze, lahko združujejo sredstva in v 
skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe sku-
pne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne 
zavode, javna podjetja in ustanove.

Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne 
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih 
interesov povezujejo v združenja.

Občine, njihove zveze in združenja lahko sodelujejo tudi 
z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z mednarodnimi organi-
zacijami lokalnih skupnosti.«

5. člen
9. člen se dopolni s točko 13, ki se glasi:
»13. Lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične na-

grade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.«

6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje 

nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, 
evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, 
obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu 
z zakoni, ki urejajo to področje.«

7. člen
V 12. členu se v drugem stavku beseda »občina« zame-

nja z besedo »občinski svet«.

8. člen
V 14. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občin-

ske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in 
razrešuje župan.«

9. člen
V 16. členu se v drugi povedi za besedo »večina« doda 

beseda »opredeljenih«.

10. člen
V drugem odstavku 27. člena se pred besedo »glasov« 

doda beseda »opredeljenih«.

11. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delo občinskega sveta je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu, 

predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, 
z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega 
obveščanja na javnih sejah, z vpogledom v dokumentacijo in 
gradiva, ki so podlaga za odločanje. Splošni akti in prečiščena 
besedila občine se objavijo v Uradnih objavah v občinskem 
glasilu ter v Katalogu informacij javnega značaja in na spletni 
strani občine.

Način zagotavljanja javnosti dela, razloge in postopke 
izključitve javnosti s sej, pravice javnosti ter zagotovitev varstva 
osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, 
ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom 
občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne 
narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo 
zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta.«

12. člen
V drugem odstavku 59. člena se za besedo »večino« 

doda beseda »opredeljenih«.

13. člen
Prvi in četrti odstavek 63. člena se črtata.

14. člen
V drugem odstavku 71. člena se črta prva alineja.
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15. člen
V prvem odstavku 77. člena se tretji stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Odloča se z večino opredeljenih glasov 
navzočih članov sveta.«

16. člen
V 123. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Občina mora skladno z zakonom oblikovati in sprejeti 

načrt integritete in o tem obvestiti komisijo.«

17. člen
V 137. členu se črtata besedi »in pokrajine«.

18. člen
Poglavje »X. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave« se črta.

19. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vo-

grsko začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 00701-1/2018-1
Bukovica, dne 27. februarja 2018

Župan
Občine Renče - Vogrsko

Aleš Bucik l.r.

ROGATEC

613. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve »Pomoč družini na domu – socialna 
oskrba«

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – 
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 
– ZPPreb-1 in 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17) ter določil Pravilnika 
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 
16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec 
na 18. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 
»Pomoč družini na domu – socialna oskrba«

I.
Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba, ki jo je 
predlagal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini:

– ob delavnikih: 15,11 EUR na efektivno uro,
– ob nedeljah in v nočnem času: 21,15 EUR na efektivno 

uro,
– ob državnih praznikih in dela prostih dnevih: 22,23 EUR 

na efektivno uro.

II.
Občina Rogatec bo ceno socialno varstvene storitve po-

moč družini na domu – socialna oskrba subvencionirala iz 
sredstev proračuna občine v višini 9,90 EUR na efektivno uro 
ob delavnikih, oziroma v nedeljo ali v nočnem času 13,98 EUR 
na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost dan 
14,71 EUR na efektivno uro.

Končna cena bo za uporabnike storitve ob delavnikih 
znašala 4,90 EUR na efektivno uro, v nedeljo ali v nočnem času 
6,86 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost 
dan 7,21 EUR na efektivno uro.

III.
Občina bo za prevoze izvajalk zaradi specifičnosti terena 

dodatno zagotovila 300 EUR mesečno.

IV.
Občina bo za stroške strokovne priprave in sklenitve do-

govora kot del vodenja zagotovila 94,41 EUR mesečno.

V.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o 

soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na 
domu – socialna oskrba«, objavljen v Uradnem listu Republike 
Slovenije, št. 26/17, dne 26. 5. 2017.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2018.

Št. 0070-0001/2018-28
Rogatec, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

614. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun 
občinskih taks

Na podlagi četrtega odstavka 9. člena Odloka o posebni 
rabi javnih površin in javnih stavb ter občinskih taksah za 
posebno rabo (Uradni list RS, št. 70/16) in 16. člena Statuta 
Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno 
besedilo) župan Občine Rogatec izdaja

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun  

občinskih taks

1.
Vrednost točke za izračun občinskih taks, navedenih v 3. čle-

nu Odloka o posebni rabi javnih površin in javnih stavb ter občin-
skih taksah za posebno rabo (Uradni list RS, št. 70/16), se uskladi 
na podlagi četrtega odstavka 9. člena odloka in znaša 0,73 EUR.

2.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 4260-0004/2018
Rogatec, dne 19. februarja 2018

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

SODRAŽICA

615. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih 
za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Občini Sodražica

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98), v zvezi z določili Nacionalnega programa športa v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in na 
podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, 
32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 19. redni seji dne 
21. 2. 2018 sprejel
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P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o merilih  

za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Občini Sodražica

1. člen
Spremeni se 2. točka 5. člena Pravilnika, tako da se glasi:
»Nosilec izpeljave programov kakovostnega športa na 

lokalni ravni so praviloma društva in klubi. Izvajalci teh progra-
mov morajo biti vključeni v nacionalno panožno športno zvezo. 
Sofinancira se programe, ki se izvajajo na območju Občine 
Sodražica oziroma za občane Občine Sodražica, programe z 
večletno tradicijo (najmanj 5 let delovanja v Občini Sodražica) 
in uspehi na državnem nivoju, programe, organizirane za več 
starostnih skupin, vključno s programi kakovostnega športa 
za otroke in mladino. Izvajalci teh programov morajo imeti 
najmanj eno vrhunsko uvrstitev (prva tri mesta) v preteklih 
treh letih na državnih prvenstvih in druge vidnejše rezultate v 
preteklem letu.

Sofinancira se lahko uporaba objekta, strokovni kader, 
materialni stroški programa, stroške tekmovanj, ki se ne pokri-
vajo na nacionalni ravni.

Merila za razdelitev sredstev:
Od 5 do 10 let delovanja programa na območju 
Občine Sodražica 7 točk
10 let in več delovanja programa na območju  
Občine Sodražica 18 točk

«

2. člen
V 5. členu, pri točki 6, se druga točka merila spremeni 

na 5 točk.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 671-1/14
Sodražica, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

616. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene 
programov predšolske vzgoje

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 
36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) je Občinski 
svet Občine Sodražica na 19. redni seji dne 21. 2. 2018 
sprejel 

S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi cene programov 

predšolske vzgoje

1. člen
V Sklepu o določitvi cene programov predšolske vzgoje 

(Uradni list RS, št. 12/17) se spremenijo cene programov, in 
sicer:

»Cena programov predšolske vzgoje v enoti Vrtec pri 
OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica znaša od 1. 3. 2018 dalje za 

1. starostno obdobje 435,00 EUR mesečno, za drugo starostno 
obdobje 390,00 EUR mesečno.

Cena programa kombiniranega oddelka je enaka ceni 
programa za drugo starostno obdobje.«

2. člen
Ostala določila ostajajo nespremenjena.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2018.

Št. 602-1/18
Sodražica, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

ŠKOCJAN

617. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu 
na območju Občine Škocjan

Na podlagi 51. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na 
območju Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 9/18) in Statuta 
Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet 
Občine Škocjan na 17. seji dne 30. 1. 2018 sprejel

T E H N I Č N I    P R A V I L N I K
o javnem vodovodu na območju Občine Škocjan

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Vsebina)

(1) Ta tehnični pravilnik (v nadaljevanju: pravilnik) določa 
tehnične zahteve za javno vodovodno omrežje ter vodovodne 
priključke (v nadaljevanju: vodovod), tako da določa:

I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. DEFINICIJE POJMOV
III. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA VODOVODA
IV. VODOVODNI PRIKLJUČKI
V. NADZOR NAD GRADNJO VODOVODNEGA OMREŽ-

JA
VI. KATASTER VODOVODNEGA OMREŽJA
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(2) Pravilnik je obvezen za vse udeležence pri vzdrževa-

nju, projektiranju in gradnji vodovoda, ter za vse uporabnike 
vodovoda.

2. člen
(Vrste vodovodov)

(1) Javni vodovod je sklop medsebojno funkcionalno po-
vezanih naprav, objektov in cevovodov, ki služijo za oskrbo 
prebivalstva s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: voda).

(2) Zasebni vodovod je samostojni vodovod z lastnim 
vodnim virom, ki ni v upravljanju izvajalca javne službe.

(3) Vodovod za tehnološko vodo ali tehnološki vodovod 
je sklop medsebojno funkcionalno povezanih naprav, objektov 
in cevovodov, ki služijo izključno za dobavo, pripravo in oskrbo 
s tehnološko vodo. Vodovod za tehnološko vodo ne sme biti 
fizično povezan z javnim vodovodom.
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II. DEFINICIJE POJMOV

3. člen
(Pojmi in izrazi)

(1) V tem pravilniku imajo uporabljeni izrazi in pojmi na-
slednji pomen:

1. zajetje je objekt za zajemanje površinske vode;
2. vodnjak je objekt za zajemanje podzemne vode;
3. črpališče je objekt za zajem in črpanje vode;
4. prečrpališče je objekt za prečrpavanja vode v višje 

ležeči objekt;
5. vodarna je objekt za pripravo vode;
6. vodohran je objekt za hranjenje vode;
7. raztežilnik je objekt za znižanje tlaka vode v cevovodu;
8. reducirni jašek je jašek, v katerem je nameščen redu-

cirni ventil;
9. cevovod je linijski objekt za transport vode;
10. vodovodno omrežje je sistem naprav, objektov in ce-

vovodov, ki ga delimo na magistralno, primarno ter sekundarno 
omrežje;

11. vodovodni sistem je hidravlično ločeno vodovodno 
omrežje z lastnim vodnim virom (enim ali več) in objekti za 
oskrbo prebivalstva s pitno vodo;

12. magistralni cevovod je cevovod, ki z vodo oskrbuje 
več občin ali regij;

13. primarni cevovod je cevovod, med magistralnim in 
sekundarnim cevovodom oziroma cevovod med vodnim virom 
in vodovodnim omrežjem;

14. sekundarni cevovod je cevovod, ki se naveže na 
primarni cevovod, in služi za neposredno priključevanje upo-
rabnikov;

15. zračnik je element za odzračevanje cevovoda;
16. blatnik je element za praznjenje in čiščenje cevovoda;
17. vodovodni priključek je spojni vod od vodovodnega 

omrežja do vodomera;
18. vodomerni jašek je jašek, v katerem je nameščen 

vodomer;
19. jašek je betonski objekt na cevovodu (za vgradnjo 

vozlišč, zasunov in zračnikov);
20. vodomer je naprava za merjenje porabljene vode;
21. zasun je zaporni element na cevovodu;
22. hidrant je element v vodovodni mreži, ki služi za od-

vzem vode iz vodovodnega omrežja v primeru gašenja požara 
in izpiranja vodovodnega omrežja;

23. uporabnik je odjemalec vode iz vodovoda.

III. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA VODOVODA

4. člen
(Načrtovanje vodovoda)

Pri načrtovanju vodovoda se morajo poleg predpisov, ki 
urejajo tovrstno gradnjo, upoštevati še določila tega pravilnika, 
ter smernice in projektni pogoji, ki jih opredeli izvajalec javne 
službe.

5. člen
(Vrste cevi)

(1) Pri načrtovanju in gradnji vodovoda se smejo upora-
bljati cevi iz naslednjih materialov:

– cevi iz nodularne litine (NL),
– cevi iz polietilena visoke gostote (PEHD RC),
– jeklene cevi, iz nerjavečega jekla, izdelanega iz materi-

ala min. kvalitete AISI 316 ali AISI 316L, za objekte v katerih je 
prisoten plinski klor ali klorovica,

– izjemoma lahko lastnik v dogovoru z upravljavcem odo-
bri uporabo drugih vrst cevi.

(2) Vse vrste cevi morajo po kvaliteti odgovarjati veljavnim 
standardom, kar mora dobavitelj dokazati z veljavnimi ustrezni-
mi listinami, ki jih izda neodvisna pristojna inštitucija.

(3) Cevi iz polietilena visoke gostote, PEHD, se uporablja-
jo v naslednjih primerih:

– za izvedbo sekundarnih cevovodov in vodovodnih pri-
ključkov,

– na terenih z nestabilno nosilnostjo tal,
– za vgradnjo v zaščitno cev,
– v drugih primerih, kjer iz tehničnih razlogov ni možna 

uporaba cevi iz nodularne litine (NL).
(4) Največji dovoljen premer PEHD RC cevi je DN 

110 mm.
(5) Na mestih, kjer se pojavljajo blodeči tokovi, mora biti 

cevovod katodno zaščiten.

6. člen
(Izkop jarka)

(1) Za polaganje cevovoda mora biti globina jarka taka, da 
bo nad temenom cevi najmanj 1 m zasipa. Maksimalna globina 
cevovoda sme presegati 2,5 m samo v izjemnih primerih, v 
soglasju z upravljavcem.

(2) Širina dna jarka za polaganje cevovoda mora znašati 
najmanj 60 cm oziroma DN + 40 cm.

(3) Dno jarka za polaganje cevovodov mora biti skopano 
po dani niveleti s točnostjo ± 3 cm.

7. člen
(Posteljica, osnovni zasip, preostali zasip)

(1) Za polaganje cevovoda je obvezno pripraviti utrjeno 
posteljico, v celotni širini jarka, v minimalni debelini 10 cm, iz 
peska granulacije 0–16 mm.

(2) Osnovni zasip cevovoda v višini 30 cm nad temenom 
cevi je izvesti iz peska granulacije 0–16 mm, v celotni širini 
jarka, s spodbijanjem in rahlim utrjevanjem.

(3) Preostali zasip jarka nad osnovnim zasipom je izvesti 
v ali ob povoznih površinah, iz gramoza ustrezne granulacije 
z utrjevanjem do predpisane zbitosti, v nepovoznih površinah, 
z materialom od izkopa, pri čemer je potrebno odstraniti vse 
kamne, večje od premera 20 cm.

(4) Kadar se ob cevovodu za lastne potrebe polaga ele-
ktrični kabel, mora biti ta položen na posteljico v desnem kotu 
jarka, gledano v smeri toka vode. Kabel mora biti položen na 
posteljico in v osnovnem zasipu zasut z enakim materialom 
kot cevovod.

8. člen
(Odmiki)

(1) Cevovod mora biti projektiran in položen tako, da je 
na vsakem mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo za 
potrebe vzdrževanja.

(2) Odmik objektov od cevovoda mora znašati najmanj:
– čisti objekti in oporni zidovi 3 m,
– greznice, drugi nečisti objekti in deponije z odpadnim in 

škodljivim materialom 5 m,
– posamezna drevesa (drevored) 2 m,
– drogovi (električni in PTT) 1 m.

9. člen
(Horizontalni odmiki)

(1) Komunalni vodi morajo biti po horizontali od cevovoda 
odmaknjeni minimalno:

– kanalizacija (fekalna ali mešana), ki poteka na manjši 
globini ali enaki kot cevovod, 3 m,

– meteorna kanalizacija, ki poteka na manjši ali enaki 
globini kot cevovod, 0,5 m,

– plinovod 0,5 m,
– energetski kabli, telekomunikacijski kabli in kabli javne 

razsvetljave, ki potekajo na manjši ali enaki globini kot vodo-
vod, 1 m, oziroma 0,5 m, če so položeni v kineti ali ustrezno 
zaščiteni,
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– toplovod v kineti, ki poteka na manjši ali enaki globini 
kot cevovod, 0,5 m,

– vsi komunalni vodi, ki potekajo v večji globini kot cevo-
vod, morajo biti odmaknjeni minimalno 0,5 m.

(2) Če zaradi terenskih razmer ni možno zagotoviti mini-
malnih odmikov iz predhodnih členov, mora izdelovalec pro-
jekta v skladu z razvojno službo izvajalca javne službe določiti 
način izvedbe in vzdrževanja.

(3) Minimalni odmik se šteje najkrajša razdalja med obo-
doma cevi kanalizacije in cevovoda oziroma stene kinete in 
cevovoda oziroma točke na obodu (zaščiti) kabla, do oboda 
cevovoda.

10. člen
(Križanja, vertikalni odmiki)

(1) Za vsako križanje cevovoda s komunalnimi vodi, pro-
metnicami in vodotoki je potrebno pridobiti soglasje izvajalca 
javne službe obstoječega komunalnega voda.

(2) Pri križanju cevovoda z železnico, mora cevovod pote-
kati v zaščitni cevi ne glede na material, iz katerega je cevovod.

(3) Pri križanju cevovoda s prometnico, mora biti ta del 
cevovoda zgrajen iz litoželeznih cevi iz nodularne litine.

(4) Minimalni vertikalni odmiki pri križanju cevovoda s 
komunalnimi inštalacijami morajo biti:

1. če poteka cevovod nad:
– kanalizacijo, 0,3 m;
– toplovodno kineto, 0,4 m;
– plinovodom, 0,4 m;
– energetskim in telekomunikacijskim kablom in kablom 

javne razsvetljave, 0,3 m.
2. če poteka cevovod pod
– kanalizacijo (izjemoma), 0,6 m;
– toplovodno kineto, 0,6 m;
– plinovodom, 0,6 m;
– energetskim in telekomunikacijskim kablom in kablom 

javne razsvetljave, 0,3 m.
(5) Kot križanja ne sme biti manjši od 45°.
(6) Cevovod ne sme potekati pod fekalno kanalizacijo. Če 

to ni možno, mora biti križanje s fekalno kanalizacijo v projektu 
posebej obdelano in v soglasju z izvajalcem javne službe.

11. člen
(Vgradnja opreme, armatur, fazonov in spojnih elementov)

(1) V objekte vodovoda mora biti vgrajena ustrezna me-
rilnoregulacijska oprema. Vrsto in tip ter mesto vgradnje določi 
projektant v soglasju z izvajalcem javne službe.

(2) V vodovodno omrežje se smejo vgrajevati samo taki 
fazonski kosi in armature, ki odgovarjajo veljavnim standardom 
in so min. PN 16.

(3) V vodovodno omrežje se vgrajujejo fazonski kosi in 
armature, ki za vgradnjo ne potrebujejo vijačnih elementov, 
razen v primerih, kjer to zaradi tehnične izvedbe ni mogoče.

(4) Če je zaradi dejanskih razmer na terenu nujna vgra-
dnja nestandardnega fazonskega kosa, se ta izdela iz jeklene 
cevi, ki mora odgovarjati min. tlaku 16 bar. Fazonski kos mora 
biti korozijsko zaščiten.

(5) Vijaki, vrata, ograje, stopnice, cevne povezave in drugi 
ključavničarski izdelki, ki se vgrajujejo v vodovodne objekte, 
morajo biti zaščiteni proti koroziji z vročim cinkanjem ali izde-
lani iz nerjavečega jekla, kvalitete, kot je zahtevana za cevne 
povezave.

(6) Cevne povezave in ostali kovinski elementi (vijaki, 
stopnice, ograje …) v vodnjakih, vrtinah, vodohranih in črpali-
ščih, morajo biti izvedene iz nerjavečega jekla, kvalitete, kot je 
zahtevana za cevne povezave.

12. člen
(Zasuni)

(1) Zasuni morajo biti obvezno vgrajeni na vsakem odce-
pu iz primarnega ali sekundarnega cevovoda, pred in za zašči-

to pod železnico, pred hidrantom, pred zračnikom, blatnikom in 
na vsakih 500–800 m cevovoda.

(2) Zasuni se smejo v omrežje vgrajevati tako, da so na 
eni strani spojeni z gibljivim spojem.

(3) Gibljivi spoj mora biti načeloma za zasunom, gledano 
v smeri toka vode. Pri vgradnji zasuna je treba upoštevati težo 
zasuna in nosilnost cevi.

13. člen
(Cestne kape)

(1) Cestne kape morajo biti izdelane iz nodularne litine, 
samonivelacijske, in se morajo obvezno postaviti na podložno 
ploščo. Podložne plošče pod cestno kapo morajo biti ustrezne 
velikosti, da glede na nosilnost terena prenašajo obtežbo kape 
brez pogrezanja.

(2) Cestna kapa za zasun hišnega priključka mora biti 
fi 125 mm, za zasun vodovodnega omrežja pa fi 200 mm.

14. člen
(Jaški)

(1) V vodovodno omrežje vgrajujemo betonske jaške za 
vgradnjo armatur in merilnoregulacijske opreme. Minimalne 
svetle notranje dimenzije jaškov morajo biti:

1. višina, 170 cm,
2. dolžina je enaka vsoti dolžine vseh vgrajenih elementov 

+ 40 cm, vendar najmanj 120 cm na cevovodih do DN 150 mm, 
150 cm na cevovodih do DN 250 mm in 180 cm na cevovodih 
do DN 600 mm,

3. širina je enaka vsoti dolžin vseh vgrajenih elementov 
na odcepu + 1/2 najširšega vgrajenega el. v osi cevovoda 
+ 80 cm, vendar najmanj 120 cm na cevovodih do DN 150 mm, 
150 cm na cevovodih do DN 250 mm in 180 cm na cevovodih 
do DN 600 mm.

(2) Velikost vstopne odprtine mora biti minimalne dimen-
zije 600/600 mm; locirana mora biti v kotu jaška; vstopna od-
prtina se mora zapirati s standardnim litoželeznim pokrovom, z 
napisom VODOVOD; teža pokrova mora odgovarjati prometni 
obremenitvi.

(3) Jašek, v katerem so vgrajeni večji fazonski kosi in ar-
mature, mora imeti tudi montažno odprtino, ustrezne velikosti, 
neposredno nad elementom, ki se mora zapirati z litoželeznim 
pokrovom; teža pokrova mora odgovarjati prometni obremeni-
tvi; kjer tipizirana velikost montažne odprtine ne zadošča, se 
izjemoma izvede plošča jaška iz armirano betonskih lamel, ki 
jih je možno odstraniti.

(4) Vstop v jašek mora biti opremljen z lestvijo; nosilna 
drogova lestev morata biti iz cevi Fi 40 mm, nastopne prečke 
Fi 18 mm v razmaku 300 mm; lestev mora biti pritrjena na steno 
jaška, v oddaljenosti 100 mm.

(5) Jašek mora imeti iztok – praznotok.
(6) Jaški v terenih s talno vodo morajo biti vodotesni. Vrh 

vstopne (montažne) odprtine mora biti obvezno nad visokim 
nivojem poplavne vode. V dnu jaška morajo imeti poglobitev 
za črpanje vode.

15. člen
(Vodohrani)

(1) Vodohrani so sestavljeni iz armature in vodnih celic.
(2) Vodne celice vodohrana morajo biti izdelane iz vodo 

nepropustnega betona, razreda prodora vode min. PV-II, po 
SIST EN 206. Konstrukcija vodne celice mora biti izvedena 
vodo nepropustno, po sistemu bele kadi. Debelina stene vodne 
celice je min. 30 cm. Vidne površine vodne celice so gladke, 
razreda vidne površine betona min. VB3, po SIST EN 13670. 
V kolikor z vidnimi betoni ni dosežena ustrezna gladkost vidnih 
površin vodne celice, se le-te premaže s premazom z la-
stnostmi kristalizacije in penetracije. Armaturno celico se izvede 
klasične AB izvedbe z ustrezno črno hidroizolacijo (1x hladen 
bitumenski premaz npr. IBITOL, 2x bitumenski trakovi, npr. 
IZOTEKT V4) ali vodo nepropustno, po sistemu bele kadi.
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(3) Vodne celice morajo biti zastekljene in neprodušno 
zaprte s termopan okni, izdelanimi z okovjem, odpornim na 
korozijo.

(4) Armaturna in vodne celice morajo biti ustrezno toplo-
tno izolirane in prezračevane, da ne prihaja do kondenzacije. 
Zračniki morajo biti izvedeni iz nerjavečih jeklenih cevi kvalitete, 
kot je zahtevana za cevne povezave, debelina stene cevi min. 
3 mm, in elementov tako, da preprečujejo vstop insektom in 
malim živalim v objekt.

(5) Vse cevne povezave in ostali kovinski elementi (sto-
pnice, ograje …) morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla, 
kvalitete, kot je zahtevana za cevne povezave.

16. člen
(Hidranti)

(1) Hidranti so delovni ali požarni. Delovni hidranti se mo-
rajo vgraditi na konec vsakega cevovoda min. dimenzije DN 50. 
Hidrant se lahko vgradi tudi v funkciji blatnika.

(2) Hidranti so podzemni in nadzemni. Nadzemne hidran-
te vgrajujemo povsod, kjer ne ovirajo prometa in funkcionalno-
sti zemljišča.

(3) Hidrant se sme zasipati le z gramoznim materialom. 
Nadzemni hidrant mora biti izveden v višini, minimalno 70 cm 
nad koto terena, vrh glave podzemnega hidranta mora biti 
10–20 cm pod koto terena.

(4) Pri projektiranju hidrantnega omrežja je potrebno upo-
števati Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za 
gašenje požarov.

17. člen
(Preizkušanje cevovoda)

(1) Tlačni preizkus je časovno in tehnološko točno dolo-
čen postopek, s katerim se preverja vodotesnost in kakovost 
zgrajenega cevovoda, ki ga lahko izvede le laboratorij z ustre-
zno akreditacijo ali upravljavec.

(2) Tlačni preizkus se mora opraviti na vsakem novozgra-
jenem cevovodu. O uspešno opravljenem tlačnem preizkusu 
se napiše zapisnik, ki ga morata podpisati izvajalec preizkusa, 
nadzorni organ in predstavnik upravljavca.

(3) Tlačni preizkus vseh vrst cevi se izvaja skladno z do-
ločili standarda SIST EN 805:2000, vendar ne manj kot 15 bar, 
v najnižji točki cevovoda. Tlačni preizkus mora trajati min. 2 uri 
in je uspešen, če v tem času tlak ne pade za več kot 0,2 bar in 
ni nadaljnjih padcev.

18. člen
(Dezinfekcija cevovoda)

(1) Pred navezavo novo zgrajenega cevovoda na ob-
stoječ vodovodni sistem, je potrebno izvesti dezinfekcijo novo 
zgrajenega cevovoda, skladno s standardom SIST EN 805. 
Dezinfekcijo lahko izvede za to usposobljena inštitucija, ki izda 
dokument o rezultatih opravljenih meritev.

(2) Pri izvedbi ali obnovi krajših cevovodov lahko dezin-
fekcijo cevovoda izvede tudi upravljavec.

19. člen
(Označevanje vodovoda)

(1) Zasuni, zračniki in podzemni hidranti morajo biti ozna-
čeni z označevalnimi tablicami. Obliko in velikost označevalne 
tablice za zasune in zračnike je izvesti po SIST 1005, za pod-
zemne hidrante pa po SIST 1007.

(2) Označevalne tablice so pritrjene na vidnem mestu naj-
bližjega objekta. Če v bližini ni objekta, se tablica postavi na za 
to posebej postavljen drog iz vroče cinkane jeklene cevi, pre-
mera 50 mm, dolžine 2500 mm, postavljene v betonski temelj.

(3) Trasa cevovoda se označuje z opozorilnim PVC tra-
kom z napisom ˝POZOR VODOVOD˝, ki se polaga na osnovni 
zasip cevovoda, nad osjo cevovoda.

20. člen
(Elementi cevovoda)

Vsi elementi cevovoda morajo po kvaliteti odgovarjati ve-
ljavnim standardom, kar mora dobavitelj dokazati z veljavnimi 
ustreznimi listinami, ki jih izda neodvisna pristojna inštitucija. Za 
vodovod se uporablja elemente, ki izpolnjujejo tudi naslednje 
pogoje:

1. Cevi iz nodularne litine:
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 

545:2010, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje, 
z razstavljivimi ali nerazstavljivimi spoji, kalibrirane min. na 
2/3 dolžine, na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko 
zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo, 
z zlitino Zn+Al, min. 400 g/m2, v razmerju 85 % Zn, 15 % Al, in 
z epoksi pokrivnim nanosom, na notranji strani pa zaščito s 
cementno oblogo; vse v skladu z EN545:2010. Cevi morajo biti 
dolžine 6 m in tlačnega razreda min C64, za dimenzije DN 80 
do DN 200, min C50, za dimenzije DN 250 do DN 300, in min 
C40, za dimenzije večje od DN 300.

2. Polietilenske cevi:
Polietilenske cevi morajo biti izdelane za distribucijo pitne 

vode (EN 12201) iz materiala gostote PE 100 RC, SDR 11, za 
tlačni razred PN 16 bar. Sestavljene so iz dveh neločljivo po-
vezanih slojev materiala v razmerju 90 % črne in 10 % v modri 
barvi ali v celoti črna cev in vzporedna dvojna vzdolžna črta. 
Po klasifikaciji PAS 1075 Type 1 ali Type 2.

3. Polietilenske oplaščene cevi:
Polietilenske oplaščene cevi morajo biti izdelane za dis-

tribucijo pitne vode (EN 12201) iz materiala gostote PE 100, 
SDR 11, za tlak 16 bar z nazivnim premerom in zunanjo zašči-
to, ločljivo od PE, iz PP (polipropilen), primerne za tehnologijo 
brez kopanja jarka, vrtanje z raketo, uvlečenje v obstoječe cevi. 
Po klasifikaciji PAS 1075 Type 3.

4. Samozaporna ali samonivelirna cestna kapa za hišni 
priključek:

Okrogla cestna kapa DN 125, material nodularna litina 
EN-GJS-400, konusno naleganje pokrova z napisom VODA, 
razred nosilnosti D 400 ter pripadajoča podložna plošča.

5. Samozaporna ali samonivelirna cestna kapa za zasun:
Okrogla cestna kapa DN 200, material nodularna litina 

EN-GJS-400, konusno naleganje pokrova z napisom VODA, 
razred nosilnosti D 400, ter pripadajoča podložna plošča.

6. Cestna kapa za podzemni zračnik:
Okrogla cestna kapa DN 300, material nodularna litina 

EN-GJS-400, konusno naleganje pokrova z napisom ZRAČ-
NIK, razred nosilnosti D 400, protihrupnim vložkom, ter pripa-
dajočo podložno ploščo.

7. Samozaporna in samonivelirna cestna kapa za pod-
zemni hidrant:

Ovalna cestna kapa DN 300, material nodularna litina 
EN-GJS-400, konusno naleganje pokrova z napisom HIDRANT, 
razred nosilnosti D 400, ter pripadajoča podložna plošča.

8. Podzemni hidranti:
Min. DN 50, izdelani iz nodularne litine EN-GJS-400 

(GGG-40) v skladu z EN 1503-3, epoksi lakirano z min 250 μm, 
cev hidranta nerjavno jeklo 1.4301 v skladu z EN 1503-1, vrete-
no nerjavno jeklo 1.4021 v skladu z EN 10088, gumiran zaporni 
element mora tesniti v ventilu na površini iz nerjavnega jekla 
AISI 304, tesnost testirana v skladu z EN 12266.

9. Nadzemni lomljivi hidranti:
Min. DN 80 z dvema C in enim B priključkom, PN 16, 

izdelani in testirani v skladu z EN 14384, EN 1074-6 in Uredbo 
o gradbenih proizvodih (EU 305/2011(CPR)), vsi nebarvani 
deli iz nerjavnega materiala v skladu EN 1503-1 in medenine, 
EPDM tesnilo v skladu z EN-681-1. Prašno zaščito min 250 μm 
v skladu z DIN 30677-2, EN 14901 + poliester UV obstojnost 
min 80 μm. RAL 3000. Gumiran zaporni element mora tesniti v 
ventilu na površini iz nerjavnega jekla AISI 304. V primeru loma 
hidranta mora preprečiti iztekanja vode iz omrežja.
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10. Obojčni fazoni:
Material nodularna litina v skladu z EN 545, zunanja in 

notranja zaščita: epoksi zaščito po postopku kataforeze min. 
debeline 70 mikronov oziroma po klasičnem postopku min. 250 
mikronov, standardni obojčni fazonski kosi imajo razstavljiv ali 
nerazstavljiv spoj.

11. Prirobični fazoni:
Material nodularna litina v skladu s SIST EN 545:2010, 

zunanja in notranja zaščita: epoksi zaščita po postopku katafo-
reze min. debeline 70 mikronov oziroma po klasičnem postop-
ku min. debeline 250 mikronov, standardni prirobnični fazonski 
kosi imajo lahko fiksno ali vrtljivo prirobnico.

12. Loputa prirobična, medprirobnična:
Material ohišja GJS 400 z epoksi zaščito min. debeline 

250 mikronov, vgradne mere EN 558-1, serija 14 in serije 20, 
izvrtina na prirobnici: ISO 7005-2, ISO 2531, tesnost skladna 
z EN 12266, material vreteno: nerjaveče jeklo, EPDM tesnilo 
na loputi omogoča 100 % obojestransko tesnjenje. Sedež te-
snila je iz POM ali iz nerjavečega jekla. Zapiranje in odpiranje 
s samozaklepnim polžnim pogonom z indikatorjem odprtosti.

13. Zasun:
Zasun z mehkim tesnenjem po EN 1074-1, zapiralni klin s 

stranskimi vodili iz POM. Klin v celoti proti korozijsko zaščiten 
in vulkaniziran. Zgornji del zaščiten s tesnilom proti umazaniji, 
zgornji del ohišja z navojem za pritrditev vgradne garniture brez 
dodatnega fiksiranja z zatičem (do DN 200). Vreteno: hladno 
valjani navoji, tesnjeno z tesnilom in O-ringi, zamenjava pod 
tlakom (do DN 200), dvojno uležajeno od DN 250 po DVGW 
GW336, ležaji vretena so zaščiteni pred vdorom vode in uma-
zanije, preizkušeno po OVGW in DVGW standardu Nastavek 
ključa: po VP325. Material: iz GJS-400 (GGG-40), visoko kva-
litetna proti korozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj 
in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zašči-
te>250 µm, nična poroznost pri 3000 V). Klin: GSJ-400, EPDM 
zunaj in znotraj po DVGW W270. Priključki: obojestranska 
standardna prirobnica (po EN 1092-2). Min. delovni tlak: 16 bar.

14. Navrtni zasuni za NL:
Zasun z vertikalnim izhodom z bajonetnim zaklepom in 

popolno proti-korozijsko zaščito. Zapiranje preko zaporne plo-
šče iz nerjavečega jekla in ekscentričnega diska, ki preprečuje 
poškodbe pri prekomernem zapiranju. Zaporna plošča v odpr-
tem položaju omogoča neoviran poln pretok vode. Prilagodi-
tev na glavno cev z stremeni in tesnilom primerne dimenzije. 
Ohišje: GJS-400, protikorozijska epoksi prašna zaščita zunaj 
in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina za-
ščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, dokazilo o primernosti 
za pitno vodo, nadzor s strani zunanje neodvisne pooblaščene 
institucije). Vreteno, pogon zaporne plošče, zaporna plošča: 
iz hladnovaljanega nerjavečega jekla; medij: pitna voda; max. 
delovni tlak: 16 bar. Pritrditev za vgradbeno garnituro mora biti 
odlita skupaj z ohišjem zasuna.

15. Navrtni zasuni za PE:
Ohišje: Nodularna litina EN-JS 1030 (GGG-40); Zapor-

na plošča: nerjaveče jeklo 1.4301; Vreteno: Nerjaveče jeklo 
1.4021; Vijaki: Nerjaveče jeklo A2 EN ISO 3506; Vrtljivo pri-
ključno koleno; Tesnilo EPDM; Preizkus tlaka v skladu z EN 
12266; Zasun z vertikalnim izhodom, z notranjim bajonetnim 
zaklepom in popolno proti-korozijsko zaščito. Zapiranje preko 
zaporne plošče iz nerjavečega jekla in excentričnega diska, 
ki preprečuje poškodbe pri prekomernem zapiranju. Zaporna 
plošča v odprtem položaju omogoča neoviran poln pretok vode. 
Pritrjevanje polovic oklepa po DIN 3543-2, oklep je tesnjen z 
O-ring profilom okoli navrtalne površine. Material: GJS-400, 
protikorozijska epoksi prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z 
DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična 
poroznost pri 3 kV, dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor 
s strani zunanje neodvisne pooblaščene institucije); Vreteno, 
pogon zaporne plošče, zaporna plošča: iz hladnovaljanega ner-
javečega jekla. Medij: pitna voda; Max. delovni pritisk: 16 bar; 
Zunanji premer cevi: 63 mm–110 mm. Pritrditev za vgradbeno 
garnituro mora biti odlita skupaj z ohišjem zasuna.

16. Ventil odzračni podzemna vgradnja:
Podzemni dvofunkcijski zračnik, vgradna cev iz nerjave-

čega jekla, sedež zračnika ISO DN50 z izpustom, dvofunkcijski 
zračnik DN 50, možnost servisiranja pod tlakom, za spajanje 
na zaklep z bajonetno obojko ali standardno prirobnico DN 80 
(po DIN2501, EN 1092-2); Vgradna garnitura: iz nerjavečega 
jekla z izpustom in možnostjo krajšanja po 100 mm; Zračnik: 
zračno-odzračevalni ventil z eloksiranim aluminijastim ohiš-
jem, presek 1500 mm2, brezstopenjska kapaciteta pretoka 
zraka max.700 m3/h, obratovalni tlak (0–16 bar), ISO priključek 
DN 50; Tesnila: EPDM, Max. Delovni tlak: 16/25 bar; Dodatki: 
drenažni element, vertikalno bajonetno varovalo, garnitura za 
izpiranje cevovoda z ventilom 2".

17. Vgradna garnitura – zasun:
Vgradna garnitura s teleskopsko nastavitvijo vgradne viši-

ne na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun brez dodatnih 
zatičev in vijakov. Material: Zaščitna cev: PE varovana proti 
izvleku; navojni nastavek: GJS 400 – epoksi prašnato zaščiten; 
notranja cev: pocinkana, kvalitete St 37; nastavek za vreteno 
zasuna: GJS 400 – epoksi prašnato zaščiten; nastavek ključa: 
iz nodularne litine; dodatki: podložna plošča, cestna kapa, 
dimenzije: od 0,6 m do 3 m.

18. Vgradna garnitura – hišni priključek:
Vgradna garnitura s teleskopsko nastavitvijo vgradne viši-

ne na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun brez dodatnih 
zatičev in vijakov. Zaščitna cev: PE varovana proti izvleku, 
Navojni nastavek: GJS 400-epoksi prašnato zaščiten, Notranja 
cev: pocinkana, kvalitete St 37, Nastavek za vreteno zasuna: 
GJS 400-epoksi prašnato zaščiten; Nastavek ključa: iz nodu-
larne litine, dodatki: podložna plošča, cestna kapa, Dimenzije: 
od 0,6 m do 3 m.

19. Reducirni, varnostni, omejevalni in plovni ventili:
Telo: GJS-400, protikorozijska epoksi prašna zaščita zu-

naj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina 
zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, nadzor s strani 
zunanje neodvisne pooblaščene institucije); Os: nerjavno jeklo; 
Sedež tesnila glavnega ventila: nerjavno jeklo; Kontrolni ventil: 
kompletno iz nerjavnega jekla; Napetostna napeljava: komple-
tno iz nerjavnega jekla; Natančnost nastavitve: 0,2 bara; Medij: 
pitna voda, PN16.

20. Tesnila za prirobnice:
Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v 

stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč 
in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle 
oblike).

IV. VODOVODNI PRIKLJUČKI

21. člen
(Tehnični in ostali pogoji za pridobitev  

vodovodnega priključka)
(1) Vodovodni priključek se izvede na osnovi popolne 

vloge za pridobitev vodovodnega priključka.
(2) Upravljavec ni dolžan skleniti pogodbe o priključitvi ter 

izvesti vodovodnega priključka, če naročniku ne more zagotovi-
ti zadostnih količin vode in izpolniti dobavno tehničnih pogojev 
ali če bi bila s tem motena oskrba ostalim potrošnikom.

(3) Priključitev uporabnika na vodovod je možna, če je 
tlak na mestu najvišjega izliva vode v objektu, pri Q max in 
minimalnem vodostaju v vodohranu, minimalno 1 bar.

(4) V primeru neizpolnjevanja pogoja, navedenega v pr-
vem odstavku tega člena, priključitev objekta na javno vodovo-
dno omrežje ni obvezna. Ne glede na to se objekt lahko priključi 
na javno vodovodno omrežje, pri čemer si uporabnik lahko sam 
vgradi napravo za dvig tlaka.

(5) Naprave za zvišanje ali znižanje tlaka v objektih so del 
interne instalacije, v upravljanju uporabnika.

(6) Naprave za zvišanje tlaka se morajo priključiti preko 
vmesnega rezervoarja, v katerega priteka voda preko vodo-
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mera in ventila s plovcem v primerih, ko iz omrežja ni možno 
zagotavljati črpalne količine vode.

(7) Spremembo lokacije merilnega mesta, trase priključka 
ali dobavnih količin, lahko uporabnik zahteva po enakem po-
stopku kot nov priključek, pri čemer izvajalec javne službe za 
vsak primer posebej presodi, če je potrebno predložiti ustrezno 
dokumentacijo v celoti ali samo deloma.

22. člen
(Dimenzije priključkov in izvedba)

(1) Minimalna dimenzija vodovodnega priključka je DN 32. 
V primeru potrebe bo izvedbi priključnih vodov večjih dimenzij, 
se le-te določi na osnovi hidravličnega izračuna.

(2) Vodovodni priključek sestavljajo navrtni zasun s tele-
skopsko vgradbeno garnituro in litoželezno cestno kapo fi 125, 
vodovodna cev, vodomerni jašek, zasun pred in za vodomerom 
z izpustnim ventilom, protipovratni ventil in vodomer. Na priklju-
ček se vgrajujejo fazonski kosi in armature, ki za vgradnjo ne 
potrebujejo vijačnih elementov, razen v primerih, kjer to zaradi 
tehnične izvedbe ni mogoče.

(3) Montažna dela za izvedbo vodovodnega priključka 
sme izvajati le upravljavec.

(4) Za posamezno stavbo ali gradbeno-inženirski objekt 
se lahko izvede tudi več vodovodnih priključkov, če so izpol-
njeni naslednji pogoji:

1. Stavba predstavlja več stanovanjsko stavbo, v kateri je 
interna vodovodna inštalacija izvedena za vsako enoto ločeno, 
vse do vodomernega jaška.

2. Gradbeno-inženirski objekt predstavlja gradbeno-in-
ženirski objekt z več ločenimi enotami, za katere je interna 
vodovodna inštalacija izvedena za vsako enoto ločeno, vse do 
vodomernega jaška.

3. Če se v objektu rabi voda izven obsega oskrbe s pitno 
vodo in je uporabnik neposredni zavezanec za plačilo vodnega 
povračila.

23. člen
(Lokacija in izvedba merilnega mesta)

(1) Merilno mesto je praviloma v jašku izven objekta, čim 
bližje javnemu vodovodu. V izjemnih primerih pa je lahko jašek 
v objektu, o čemer presodi izvajalec javne službe.

(2) Merilno mesto predstavlja vodomerni jašek, ki je lah-
ko tipski, odobren s strani upravljavca, ali betonski, notranjih 
svetlih dimenzij: širina/dolžina/globina = 60/90/100 cm, pokrit 
s pokrovom iz vroče-cinkane rebraste pločevine. Pokrov mora 
imeti izvedene tečaje za odpiranje.

(3) Vodomerni jašek mora zagotavljati zaščito proti zmr-
zali.

(4) Če je vodomerno mesto v objektu uporabnika, mora 
biti cev vodovodnega priključka zaščitena, na mestu prehoda 
preko zidov, z zaščitno cevjo.

(5) V zaščitni cevi mora biti tudi cev priključka, ki vstopa 
skozi steno betonskega vodomernega jaška.

24. člen
(Vrsta in tip ter način vgradnje vodomerov)

(1) Vrsto in tip vodomera s pripadajočo opremo določi 
upravljavec.

(2) Montažo in demontažo vodomera s pripadajočo opre-
mo sme izvajati le upravljavec.

(3) Dimenzijo vodomera se določi na osnovi podatkov o 
porabi vode oziroma številu izlivnih mest po naslednjih kriterijih:

Št. izlivnih mest Dimenzija vodomera DN (mm):

≤5 20

6–20 25

21–30 32

Če ob upoštevanju faktorja istočasnosti predvidevamo 
večjo porabo kot 2,0 l/s, dimenzioniramo vodomer na osnovi 
predvidenih maksimalnih pretokov v m3/h.

Qmax (m3/h) Dimenzija vodomera DN (mm):
10 40
20 50
40 65
55 80
90 100

125 150

V. NADZOR NAD GRADNJO VODOVODNEGA OMREŽJA

25. člen
(1) Gradnja ali rekonstrukcija vodovodnih omrežij se sme 

izvajati izključno pod nadzorom strokovne službe upravljavca, 
v obliki upravljavskega nadzora.

(2) Nadzor iz prejšnjega člena tega pravilnika obsega 
kontrolo izvajanja določil izdanih projektnih pogojev, Od-
loka o oskrbi s pitno vodo, in tega pravilnika, ter kontrolo 
kakovosti izvedenih del in vgrajenih gradbenih in montažnih 
materialov.

(3) V kolikor upravljavski nadzor ugotovi kakršna koli 
neskladja ali odstopanja, je dolžan ustaviti gradnjo ali rekon-
strukcijo, z vpisom v gradbeni dnevnik, ter zahtevati odpravo 
neskladij ali odstopanj. Gradnja ali rekonstrukcija se sme na-
daljevati po odpravi neskladij ali odstopanj.

VI. KATASTER VODOVODNEGA OMREŽJA

26. člen
(Obveznost vodenja katastra)

(1) Izvajalec GJS mora za objekte javnega vodovoda 
voditi kataster komunalnih naprav v digitalni obliki na osnovi 
GIS-a, v ustrezni GIS programski opremi.

(2) Kataster vodovodnega omrežja je potrebno voditi v 
skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi. Grafični del 
je potrebno voditi v državnem koordinatnem sistemu, pred-
pisanem za vodenje objektov in omrežja gospodarske javne 
infrastrukture.

27. člen
(Obseg podatkov v katastru vodovoda)

Kataster mora za operativne potrebe sektorja vodooskrbe 
vsebovati podatke v obsegu:

1. Grafični del v državnem koordinatnem sistemu
Grafični del vseh objektov in omrežja je potrebno voditi 

v ustrezni GIS programski opremi, ki mora omogočati sta-
len pregled podatkov na računalnikih v operativnem sektorju 
vodooskrba. Prikazani morajo biti vsi točkovni, linijski in po-
ligonski elementi vodovodnega omrežja. Osnova prikaza je 
geodetska izmera teh elementov na terenu, ki jih je potrebno 
geodetsko izmeriti, v primeru, da so podzemni, pri odprtem 
jarku.

Segmenti vodovodnega omrežja, ki se vodijo v katastru:
– točkovni (hidranti, zasuni, zračniki …),
– linijski (cevovodi ...),
– ploskovni (vodovarstvena območja, cone oskrbe …).
2. Atributni del
Za vse grafične elemente vodovodnega omrežja, je po-

trebno voditi ustrezne atributne podatke v digitalni obliki – po-
vezljivost z grafičnimi podatki, v GIS programski opremi.

3. Elaborat
Elaborat je zbirka vseh listin, dokumentov, skic in zapi-

snikov, na osnovi katerih je bil nastavljen pisni in grafični del 
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katastra, zlasti terenskih skic, ki vsebujejo poleg podatkov, ki 
so bili vneseni v evidenčni načrt, še naslednje:

– topografije zasunov, hidrantov in ostalih objektov na 
cevovodu,

– montažne načrte cevovodov (zasuni, hidranti, zračniki, 
blatniki, odcepi, priključna mesta, križanja),

– dimenzije, materiale, leto izgradnje …,
– ostali infrastrukturni vodi, ki križajo vodovod oziroma so 

vidni v jarku, z opisom,
– ostali opisi na skici (naslov objekta, datum, veza skic, 

smer neba …).
4. Geodetski podatki terenskih meritev
Vse terenske meritve vodovodnega omrežja in objek-

tov je potrebno izvajati v skladu z geodetsko zakonodajo in 
podzakonskimi predpisi. Vse meritve morajo biti opravljene s 
predpisano natančnostjo v državnem koordinatnem sistemu. 
Vse terenske podatke (surove) je potrebno ustrezno shraniti, 
da se jih lahko kasneje uporabi pri zakoličbah.

28. člen
(Vzdrževanje katastra)

(1) Vzdrževanje katastra komunalnih naprav temelji na:
– terenskem zajemu in vnosu v kataster novih cevovod 

in objektov,
– prijavah o spremembah na komunalnih vodih, ki jih 

mora posredovati sektor vodooskrbe katastru.
(2) Prijava o spremembi komunalnega voda je piso obve-

stilo, ki vsebuje podatke o kraju komunalnega objekta in kratek 
opis spremembe na objektu. Po prejemu prijave o spremembi 
komunalnega voda mora služba katastra takoj poskrbeti za 
eventualno potrebno izmero na terenu in vnos spremembe v 
kataster.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po 

postopku, določenim za njegov sprejem.

30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega pra-
vilnika preneha veljati Tehnični pravilnik o javnem vodovodu 
na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, 
št. 115/00).

Št. 354-0025/2016-3
Škocjan, dne 30. januarja 2018

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

ŠKOFLJICA

618. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Škofljica za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) in 
7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 
in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 20. redni seji 
22. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Škofljica za leto 2018

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2018 (Ura-

dni list RS, št. 82 z dne 20. 12. 2016, Uradni list RS, št. 60 z dne 
27. 10. 2017) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun 
leta 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 9.164.105

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.348.691

70 DAVČNI PRIHODKI 6.486.631

700 Davki na dohodek in dobiček 5.657.396

703 Davki na premoženje 648.596

704 Domači davki na blago in storitve 180.639

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 862.060

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 371.784

711 Takse in pristojbine 7.500

712 Globe in druge denarne kazni 35.800

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.530

714 Drugi nedavčni prihodki 441.446

72 KAPITALSKI PRIHODKI 20.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 20.000

73 PREJETE DONACIJE 3.978

730 Prejete donacije iz domačih virov 3.978

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.791.436

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 191.436

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 1.600.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.941.403

40 TEKOČI ODHODKI 2.859.205

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 657.061

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 97.805

402 Izdatki za blago in storitve 1.974.026

403 Plačila domačih obresti 50.313

409 Rezerve 80.000

41 TEKOČI TRANSFERI 3.540.474

410 Subvencije 310.000
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411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 2.423.747
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 170.299
413 Drugi tekoči domači transferi 636.428
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.352.980
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.352.980

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 188.744
431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 154.424
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 34.320

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –3.777.298

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

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.500.000
50 ZADOLŽEVANJE 1.500.000

500 Domače zadolževanje 1.500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 260.409
55 ODPLAČILA DOLGA 260.409

550 Odplačila domačega dolga 260.409
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + –2.537.707

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.239.591
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 3.777.298

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 2.537.707
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

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 ter podkonte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.«

2. člen
Spremeni se 4. člen tako, da se sedaj glasi:
»Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spre-
membe, v nadaljevanju; ZJF) tudi prihodki: od požarne takse, 
prihodki iz naslova komunalnega prispevka, prihodki iz naslova 
turistične takse, koncesijske dajatve od iger na srečo, pristoj-
bina za vzdrževanje gozdnih cest, najemnine od občinskega 
stvarnega premoženja, koncesijske dajatve od lova, koncesij-
ske dajatve za posekan in prodan les, neporabljena sredstva 
iz namenskih prihodkov preteklih let, prejeta za sofinanciranje 
investicij in ostalih namenskih prejemkov ter morebitne unovče-
ne garancije zaradi odprave napak pri investicijah ter morebitni 
prihodki iz tožb v zvezi z investicijami.«

3. člen
Spremeni se 5. člen tako, da se sedaj glasi:
»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-

jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna na 
ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – konto.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa v okviru proračunskega uporabnika odloča župan na 
predlog skrbnika proračunske postavke. O prerazporeditvah 
pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi 
konti v okviru proračunskih postavk odloča župan lahko tudi na 
predlog finančno računovodske službe.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje 
januar–junij 2018 in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah.«

4. člen
Spremeni se 13. člen tako, da se sedaj glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži:

1. do višine 1.400.000,00 EUR za projekt(a) »Energetska 
sanacija telovadnice« in

2. do višine 100.000,00 EUR za projekt »OŠ Lavrica«;
3. do višine 64.844,00 EUR. Občina lahko koristi povratna 

(kreditna) sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin 
in jih nameni za odplačilo dolga po kreditu, ki je bil najet v letu 
2011 za izgradnjo vrtca na Lavrici.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2018 ne sme 
preseči skupne višine glavnic 0 EUR.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 41000-03/2018
Škofljica, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.
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TREBNJE

619. Obvezna razlaga 157. člena Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Trebnje

Na podlagi 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Obči-
ne Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14), je Občinski svet Občine 
Trebnje na 28. redni seji dne 21. 2. 2018 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
157. člena Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Občine Trebnje  
(Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 49/16)

v naslednjem besedilu:
Določba prve alineje prvega odstavka 157. člena, ki opre-

deljuje rekonstrukcijo obstoječih objektov in naprav se razlaga 
sledeče:

V okviru rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav se 
dopušča tudi enkratno dozidavo oziroma nadzidavo obstoječih 
objektov, če se njihova prostornina ne spremeni za več kot 10 %.

Št. 007-2/2018-3
Trebnje, dne 21. februarja 2018

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

620. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za »TRGOVSKI OBJEKT«

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, 76/14 – odl.US, 14/15 – ZUUJFO) 
in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 
65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 28. redni seji 
dne 21. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za »TRGOVSKI OBJEKT«

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostor-
ski načrt za »TRGOVSKI OBJEKT« (v nadaljevanju OPPN).

(2) OPPN je izdelan na podlagi naslednjih strokovnih 
podlag:

– Geodetski načrt (GeoPOL d.o.o., Glavarjeva cesta 74, 
1218 Komenda),

– Prikaz stanja prostora za območje OPPN (AS TEPROM 
d.o.o., Savska cesta 5, 1270 Litija),

– Pogoji in smernice soglasodajalcev ter ostala gradiva, 
ki so jih v postopku sprejemanja OPPN zahtevali posamezni 
nosilci urejanja prostora.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)

(1) Z OPPN je predvidena gradnja trgovskega objekta z 
ureditvijo zelenih, prometnih, infrastrukturnih in drugih utrjenih 

površin. Poleg tega je predvidena tudi rušitev obstoječih objek-
tov, ki se nahajajo v območju OPPN.

(2) Dovoljene so trgovske in storitvene dejavnosti.
(3) Predmet OPPN je tudi sprememba podrobnejše na-

menske rabe Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje 
(Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 46/16) (v nadaljevanju 
OPN), na delu območja EUP z oznako TRE-236 SS (m), za kar 
je Občinski svet Občine Trebnje na 20. seji dne 6. 2. 2017 sprejel 
ugotovitveni sklep številka 3500-2016/2016-2, da so izpolnjeni 
pogoji iz 56. 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 – UPUDPP-A, 109/12, 
35/13 – Skl.US: U-I-43/13-8) glede spremembe podrobnejše 
namenske rabe OPN z OPPN brez poprejšnje spremembe OPN.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

I. Tekstualni del
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
»TRGOVSKI OBJEKT«
II. Grafični del
List 1 Lega prostorske ureditve (FOTO)
List 2 Izsek iz kartografskega dela prostorskega 

plana Občine Trebnje
List 3 Lega prostorske ureditve (DKN)
List 4 Geodetski načrt
List 5 Podrobnejša namenska raba (obstoječe 

pred spremembo namenske rabe) in velikost 
parcel

List 6 Podrobnejša namenska raba (predvideno po 
spremembi namenske rabe) in velikost parcel

List 7 Predvidena parcelacija
List 8 Vplivno območje
List 9 Rušitvena situacija
List 10 Komunalna opremljenost – obstoječe
List 11 Zunanja in prometna ureditev z regulacijskimi 

elementi
List 12 Komunalna opremljenost – obstoječe
III. Priloge OPPN
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– Geodetski načrt
– Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja  
prostora
– Prikaz stanja prostora za območje OPPN.

4. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje AS TEPROM d.o.o., Savska 
cesta 5, 1270 Litija, pod številko projekta 18/2017.

II. UREDITVENO OBMOČJE PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

5. člen
(ureditveno območje OPPN)

(1) OPPN je izdelan skladno z Odlokom o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 
35/14 – popr. in 46/16).

(2) Ureditveno območje OPPN zajema nepremičnine s 
parcelnimi številkami 699, 700/1, 701/1 vse k.o. Trebnje (šifra 
k.o. 1422).

(3) Površina ureditvenega območja OPPN znaša 8493 m2.
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6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi zemljišči)

Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo vsa 
zemljišča znotraj ureditvenega območja; zemljišča s parcelnimi 
številkami 699, 700/1, 701/1 vse k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422) in 
prav tako bo zajemalo tudi zemljišče izven območja OPPN, to 
je zemljišče s parcelnimi številkami 369/33, 700/2, 698, 701/2, 
694/2, 348/1, 772, 346 vse k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422).

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE  
UREDITVE V PROSTOR

7. člen
(opisi vplivov in povezav s sosednjimi območji)

(1) Območje urejanja OPPN meji na sledeče obstoječe 
dejanske rabe prostora:

– na severni in vzhodni strani meji s cestnimi površinami 
(PC),

– na zahodni strani meji s površinami za trgovino in stori-
tve (BD) in s površinami za stanovanja in spremljajoče dejav-
nosti (SS),

– na južni strani meji s površinami železnice (PŽ).
(2) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obra-

tovanja objektov različni. V času gradnje se pričakujejo vplivi 
v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa. 
Vplivov ureditve v času gradnje in obratovanja na varnost pred 
požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito in na poslabša-
nje bivalnih razmer ne bo.

(3) Predvidena ureditev bo po končani gradnji vplivala:
– z minimalno povečanim prometom na obstoječo jav-

no pot JP 927145 (Trebnje–Labod), katera poteka po zemlji-
šču parcelne številke 369/33, 700/2, 698, 701/2 in 694/2 vse 
k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422),

– z minimalno povečanim prometom na obstoječo javno 
pot JP 927088 (T.–St. trg 55–Pot/Hrib), katera poteka po ze-
mljišču parcelna številka 518/7 k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422).

(4) Na predvideno ureditev bodo vplivali:
– minimalni hrup z dostopnih cest,
– minimalni hrup z železniške proge.

8. člen
(vrsta dopustnih gradenj)

Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča,
– rušenje naprav in objektov,
– gradnja novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– rekonstrukcije in modernizacije objektov,
– spremembe namembnosti objektov,
– dozidave in nadzidave objektov,
– investicijsko-vzdrževalna dela objektov,
– gradnja gradbeno inženirskih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge go-

spodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.

9. člen
(vrste dopustnih objektov)

(1.1) Na območju OPPN so dopustni naslednji zahtevni in 
manj zahtevni objekti:

– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe,
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
– 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje 

komunikacij ter z njimi povezane stavbe (od tega le druge si-
gnalizacijske stavbe – reklamni piloni),

– 12420 Garažne stavbe,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne poti,
– 222 Lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in 

lokalna komunikacijska omrežja,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje.
(1.2) Na območju OPPN so dopustni naslednji nezahtevni 

objekti:
– vsi objekti za lastne potrebe površine do 50 m2,
– pomožni objekt v javni rabi (stavbe: površina nad 40 m2 

do vključno 60 m2; gradbeno inženirski objekti: višina nad 3,5 m 
do vključno 10 m),

– ograje višine nad 2 m do vključno 3 m,
– podporni zidovi višine do 1,50 m,
– samostojno parkirišče do vključno 200 m2,
– objekt za oglaševanje (oglasne površine nad 12 m2 do 

vključno 40 m2 in višine do vključno 6 m).
(1.3) Na območju OPPN so dopustni naslednji enostavni 

objekti:
– vsi objekti za lastne potrebe površine do 20 m2,
– pomožni objekt v javni rabi (stavbe: površina do 40 m2, 

gradbeno inženirski objekti: višina do 3,5 m),
– ograje višine do vključno 2 m,
– podporni zidovi višine do 0,50 m,
– rezervoarji za vodo prostornine do vključno 100 m3,
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture 

in daljinskega ogrevanja (priključek na cesto, priključek na 
objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplo-
vod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek 
za odvodnjavanje odpadne vode, priključek na komunikacijska 
omrežja (kabelska, telefonska omrežja)),

– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namaka-

nje (od tega le vodni zbiralniki),
– objekt za oglaševanje (oglasne površine do vključno 

12 m2 in višine do vključno 5 m),
– pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in ka-

nalizacijski objekt – revizijski in drugi jaški, hidrant, črpališče, 
grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpo-
valna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok).

10. člen
(lega objektov na zemljišču in odmiki)

(1) Dopustne objekte je dovoljeno postavljati le znotraj 
gradbene meje. Regulacijska linija predstavlja linijo območja 
ureditve OPPN.

(2) Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske ele-
mente, ki imajo naslednji pomen:

– Gradbena meja (GM) je črta, ki je dopustni objekti ne 
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odma-
knjeni v notranjost parcele, namenjeni gradnji.

– Regulacijska linija (RL) je črta, ki ločuje obstoječe in 
predvidene odprte ali grajene javne površine od površin v za-
sebni lasti in sovpada z linijo prometnih ali zelenih površin ter 
z linijo grajenega javnega dobra.

(3) Gradbeno mejo (GM) lahko presega komunalna in 
prometna ter energetska infrastruktura (pomožni komunalni 
objekti, dovozne poti, parkirne in manipulativne površine, ogra-
je, škarpe in podporni zidovi, objekti za oglaševanje).

(4) Ograje in podporni zidovi so lahko postavljeni do meje 
zemljiških parcel, na katerih se gradijo, vendar tako, da se z 
gradnjo in vzdrževanjem ne posega na sosednja zemljišča. 
Soglasja lastnikov sosednjih zemljišč niso potrebna. Ograje se 
lahko postavijo tudi na mejo zemljiških parcel, vendar le, če se 
lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem pisno sporazumejo.

(5) Dopustni objekti ne smejo presegati meje zunanje 
ureditve in komunalnih vodov označene na območju ureditve 
OPPN. Presegata jo lahko samo priključka za odvodnjavanje 
odpadne fekalne in meteorne vode (trasi odpadne fekalne 
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in meteorne kanalizacije vključno z jaški odpadne fekalne in 
meteorne kanalizacije).

(6) Lega predvidenih objektov in njihovih pripadajočih 
zelenih in prometnih površin ter poteka predvidene komunal-
ne infrastrukture prikazanih v območju OPPN je prikazana 
variantno in se njihova lega lahko v fazi izdelave projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) 
še spreminja.

11. člen
(oblikovanje in zunanja podoba objektov)

Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati naslednje 
pogoje:

– Objekti morajo upoštevati regulacijske elemente, dolo-
čene v 10. členu tega odloka.

– Oblika in višina objektov:
– Tlorisni gabarit se lahko razvija znotraj površine do-

ločene z gradbeno mejo (GM). Tloris ima lahko različne 
oblike. Razmerje stranic ni določeno.

– Tloris predvidenega trgovskega objekta prikazanega 
v območju OPPN je prikazan variantno in se lahko njego-
va tlorisna oblika v fazi izdelave projektne dokumentacije 
za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) še spreminja 
(tloris se lahko tudi doziduje).

– Etažnost objekta je lahko do max K + P + 1, s tem, 
da višina objekta ne presega 10 m.

– Gradnja podzemnih kletnih etaž je dovoljena povsod, 
kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske 
razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in 
stabilnost objektov.

– Objekti so lahko zidani, masivni ali montažni.
– Nezahtevni oziroma enostavni objekti se lahko gra-

dijo kot prostostoječi objekti ali prizidki.
– Nezahtevni oziroma enostavni objekti morajo biti po 

oblikovanju in materialih skladni z osnovnim objektom.
– Strehe:

– Strehe so lahko ravne strehe, enokapne in dvokapne 
strehe ali njihova kombinacija.

– Dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in sonč-
nih celic.

– Za nezahtevne in enostavne objekte so dovoljene 
ravne, enokapne in dvokapne strehe ali njihova kombi-
nacija.
– Fasade:

– Fasade se izvede glede na funkcijo objekta.
– Na fasadah so dovoljene svetle barve ter barve v 

spektru različnih zemeljskih barv. Dopustni so fasadni 
poudarki v močnejših barvnih tonih do 40 % fasadne po-
vršine.

12. člen
(zunanja ureditev)

(1) Vse zelene površine na območju OPPN je potrebno 
urediti in zatraviti.

(2) Na prostih površinah ob objektih se uredijo površine 
za parkiranje in manipuliranje z osebnimi vozili in drugimi vozili.

(3) Višinske razlike se lahko premostijo z opornimi zidovi. 
Na oporne zidove se lahko postavi ograja.

(4) Višina utrjenega terena, parcelne številke 699, 700/1, 
701/1 vse k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422) je lahko na maksimalni 
višinski koti 271,00 (dopustna odstopanja +/-0,50 m).

13. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišča)

(1) FZ – Faktor zazidanosti v območju urejanja OPPN je 
največ 1.

(2) FZP – Faktor zelenih površin v območju urejanja 
OPPN ni določen.

(3) FI – Faktor izrabe v območju urejanja OPPN ni do-
ločen.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

14. člen
(pogoji za prometno ureditev)

(1) Dostop in dovoz na območje OPPN bo omogočen iz 
javne ceste, in sicer iz javne poti JP 927145 (Trebnje–Labod), 
katera poteka po zemljišču parcelne številke 369/33, 700/2, 
698, 701/2 in 694/2 vse k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422).

(2) Vsi dopustni objekti morajo imeti zagotovljen dovoz 
do javne ceste. Dovozi in priključki na javno cesto v pristojnosti 
občine morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Izvedejo 
se na podlagi pogojev in soglasja občinskega organa, pristoj-
nega za promet.

(3) Podrobni načrt prometne ureditve (dovozne ceste 
s priključkom kot tudi parkirne in manipulativne površine) se 
izdela v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (PGD).

(4) Mirujoči promet se zagotovi z ustreznim številom par-
kirnih mest. V skladu z določili občinskega prostorskega načrta 
(OPN) je potrebno projektirati in urediti parkirna mesta ter 
prostor za manipulacijo vozil (trgovina = 1PM/30 m² koristne/
prodajne površine).

(5) Izven območja OPPN je predvidena rekonstrukcija ob-
stoječega semaforiziranega križišča dveh obstoječih javnih poti 
in sicer obstoječe javne poti JP 927145 (Trebnje–Labod), ka-
tera poteka po zemljišču parcelne številke 369/33, 700/2, 698, 
701/2 in 694/2 vse k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422) in obstoječe 
javne poti JP 927088 (T.–St. trg 55–Pot/Hrib), katera poteka po 
zemljišču parcelna številka 518/7 k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422) 
ter lokalne ceste LC 425051 (Trebnje–Štefan). Obstoječe se-
maforizirano križišče se bo rekonstruiralo v krožno križišče.

(6) Podrobni načrt rekonstrukcije obstoječega semafo-
riziranega križišča v krožno križišče se izdela v fazi izdelave 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
(PGD) in se Občini Trebnje preda najkasneje pred izdajo grad-
benega dovoljenja za trgovski objekt ali morebitni drug objekt 
v skladu z OPPN.

(7) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki 
jih je izdala Občina Trebnje pod številko 3500-216/2016-5 z 
dne 21. 6. 2017.

15. člen
(vodovod)

(1) Oskrba novih uporabnikov z vodo bo zagotovljena z 
navezavo na obstoječe omrežje javnega sistema oskrbe s pitno 
vodo na javni vodovod Trebnje, ki se nahaja izven območja 
OPPN.

(2) Napajanje objektov bo zagotovljeno preko vodovo-
dnih priključkov ustreznih dimenzij iz predvidenih vodomernih 
jaškov. Vodomerni jaški morajo biti na stalno dostopnih mestih.

(3) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki 
jih je izdala Komunala Trebnje d.o.o. pod številko 58539/2017 
z dne 20. 6. 2017.

16. člen
(kanalizacija)

(1) Odpadne in fekalne vode iz objektov v območju OPPN 
bodo vodene v obstoječo javno fekalno kanalizacijo, ki se na-
haja izven območja OPPN.

(2) Meteorne vode iz strešnih površin objektov v območju 
OPPN bodo vodene v obstoječ potok Temenica, ki se nahaja 
izven območja OPPN.

(3) Meteorne vode iz utrjenih površin objektov v območju 
OPPN bodo vodene v obstoječ potok Temenica, ki se nahaja 
izven območja OPPN.

(4) Izpust meteorne vode v obstoječ potok Temenica mora 
biti detajlno projektno obdelan v fazi izdelave projektne doku-
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mentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Ne sme 
segati v pretočni profil vodotoka in mora biti oblikovan v naklo-
nu brežine z vgrajeno povratno zaklopko. Obvezno je potrebno 
predvideti ustrezno protierozijsko zaščito struge vodotoka v 
območju izpusta, tako po posegu, kot tudi po načinu. Meteorno 
kanalizacijo je potrebno dimenzionirati tudi za razmere, ko bo 
visoka voda Temenica zajezila izpust in onemogočala odvaja-
nje vode. Vsi kanali in jaški morajo biti grajeni vodotesno, kar 
mora biti predvideno v fazi izdelave projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) z atesti in preizkusi.

(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih 
je izdala Komunala Trebnje d.o.o. pod številko 58539/2017 z 
dne 20. 6. 2017 in smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje 
in prostor, Direkcija RS za vode pod številko 35020-101/2017-2 
z dne 19. 7. 2017.

17. člen
(oskrba z elektriko)

(1) Objekti v območju OPPN bodo priključeni na elek-
troenergetsko omrežje izven območja OPPN, z navezavo na 
obstoječe elektroenergetsko omrežje.

(2) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki 
jih je izdal Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto pod številko 
665-SMER/2017 z dne 15. 6. 2017.

18. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)

(1) Objekti v območju OPPN bodo priključeni na teleko-
munikacijsko omrežje v območju OPPN, z navezavo na obsto-
ječe telekomunikacijsko omrežje.

(2) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki 
jih je izdal Telekom Slovenije d.d. pod številko 17610201-
00171201705230003 z dne 16. 6. 2017 in smernice, ki jih je 
izdal GVO Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij 
d.o.o. pod številko 10/40/1-2017/AG z dne 5. 6. 2017.

19. člen
(potrebna raba energije)

(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine 
spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter 
uporabo obnovljivih virov energije.

(2) V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja 
in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh določb 
odloka o OPN Občine Trebnje.

(3) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji stavb, kjer 
se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je potrebno upoštevati 
zakonodajo iz področja učinkovite rabe energije, ter stavbe 
priključiti na ekološko čiste vire energije, oziroma spodbujati 
pasivno in energetsko učinkovito gradnjo.

20. člen
(ogrevanje)

Znotraj območja OPPN je predviden individualni način 
ogrevanja. Dovoljeni so tudi drugi načini ogrevanja v skladu z 
energetsko usmeritvijo občine.

21. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti v skladu 
s predpisi.

(2) Prostori za odlaganje odpadkov morajo biti locirani v 
skladu z občinskimi predpisi. Pri lociranju teh prostorov je po-
trebno upoštevati možnost dostopa in obračanje s specialnimi 
komunalnimi vozili.

(3) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v namenskih 
posodah za ostanek komunalnih odpadkov in ločene frakcije 
komunalnih odpadkov, posodah oziroma zabojnikih.

(4) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki 
jih je izdala Komunala Trebnje d.o.o. pod številko 58539/2017 
z dne 20. 6. 2017.

22. člen
(odstopanja)

(1) Odstopanja pri trasah komunalnih ter energetskih vo-
dov in naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. Dopustne 
so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih vo-
dov ter cestnega sveta (dovozna pot, parkirne in manipulativne 
površine ter rekonstrukcija obstoječega semaforiziranega križi-
šča) zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora 
ali boljše tehnične rešitve.

(2) V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izved-
be komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav OPPN ni bilo mogoče 
predvideti.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

23. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Območje OPPN ne posega na registrirane enote kul-
turne dediščine.

(2) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne de-
diščine, zato konkretnih usmeritev, ki bi izhajale iz varstvenih 
režimov kulturne dediščine ni.

(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki lastnika zemljišča ozi-
roma investitorja oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju 
dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na 
mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS, 
ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. 
V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost 
poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče 
z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne 
opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali 
prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj 
arheološke ostaline.

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

24. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov)

(1) Območje OPPN se ne nahaja na vodovarstvenem 
območju ali na poplavno ogroženem območju kot tudi ne na 
plazljivem in erozijsko ogroženem območju. Na območju OPPN 
in tudi neposredno ob območju OPPN ni vodotokov. Vodotok 
Temenica pa se nahaja cca 140 m od območja OPPN.

(2) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da 
ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči 
varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v fazi 
izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega do-
voljenja (PGD) ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1).

(3) Gradnja jaškov v strugah in brežinah vodotoka ni 
dovoljena.

(4) Projektna rešitev odvodnjavanja in čiščenja padavin-
skih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 98/15) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, 
št. 64/12 in spremembe).

(5) Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na 
javno kanalizacijsko omrežje v skladu z veljavnimi predpisi in 
pod pogoji upravljalca.

(6) Odvajanje padavinskih voda z večjih ureditvenih ob-
močij je treba predvideti v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer, 
na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok 
padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potreb-
no predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v 
površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni 
bazeni, suhi zadrževalniki …).
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(7) Odvod vseh padavinskih voda je potrebno načrtovati 
na način, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča in poslabša-
nje stanja voda.

(8) Morebitne tehnološke vode je potrebno pred iztokom 
v kanalizacijo očistiti do predpisane stopnje.

(9) Za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi 
neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta, 
je v celoti odgovoren investitor.

(10) V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti vse po-
trebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da 
bo preprečeno onesnaženje voda, izlitje nevarnih tekočin na 
prosto, ali v zemljo.

(11) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (PGD) je treba prikazati oziroma opisati 
mesto deponije viška zemeljskega in gradbenega materiala. 
Višek izkopanega materiala ni dovoljeno nekontrolirano odla-
gati ne teren in z njim zasipavati struge in poplavnega prostora 
vodotokov. Začasne deponije morajo biti locirane in urejene 
tako, da ni oviran odtok vode, imeti morajo urejen odtok pada-
vinskih voda in morajo biti zaščitene pred erozijo in odplavlje-
nim materiala.

(12) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, 
ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za 
vode pod številko 35020-101/2017-2 z dne 19. 7. 2017.

25. člen
(varstvo zraka)

Po končani izvedbi OPPN se onesnaženje zraka ne bo 
povečalo.

26. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) V območju OPPN ni predvidenih dejavnosti, ki bi 
povzročale večje obremenitve s hrupom, kot je dovoljeno. Do-
pustne so dejavnosti v skladu s predpisi, ki določajo mejne in 
kritične vrednosti kazalcev v okolju.

(2) Območje OPPN je opredeljeno s II. stopnjo (TRE-236 
SS (m) in IV. stopnjo (TRE-002 BD (d)) varstva pred hrupom. 
Upošteva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni me-
hanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v 
dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom. Pri 
projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo 
projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksi-
malno dovoljenih ravneh hrupa.

(3) Za objekte je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v 
sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati elaborat Zaščite 
pred hrupom in Izkaz zaščite pred hrupom.

27. člen
(ohranjanje naravne dediščine)

Območje OPPN ne leži v območju naravnih vrednot, 
zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko ra-
znovrstnost.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

28. člen
(splošne določbe)

Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.

29. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,  

vključno z varstvom pred požarom)
(1) Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,

– ustrezne odmike med parcelami in objekti ter potrebne 
protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara 
na sosednje objekte,

– dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska 
vozila.

(2) Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe 
OPPN ne bo spreminjala. V času gradnje in po njej bo zago-
tovljen dostop in delovne površine za intervencijska vozila in 
gasilce.

(3) V projektu (PGD) je potrebno opredeliti ukrepe za 
izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v predpisih, ki 
določajo varstvo pred požarom in pri tem smiselno upoštevati 
določila veljavnih podzakonskih aktov.

(4) Za manj zahteven objekt je potrebno v skladu z 
veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije (PGD) 
izdelati Zasnovo požarne varnosti. Za zahteven objekt pa je 
potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne 
dokumentacije (PGD) izdelati Študijo požarne varnosti.

V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (PGD) je potrebno opredeliti in upo-
števati vse naravne omejitve (poplavnost, erozivnost ter pla-
zovitost terena) in cono potresne ogroženosti, ki je na karti 
potresne nevarnosti definirana s projektivnim pospeškom tal 
0,175 g (Atlas okolja MOP ARSO) ter temu primerno predvide-
ti tehnične rešitve oziroma način gradnje ali navesti ustrezne 
hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, erozivno-
sti in plazovitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe.

(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki 
jih je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje pod številko 350-108/2017-2-DGZR z dne 31. 5. 
2017.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO  
ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE

30. člen
(varovalni pas železnice)

(1) Območje OPPN se nahaja na desni strani železni-
ške proge št. 80 d.m. – Metlika–Ljubljana od železniškega 
km 96+010 do km 96+085, ter hkrati na desni strani žele-
zniške proge št. 81 Sevnica–Trebnje od železniškega km 
30+200 do km 30+280 na odmiku 5 m in več od osi najbližjega 
železniškega tira. Križanje meteorne in fekalne kanalizacije z 
železniško progo bo potekalo izven območja OPPN v pribli-
žnem pasu železniškem km 96+011 oziroma 30+202.

(2) Pri načrtovanju – projektiranju v sklopu projektne 
dokumentacije (PGD) je potrebno poleg veljavnih zakonodaj-
nih predpisov v progovnem in varovalnem progovnem pasu 
železniške proge upoštevati in vrisati tudi trase SVTK kablov 
in pripadajoče SVTK naprave. Vse posege v bližini omenje-
nih tras in naprav je potrebno projektno v sklopu projektne 
dokumentacije (PGD) obdelati in za posege pridobiti ustrezna 
soglasja pristojnih služb SŽ.

(3) Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upošte-
vati, da ne bo zmanjšana vidljivost na nivojskem prehodu 
km 30+202 oziroma 96+011.

(4) Križanje meteorne in fekalne kanalizacije mora biti 
predvideno s podbojem tirov in vsaj 5 m izven območja pre-
hoda.

(5) Meteorne vode z vseh površin morajo biti speljane 
stran od železniških tirov.

(6) Pri projektiranju je potrebno upoštevati Pravilnik o 
pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, 
saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem pasu 
in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, 
št. 2/87 z dne 24. 1. 1987), Zakon o varnosti v železniškem 
prometu (ZVZelP-UPB3, Uradni list RS, št. 56/13) ter Pravilnik 
o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 49/16).
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(7) Za vsak poseg v varovalnem pasu železniške proge, 
108 m levo in desno izven naselja in 106 m levo in desno v 
naselju, od osi skrajnega tira (Zakon o varnosti v železniškem 
prometu (ZVZelP-UPB3, Uradni list RS, št. 56/13, 91/13, 82/15, 
84/15 ZZelP-J), je potrebno predhodno v skladu z navedenim 
zakonom in pravilniki pridobiti projektne pogoje in soglasje k 
projektni dokumentaciji s strani upravljalca javne železniške 
infrastrukture.

(8) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih 
je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastruk-
turo, Sektor za železnice pod številko 350-1/2017/158-1818 
z dne 1. 6. 2017.

IX. PARCELACIJA

31. člen
(1) Parcelacija se izvede po grafični prilogi »Predvidena 

parcelacija«. Načrt vsebuje tehnične elemente za prenos novih 
mej zemljišča, namenjenega za gradnjo objektov v naravo.

(2) Izvedba parcelacije ni pogoj za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja. Parcelacija pa se mora izvesti pred začetkom 
gradnje.

(3) Dopustne so manjše spremembe parcelacije glede na 
dejansko stanje na terenu.

(4) Dopustne so tudi vse parcelacije na območju trgovske-
ga objekta in parkirišč, katere bodo potrebne za zagotavljanje 
minimalnih obremenitev zemljišč s služnostmi, prav tako so 
dovoljene vse parcelacije po rekonstrukciji obstoječega se-
maforiziranega križišča dveh obstoječih javnih poti in sicer 
obstoječe javne poti JP 927145 (Trebnje–Labod), katera poteka 
po zemljišču parcelne številke 369/33, 700/2, 698, 701/2 in 
694/2 vse k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422) in obstoječe javne poti 
JP 927088 (T.–St. trg 55–Pot/Hrib), katera poteka po zemljišču 
parcelna številka 518/7 k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422) ter lokalne 
ceste LC 425051 (Trebnje–Štefan).

(5) Skupek večjih parcel ni potrebno združevati v eno 
samo parcelo. Gradbeno parcelo oziroma zemljišče, kjer so 
predvideni posegi v prostor lahko sestavlja več parcel hkrati, 
prav tako skupek delnih parcel.

(6) Gradbeno parcelo se določi v fazi projektne dokumen-
tacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

32. člen
(etapnost izvedbe)

(1) Izvajanje posegov v območju OPPN se izvaja etapno:
– odstranitve obstoječih objektov,
– komunalno-energetska in prometna ureditev,
– gradbena dela (gradnja objektov, zunanja ureditev …).
(2) Etape so medsebojno neodvisne glede na časovno za-

poredje in se lahko izvajajo v poljubnem časovnem zaporedju.
(3) Izvedba rekonstrukcije obstoječega semaforiziranega 

križišča v krožno križišče izven območja OPPN je samostojna 
etapa od katere niso odvisne zgoraj naštete etape v območju 
OPPN.

(4) Izvedba rekonstrukcije obstoječega semaforiziranega 
križišča v krožno križišče ni pogoj za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za izvedbo zgoraj naštetih etap v območju OPPN. 
Prav tako ni pogoj za začetek gradnje in pridobitev uporabnega 
dovoljenja zgoraj naštetih etap v območju OPPN.

(5) Načrti za etape v območju OPPN bodo obravnavani in 
prikazani v eni projektni dokumentaciji in načrti za rekonstruk-
cijo obstoječega semaforiziranega križišča v krožno križišče v 
drugi projektni dokumentaciji.

(6) Po končanju gradbenih del se na celotnem območju 
sanirajo začasne površine deponij materiala in zatravijo brežine 
ter preostale površine.

XI. PROGRAM OPREMLJANJA  
IN KOMUNALNI PRISPEVEK

33. člen
Za gradnjo na območju OPPN se sprejme Program opre-

mljanja stavbnih zemljišč in podrobnejša merila za odmero 
komunalnega prispevka.

XII. KONČNE DOLOČBE

34. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
državne in občinske inšpekcijske službe.

35. člen
(vpogled v prostorski akt)

Ta OPPN je v času uradnih ur na vpogled javnosti na 
sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

36. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 007-8/2018
Trebnje, dne 21. februarja 2018

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

621. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za trgovsko-industrijsko cono Trebnje 
(1. faza)

Na podlagi 61. člena in v povezavi s prvim odstavkom 
56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 
61/17 – ZUreP-2) ter 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni 
list RS, št. 29/14, 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Treb-
nje na 28. redni seji dne 21. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1. faza)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za OPPN)

S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 
35/14 – popr. in 49/16; v nadaljnjem besedilu: OPN) sprejme 
Občinski podrobni prostorski načrt za trgovsko-industrijsko 
cono Trebnje (1. faza) (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

2. člen
(vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta 
v digitalni in analogni obliki.
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(2) Tekstualni del OPPN je določen v II. poglavju tega 
odloka.

(3) Grafični del OPPN je sestavina vezane mape OPPN. 
Njegova vsebina je določena v III. poglavju tega odloka.

3. člen
(priloge OPPN)

(1) Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz OPN
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage
4. Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
7. Povzetek za javnost.
(2) Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN 

razen Strokovnih podlag iz 3. točke prejšnjega odstavka, 
ki so shranjene v posebnih mapah in se hranijo na sedežu 
Občine Trebnje.

II. TEKSTUALNI DEL OPPN

4. člen
(pomen izrazov)

(1) Območje urejanja: zaokroženo območje, ki zajema 
območje OPPN.

(2) Ureditvena enota (UE): sklop gradbenih parcel s 
skupnimi značilnostmi glede vrste dejavnosti ter urbanistično-
-arhitekturnih pogojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev.

(3) Gradbena parcela: zemljišče namenjeno gradnji, se-
stavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na 
katerem stoji oziroma je predviden eden ali več objektov z 
urejenimi površinami, ki mu služijo.

(4) Gradbena meja je (navidezna) črta, ki je stavbe ne 
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odma-
knjene v notranjost zemljišča.

(5) Gradbena linija je črta, na katero morajo biti s celo-
tnim ali le z najbolj izpostavljenim robom fasade umeščene 
stavbe, ki se gradijo ob tej črti.

(6) Poslovna stavba je nestanovanjska stavba namenje-
na dejavnostim na območju urejanja, skladno z 11. členom 
odloka.

(7) Nezahtevni in enostavni objekti:
– majhna stavba (garaža, pokrita skladišča za lesna 

goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti);
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave 

(lopa, uta, nadstrešek, senčnica, manjši zimski vrt, vetrolov 
in podobni objekti (npr. pergola – nadstrešek brez kritine in 
zaprtih stranic));

– ograja (varovalna ograja, sosedska ograja, protihrupna 
ograja);

– podporni zid (podporni zid, podporni zid z ograjo).
(8) Certificiran kontejner/šotor je enostaven objekt, ki je 

proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične 
zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan 
s tlemi in ni namenjen prebivanju.

(9) Progovni pas je prostor med osema skrajnih tirov 
proge, razširjen na vsako stran od osi skrajnih tirov za 8 m 
zunaj naselja ter prostor nad ravnino tirnic do višine 10 m in 
prostor pod ravnino tirnic do globine 30 m.

(10) Varovalni progovni pas je 100 m širok zemljiški pas, 
ki poteka od meje progovnega pasu na obeh straneh proge.

(11) Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno stru-
go tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke 
spremembe. Podatek o meji vodnega zemljišča se vodi v 
vodnem in zemljiškem katastru kot dejanska raba.

(12) Priobalno zemljišče je zemljišče, ki neposredno meji 
na vodno zemljišče. Zunanja meja priobalnega zemljišča sega 
na vodah 2. reda je pet metrov od meje vodnega zemljišča.

1. Opis prostorske ureditve

5. člen
(koncept urejanja prostora)

(1) Območje urejanja z OPPN je namenjeno gradnji objek-
tov in ureditvi površin za različne poslovne dejavnosti.

(2) Pozidava z novimi poslovnimi stavbami je predvidena 
na dveh zazidalnih otokih, ki se delita na več manjših površin, in 
sicer na zemljišču severno in južno ob regionalni cesti R1-215, 
odsek 1162 Trebnje–Mokronog.

(3) Območje pozidave se ob regionalni cesti zaključuje z 
urejeno strugo pritoka in zazelenitvijo, na južnem robu območja 
pa z linijskim pasom zelenih površin, ki je orientiran proti gruči 
obstoječih stavb.

(4) Poleg gradnje novih stavb in urejanja zelenih površin 
se zgradi tudi vsa infrastruktura, ki je potrebna za funkcionira-
nje območja urejanja.

(5) Podlaga za pripravo OPPN so izdelane Strokovne 
podlage za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1. faza) (GPI, 
d.o.o., Novo mesto, št. proj. P-2017/05, marec 2017).

6. člen
(obseg in meja območja urejanja)

(1) Območje urejanja se nahaja na severovzhodni strani 
občinskega središča Trebnje. Leži ob regionalni cesti R1, od-
sek 1162 Trebnje–Mokronog (v nadaljnjem besedilu: regionalna 
cesta) na zahodni strani. Na severni strani se nahaja javna pot, 
odsek 927162 R215–Primštal (v nadaljnjem besedilu: javna 
pot) in gozdna površina, vzdolž vzhodne strani pa omejitev 
predstavlja regionalna železniška proga št. 81 Sevnica–Trebnje 
(v nadaljnjem besedilu: železniška proga) ter kmetijske površine.

(2) Velikost obravnavanega območja je približno 4,5 ha in 
obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami, ki so gra-
fično določena na geodetskem načrtu s prikazanim stanjem ze-
mljiških parcel: 357/1, 589/1, 589/2, 590, 356/2, 358/2, 354/2, 
1174/1, 1173/69, 1173/103, 585/3, 585/2, 365/8, 357/2, 365/12, 
1111/2, 1173/71, 357/3, 585/6, 1173/98, 1111/6, 587/2, 1173/72, 
603/2, 603/12, k.o. 1421 – Medvedje selo in 819/1, 824, 823, 
k.o. 1422 – Trebnje (parcele v celoti oziroma njihovi deli).

(3) Severno mejo predstavlja javna pot, ki se na seve-
rovzhodni strani zalomi proti jugu in poteka vzdolž železniške 
proge. V nadaljevanju se pri predvidenem podvozu pod žele-
zniško progo zalomi proti zahodu in nato pred predvidenim kro-
žnim križiščem spet proti jugu, kjer se približa gruči obstoječih 
objektov. Pred dovozom za omenjene objekte, se meja zalomi 
proti zahodu s potekom vse do regionalne ceste. Tam se obrne 
proti severu in poteka ob njej vse do izhodiščne točke v križišču 
regionalne ceste z javno potjo. Potek meje preko zemljiških 
parcel je razviden iz grafičnega načrta 4 (DKN s prikazom 
območja urejanja).

(4) Območje urejanja je določeno na podlagi enot urejanja 
prostora iz OPN za območja proizvodnih dejavnosti (IG – go-
spodarska cona), in sicer TRE-058 IG (OPPN), ki je zajeta v 
celoti in TRE-059 IG (OPPN), ki je zajeta delno ter narekujeta 
izdelavo tega OPPN. Dodatno pa je, zaradi zagotavljanja ce-
lovitih rešitev, zajet še del območja proizvodnih dejavnosti (IG 
– gospodarska cona; TRE-060 IG (OPPN) in del površin cest 
(PC; TRE-077 PC (p) in PC-08-DPA).

7. člen
(posegi izven območja urejanja)

(1) Zaradi izvedbe navezav na gospodarsko javno in-
frastrukturo in grajeno javno dobro, preoblikovanja navezave 
obstoječih dovozov in oblikovanja novih priključkov so potrebni 
posegi izven območja urejanja, in sicer za različno infrastruktu-
ro (prometna, energetska, komunikacijska, okoljska):

– navezava ceste C1 z drenažo in cestno razsvetljavo 
na obstoječo traso regionalne ceste na severozahodni stra-
ni – na zemljišču s parc. št. 585/3, 585/6, 1111/2, 1111/6, 
1173/98, 1173/99, 1173/102, 1173/103, 1173/100, 1173/72, 
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590, 1173/68, 1173/65 (k.o. Medvedje selo), kjer velja Uredba 
o državnem lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje Zijav-
nica regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog 
z železniško progo Sevnica–Trebnje (Uradni list RS, št. 30/07);

– navezava ceste C1 z drenažo in cestno razsvetljavo na 
obstoječo traso regionalne ceste na zahodni strani – na zemlji-
šču s parc. št. 1173/68, 1173/69, 1173/70, 1173/103 (k.o. Med-
vedje selo);

– navezava na obstoječe elektroenergetsko omrežje – na 
zemljišču s parc. št. 1173/72 in na 603/30, 603/31, 1173/86, 
1173/103, 1173/65, 603/2, 590 (k.o. Medvedje selo);

– navezava na obstoječe vodovodno omrežje – na zemlji-
šču s parc. št. 591/11, 591/25, 1173/72 in na 603/30, 1173/86, 
1173/103, 1173/65, 603/2, 590 (k.o. Medvedje selo);

– navezava na obstoječe kanalizacijsko omrežje – na 
zemljišču s parc. št. 591/11, 591/25, 1173/72 in na 603/31, 
1173/86, 1173/103, 1173/65, 603/2, 590 (k.o. Medvedje selo);

– navezava na obstoječe omrežje elektronskih komuni-
kacij – na zemljišču s parc. št. 1173/103, 1173/65, 603/2, 590 
(k.o. Medvedje selo);

– ukinitev železniškega prehoda – na zemljišču s parc. 
št. 1111/2 (k.o. Medvedje selo);

– navezava ceste C2 v železniški podvoz s pripadajočo 
infrastrukturo – na zemljišču s parc. št. 1174/1, 356/1, 354/3 
(k.o. Medvedje selo);

– ureditev odvodnega jarka – na zemljišču s parc. št. 590, 
1173/68, 1173/65, 603/2, 1173/62, 1173/61, 609/2 in 543 
(k.o. Medvedje selo) z navezavo na ureditev pritoka potoka, ki 
je predvidena z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za bencinski servis ob Obrtni coni Trebnje (Uradni list 
RS, št. 14/13; v nadaljnjem besedilu: OPPN bencinski servis);

– ureditev dovoza v območje UE A2 na skrajni južni strani 
območja urejanja, in sicer preko obstoječega priključka z regi-
onalno cesto, ki se ustrezno rekonstruira;

– eventualna nadomestna gradnja cest in poti, v 300 m 
pasu (od zunanjega roba tirnic) ali po obstoječih poljskih poteh 
kot rekonstrukcija le-teh, za potrebe ureditve nivojskih križanj 
z železniško progo.

(2) Ob morebitnem pojavu izvira ali podtalne vode se to 
vodo ustrezno zajame in jo spelje proti odvodnemu jarku. Detajl-
nejše rešitve se prikažejo pri izdelavi projektne dokumentacije.

(3) Posegi izven območja urejanja so razvidni iz grafične-
ga načrta 15 (Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji).

8. člen
(ureditvene enote in podenote)

(1) Območje urejanja je razdeljeno na naslednje ureditve-
ne enote in podenote (v nadaljnjem besedilu: UE):

– UE A – območje trgovsko-proizvodnih dejavnosti (UE 
A1 – severni del, UE A2 – južni del);

– UE B – območje zelenih površin;
– UE C – območje prometne infrastrukture (UE C1 – re-

gionalna cesta, UE C2 in UE C3 – priključna kraka krožnega 
križišča, UE C4 – javna pot;

– UE D – območje energetske infrastrukture (transforma-
torska postaja) – območje UE D ni prikazano, izvedba pa je 
možna po določilih tega odloka.

(2) V primeru umestitve Dejavnosti za javni red in varnost 
v UE A2, se del ali celota te ureditvene podenote preoblikuje v 
območje centralnih dejavnosti. Pred izdajo gradbenega dovo-
ljenja je potrebno, za umestitev navedene dejavnosti, sprejet 
ustrezen sklep v skladu z veljavno zakonodajo.

2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor

2.1 Vplivi in povezave prostorskih ureditev  
s sosednjimi območji

9. člen
(1) Z načrtovanimi ureditvami se posega tudi v območja 

lokalnega infrastrukturnega omrežja, zato je potrebno upo-

števati predpisane odmike od obstoječe oziroma predvidene 
infrastrukture ter usmeritve upravljavcev zaradi posegov v va-
rovalne pasove.

(2) V času izvajanja gradbenih del je potrebno zagoto-
viti varen promet in nemoteno komunalno-energetsko oskrbo 
objektov na območju urejanja in tudi izven njega. Dovozi in 
dostopi do sosednjih zemljišč in objektov se ohranjajo. Če 
bodo zaradi gradnje le-ti (začasno) prekinjeni, se uredijo 
ustrezni nadomestni (začasni) dovozi in dostopi, ki morajo biti 
umeščeni in urejeni tako, da bodo v čim manjši meri prizadeti 
elementi obstoječih cest in ureditev ter bivalno in naravno 
okolje.

(3) Posegi na zemljišča izven območja urejanja, ki so po 
svoji naravi začasni posegi med gradnjo, so dopustni zaradi 
izvedbe nujnih zemeljskih del, ureditve začasnih dostopov in 
podobno, če niso v neskladju z določbami OPN.

(4) Nove gradnje in ureditve ne smejo imeti škodljivega 
vpliva na gradbenotehnično stanje obstoječih objektov znotraj 
in izven območja urejanja, morebitne poškodbe pa mora inve-
stitor sanirati.

(5) Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljišča znotraj in 
izven območja urejanja se po končanju del čim prej ustrezno 
sanirajo oziroma povrnejo v prvotno stanje.

(6) Investitor mora v času gradnje zagotoviti vse po-
trebne varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo 
preprečeno onesnaževanje okolja (zraka, tal, površinskih in 
podzemnih voda, prometnih površin itd.) zaradi emisij hrupa, 
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter drugih ško-
dljivih snovi (npr. cementno mleko, gorivo iz gradbene mehani-
zacije). V primeru nezgode (npr. ob razlitju nevarnih tekočin ali 
razsutju drugih materialov) je treba zagotoviti takojšnje ukrepe 
oziroma posredovanje pristojnih služb.

2.2 Rešitev načrtovanih objektov in površin

10. člen
(vrste gradenj in objektov)

(1) V območju urejanja je v skladu z Uredbo o klasifikaciji 
vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, 
št. 109/11 in nadaljnje spremembe) dovoljeno graditi naslednje 
nove stavbe in gradbene inženirske objekte po CC-SI:

– Nestanovanjske stavbe:
12740 – Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (velja za 

pomožne stavbe)
– Gradbeni inženirski objekti:
211 – Ceste
2142 – Predori in podhodi
21530 – Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti 

(velja za drenažne jarke in druge objekte za osuševanje ze-
mljišč)

222 – Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroe-
nergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja

– Drugi gradbeni inženirski objekti:
24122 – Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekre-

acijo in prosti čas (velja za otroška in druga javna igrišča ter za 
druge urejene zelene površine)

24205 – Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 
drugje

UE A
– Nestanovanjske stavbe:
12112 – Gostilne, restavracije in točilnice
122 – Poslovne in upravne stavbe
123 – Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1242 – Garažne stavbe
125 – Industrijske stavbe in skladišča
1265 – Stavbe za šport
1274 – Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.
(2) Dovoljena je še:
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so dolo-

čeni v 13. členu odloka, manj zahtevnih podpornih zidov v UE 
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A1, manj zahtevnih samostojnih parkirišč in manj zahtevnih 
nadstrešnic;

– oblikovanje brežine, zaradi katere je potrebno izvesti 
ukrepe za zagotovitev stabilnosti;

– dozidava in nadzidava objekta, rekonstrukcija objekta, 
odstranitev objekta, vzdrževanje objekta (redna vzdrževalna 
dela, investicijska vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno 
korist);

– sprememba namembnosti;
– dela v zvezi z urejanjem zunanjih površin (vodnogo-

spodarske ureditve, nasipavanje do ustrezne kote terena ipd.);
– dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost.

11. člen
(vrste dejavnosti)

(1) Območje urejanja je predvideno za različne poslovne 
dejavnosti (proizvodne dejavnosti, prekladanje in skladiščenje, 
trgovina, storitve, gostinstvo, gradbeništvo, poslovni prostori 
(pisarne), šport in rekreacija), medtem ko bivanje ni dopustno. 
V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 69/07, 17/08 in nadaljnje spremembe) so v objektih 
dopustne spodaj navedene dejavnosti:

UE A
– PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (razen Proizvodnja 

koksa in naftnih derivatov, Proizvodnja kemikalij, kemičnih iz-
delkov in Proizvodnja kovin)

– OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN OD-
PADKI; SANIRANJE OKOLJA (le v UE A1)

– GRADBENIŠTVO
– TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTOR-

NIH VOZIL
– PROMET IN SKLADIŠČENJE (Drug kopenski potniški 

promet, Cestni tovorni promet in selitvena dejavnost, Skladi-
ščenje in spremljajoče prometne dejavnosti, Poštna in kurirska 
dejavnost)

– GOSTINSTVO (Dejavnost strežbe jedi in pijač)
– INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNO-

STI
– FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
– POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
– STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAV-

NOSTI
– DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
– DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAV-

NOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI (le za Dejavnosti za 
javni red in varnost v UE A2)

– IZOBRAŽEVANJE (Drugo izobraževanje, izpopolnjeva-
nje in usposabljanje, Pomožne dejavnosti za izobraževanje)

– ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO (Zunajbolni-
šnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost, Druge de-
javnosti za zdravje)

– KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DE-
JAVNOSTI (Športne in druge dejavnosti za prosti čas)

– DRUGE DEJAVNOSTI (razen Pogrebna dejavnost).
(2) Za pravilno funkcioniranje dejavnosti je potrebno (tudi 

za potrebe funkcionalno oviranih oseb pri objektih z javno rabo) 
na gradbeni parceli v celoti zagotoviti ustrezno število parkirnih 
mest ter njihovo ureditev v skladu z OPN. Parkiranje se omo-
goči na terenu ali v sklopu stavbe.

(3) Razporeditev posameznih prostorov v stavbi mora 
biti taka, da v primeru dejavnosti omogoča njeno normalno 
izvajanje.

2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

12. člen
(1) Oblikovanje posameznih tipov poslovnih stavb na 

gradbeni parceli naj bo med seboj čim bolj poenoteno (npr. 
glede barv na fasadi ipd.).

(2) Od predlagane sheme pozidave so dopustna odsto-
panja po pogojih, ki so določeni v tem odloku.

UE A
(3) ZASNOVA POSLOVNIH STAVB:
– Horizontalni gabariti:

– sestavljen iz ene ali več kvadratnih oziroma pra-
vokotnih lamel v razponu glede na potrebe specifične 
dejavnosti z upoštevanjem FZ na parceli;

– izjemoma je dopustna tudi lamela okrogle/polkrožne 
oblike, vendar le pri oblikovanju arhitekturnega poudarka 
(npr. vhodni/upravni del stavbe ipd.);

– dopustna je gradnja nadstrešnic (nad parkirnimi me-
sti, nad skladiščno površino ipd.);

– dopustna je gradnja garažne stavbe za namen par-
kiranja.
– Vertikalni gabariti:

– P (pritličje) + višina strešne konstrukcije ali P (pritli-
čje) + 1 (nadstropje) + višina strešne konstrukcije;

– možna je izvedba K (kleti), vendar le v UE A1 in tako, 
da je čim bolj vkopana v teren;

– najvišja kota stavbe do vključno 10,0 m nad koto pri-
tličja. Večja višina ni dopustna za stavbe ob gradbeni liniji, 
ampak le za objekte na preostalih površinah v primeru 
tehnoloških zahtev, ki terjajo večjo višino (npr. postavitev 
silosa ipd.);

– pri urejanju upravnih in pomožnih prostorov (npr. 
pisarne, garderobe, sanitarije ipd.), ki ne zahtevajo veli-
kih etažnih višin, so dopustne tudi vmesne etaže znotraj 
dovoljenih vertikalnih gabaritov;

– etažnost nadstrešnice le P (pritličje) ob upoštevanju 
najvišje dovoljene kote stavbe;
– Volumen stavbe:

– zunanji volumen stavbe je sestavljen iz enega ali več 
volumnov lamel;

– različni volumni se lahko sestavljajo v horizontalnih 
in vertikalnih smereh tako, da se doseže usklajeno obli-
kovanje celotnega zunanjega volumna;

– dopustno je horizontalno in vertikalno zamikanje ter 
različni horizontalni in vertikalni gabariti posameznih vo-
lumnov;

– pri organizaciji parkirnih mest v sklopu stavbe se za 
uvoz / izvoz lahko oblikuje klančina (z možnostjo nadkri-
tja), za dostop pa tudi zunanje stopnišče ipd..
– Streha:

– dvokapna streha naklona 20–35° (strešni ploskvi 
enakega naklona z orientacijo slemena vzdolž daljše 
stranice stavbe), enokapna streha naklona do 10°, ravna 
streha (z minimalnim naklonom, lahko oblikovana tudi kot 
zelena streha (zazelenjena – pokrita z rastlinjem in prstjo 
na vodonepropustni membrani)), kombinacija enakih ali 
različnih tipov streh;

– lahko je skrita za fasadnim vencem ali masko;
– vrsta kritine je odvisna od naklona strehe s tem, da 

material ne sme biti trajno bleščeč;
– barva kritine v nevsiljivih barvnih tonih (npr. siva, 

rjava);
– na upravnem delu stavbe je dopustno oblikovanje 

strešne terase in namestitev pergol(e);
– na strehi je možno namestiti strešna okna, sončne 

kolektorje/fotovoltaiko pod pogojem, da čim manj odse-
vajo v širšo okolico.
– Fasada:

– uporabijo se nevsiljive, tople oziroma sonaravne 
barve, možna pa je tudi kombinacija različnih materialov/
fasadnih oblog, v medsebojno usklajenih barvnih kombi-
nacijah;

– možno je oblikovanje več vhodov v stavbe;
– inštalacije (klimatske naprave, elektro omarice ipd.) 

se namestijo na vidno manj izpostavljenih delih fasad 
oziroma zunanjih površin;

– strukturno naj se loči upravni (pisarniški) del stavbe/
kompleksa od ostalega, proizvodnega dela;
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– dovoljene so večje (panoramske) zasteklitve pod 
pogojem, da čim manj odsevajo v širšo okolico;

– glavni vhodi v upravne (pisarniške) dele stavb se 
dodatno arhitektonsko oblikujejo.
UE B
(4) Urejanje v območju zelenih površin naj poteka v 

skladu z upoštevanjem naravnih oziroma krajinskih lastno-
sti tega območja, s prilagajanjem obstoječemu terenu ter 
z uporabo naravnih materialov. Pri tem naj ima urejanje z 
brežinami prednost pred gradnjo podpornih zidov. Površine 
se zatravijo in zasadijo z avtohtono vegetacijo.

(5) Zelene površine se ne smejo pozidati s poslovnimi 
stavbami, razen z dopustnimi nezahtevnimi in enostavnimi 
objekti skladno z določili 13. člena tega odloka.

(6) UE D1 predstavlja zelene površine, kjer je obvezno 
oblikovanje zelene bariere v širini min. 10 m v južnem oziro-
ma jugovzhodnem delu območja urejanja, saj se nova cona 
najbolj približa obstoječim stanovanjskim stavbam. Zasadijo 
se zimzelene rastline različnih višin kot protiprašna in kot 
vizualna vegetacijska bariera.

(7) UE D2 predstavlja zeleni pas vzdolž regionalne 
ceste, za katerega je bila izdelana Hidrološko-hidravlična 
analiza (št. 21-EL/17, izdelal: BIRO KEPA, Robert Kepa 
s.p., Trebnje, julij 2017) – v nadaljnjem besedilu: hidrološko- 
hidravlična analiza. Oblikovan je pretežno kot odprti vodni 
kanal (obcestni jarek) z zazelenjenimi brežinami in obvodnim 
pasom s premostitvami pod prometnimi površinami, objekti 
za stabilizacijo nivelete dna in premagovanje višinske razlike 
(kamniti pragovi in drča), kar je podrobneje prikazano v 27. 
in 44. členu odloka.

UE C
(8) Pogoji urejanja prometne infrastrukture so podrob-

neje podani v 18. in 19. členu odloka.
UE D
(9) Površine ob novi transformatorski postaji se delno 

tlakujejo oziroma se izvedejo kot monolitne. Lokacija se 
lahko ogradi, pri čemer se upravljavcu elektroenergetskega 
omrežja zagotavlja neoviran dostop.

(10) Pogoji urejanja energetske infrastrukture so po-
drobneje podani v 21. členu odloka.

13. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) Na območju urejanja je dopustna gradnja nezahtev-
nih in enostavnih objektov skladno s predpisi o razvrščanju 
objektov glede na zahtevnost gradnje. Poimenovanje nezah-
tevnih in enostavnih objektov, navedenih znotraj posame-
znih UE, izhaja iz Uredbe o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13).

(2) UE A
– nezahtevni objekti: majhna stavba; ograja, podporni 

zid, mala komunalna čistilna naprava, rezervoar, samostojno 
parkirišče;

– enostavni objekti: majhna stavba kot dopolnitev ob-
stoječe pozidave, pomožni objekt v javni rabi (brez stavb), 
ograja, podporni zid, mala komunalna čistilna naprava, re-
zervoar, priključek na objekte gospodarske javne infrastruk-
ture in daljinskega ogrevanja, kolesarska pot, pešpot, vodno 
zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (okrasni 
bazen), objekt za oglaševanje, pomožni komunalni objekt.

(3) UE B
– nezahtevni objekti: podporni zid;
– enostavni objekti: pomožni objekt v javni rabi, ograja, 

podporni zid, priključek na objekte gospodarske javne infra-
strukture in daljinskega ogrevanja, kolesarska pot, pešpot, 
komunalni objekt.

(4) UE C
– nezahtevni objekti: pomožni objekt v javni rabi (brez 

stavb), ograja, podporni zid;

– enostavni objekti: pomožni objekt v javni rabi (brez 
stavb), ograja, podporni zid, priključek na objekte gospodarske 
javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, kolesarska pot, 
pešpot, objekt za oglaševanje, pomožni komunalni objekt.

(5) UE D
– enostavni objekti: ograja, priključek na objekte gospo-

darske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja.
(6) Oblikovni pogoji za postavitev nezahtevnih in enostav-

nih objektov:
– majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obsto-

ječe pozidave:
– oblikovno se prilagodijo/uskladijo z glavno poslovno 

stavbo na gradbeni parceli, ki ji pripadajo (velja tudi za 
manj zahtevne nadstrešnice);

– dopustna je dvokapna (naklona kot pri poslovni stav-
bi) in ravna streha (brez ali z minimalnim naklonom, lahko 
oblikovana tudi kot nepohodna zelena streha (zazele-
njena – pokrita z rastlinjem in prstjo na vodonepropustni 
membrani));
– ograja:

– kovinska oziroma žičnata v sivi, rjavi ali zeleni barvi;
– lesena: enostavno oblikovana, v nevsiljivih, toplih 

oziroma sonaravnih barvah v medsebojno usklajenih 
barvnih kombinacijah;
– podporni zid: vidna površina se reliefno obdela/obloži 

s kamnom/ozeleni s plezalkami (velja tudi za manj zahtevni 
podporni zid);

– pergola: enoetažna skeletna konstrukcija, lahko ozele-
njena s plezalkami za namen senčenja;

– objekt za oglaševanje: upošteva se občinske predpise 
o postavitvi, ureditvi in vzdrževanju obvestilnih mest ter o pla-
katiranju in oglaševanju.

(7) Postavitev certificiranih kontejnerjev oziroma kontej-
nerske zloženke je dovoljena le v času gradnje, in sicer le v 
pritlični izvedbi ter za namen gradbišča – pisarne, sanitarije, 
skladišče ipd.

(8) Možna je postavitev certificiranega šotora, in sicer le 
v enoetažni izvedbi ter le kot začasni objekt za namen skladi-
ščenja, prireditev ipd.

(9) Nezahtevni in enostavni objekti so lahko zgrajeni kot 
posamična gradnja ali tako, da se stikajo oziroma imajo sku-
pne konstrukcijske elemente. Majhne stavbe se lahko stikajo s 
poslovnimi stavbami. Ostali prostorsko izvedbeni pogoji glede 
načina gradnje, postavitve in oblikovanja, ki jih ta odlok ne 
določa, se urejajo skladno z določbami OPN.

14. člen
(glavni dostopi)

UE A
(1) Glavni dovoz v območje UE A1 je možen preko obsto-

ječega križišča regionalne ceste z javno potjo ter preko novega 
krožnega križišča na regionalni cesti za dostop v območje UE 
A1 in UE A2, v nadaljevanju pa na parcele posameznih stavb. 
Možen je tudi peš in kolesarski dostop.

UE B
(2) Dostop do območja zelenih površin UE B1 je možen 

iz območja UE A2, dostop do območja UE B2 pa preko javnih 
(prometnih) površin ali z območij UE A1 in UE A2.

UE C
(3) Glavno prometno in dostopno žilo predstavlja državno 

prometno omrežje – regionalna cesta s katere se dostopa na 
površine vzhodno od nje, in sicer preko obstoječega priključka 
javne poti in preko novega krožnega križišča.

(4) Za dobro prehodnost in prevoznost območja urejanja 
se uredijo hodniki za pešce, površine za kolesarje ter tudi 
večnamenska pot (za pešce in kolesarje) z navezavami na 
sosednja območja.

UE D
(5) Dostop do transformatorske postaje se zagotovi preko 

(javnega) prometnega omrežja na območju urejanja.
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2.4 Parcelacija in gradbene parcele

15. člen
(1) Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za za-

količbo je prikazan na grafičnem načrtu 8 (Načrt parcelacije).
(2) Pri določanju in urejanju gradbenih parcel so možna 

tudi odstopanja v skladu z določili 45. člena odloka.

16. člen
(usmeritve za ureditev gradbenih parcel)

Splošni pogoji
(1) V UE je dovoljena vrsta gradenj in objektov skladno z 

10. in 13. členom odloka, v UE C skladno s 17. do 20. členom 
odloka, v UE D skladno z 21. členom.

(2) Za premostitev višinskih razlik je možna gradnja pod-
pornih zidov, klančin in stopnic, oblikovanje brežin in teras, 
pri čemer ima prednost urejanje z brežinami pred gradnjo 
podpornih zidov.

(3) Ograje in podporni zidovi morajo biti od meje sosednje 
gradbene parcele odmaknjeni najmanj 0,5 m, nezahtevni in 
enostavni objekti (majhne stavbe in majhne stavbe kot dopol-
nitev obstoječe pozidave) pa najmanj 1,5 m, s tem da se lahko 
(ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča) 
ta odmik tudi zmanjša oziroma se ti objekti lahko postavijo na 
mejo gradbene parcele.

UE A
(4) Površine za poslovno gradnjo so locirane v dveh za-

zidalnih otokih. Znotraj posameznega otoka se površina lahko 
razdeli na več gradbenih parcel za gradnjo stavb.

(5) Teren v UE A1 se uredi v več višinsko ločenih platojih, 
ki so med seboj lahko povezani s skupnimi internimi cestami, 
klančinami, površinami za pešce ipd. Platoji so praviloma ločeni 
z brežinami, medtem ko se večje višinske razlike lahko premo-
ščajo s podpornimi zidovi višine do največ 3 m in na katere se 
zaradi varnosti namestijo ograje. Teren v UE A2 pa se uredi na 
koti 274,5 m s toleranco ±1 m.

(6) Na eni gradbeni parceli je dopustna gradnja več stavb 
za namen dopustnih dejavnosti (ob upoštevanju FZ). Poslovna 
stavba z upravnimi oziroma pisarniškimi prostori naj se postavi 
bližje najpomembnejšemu javnemu prostoru. Nadstrešnice, 
stavbe namenjene skladiščenju ipd. se skupaj z nezahtevnimi 
in enostavnimi objekti (majhne stavbe in majhne stavbe kot 
dopolnitev obstoječe pozidave) zgradijo podrejeno v odnosu 
do glavne poslovne stavbe (npr. z enostavnejšim oblikovanjem 
ipd.).

(7) Na gradbeni parceli se uredijo parkirne in manipula-
tivne (lahko tudi skladiščne) površine ter tudi zasaditev in za-
travitev. Dopustna je gradnja manj zahtevnih nadstrešnic, manj 
zahtevnih garažnih stavb in večjih zunanjih parkirišč (lahko tudi 
kot samostojna parkirišča).

(8) Poslovna stavba s svojim najbolj izpostavljenim delom 
se gradi vzdolž gradbene linije in znotraj gradbene meje. Prva 
poteka vzdolž regionalne ceste in je prikazana na grafičnem 
načrtu 6 (Ureditvena situacija s prikazom ureditvenih enot) ter 
velja le za stavbe v obcestnem pasu regionalne ceste, medtem 
ko so objekti v notranjosti gradbene parcele lahko orientirani 
tudi drugače. Druga pa je od meje sosednje gradbene parcele 
odmaknjena najmanj 6 m. Manjši odmik do 4 m je dopusten le 
za nižje dele stavbe, ki imajo višino kapne lege oziroma roba 
venca do 8 m nad urejenim terenom. Podzemni (nevidni) deli 
stavb so lahko zgrajeni do meje gradbene parcele ob pisnem 
soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča. Pri odmikih 
od sosednjih zemljišč je potrebno upoštevati tudi določila glede 
omejitev v obcestnem pasu, v pasu ob železniški progi in v 
pasu obvodnega jarka.

(9) Objekti na dveh sosednjih lastniških zemljiščih ali 
gradbenih parcelah se lahko (ob pisnem soglasju lastnika ali 
lastnikov sosednjega zemljišča) medsebojno stikajo, če so pri 
tem zagotovljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrževanje 
objekta.

(10) Površina gradbene parcele med gradbeno linijo in od-
vodnim jarkom se zazeleni z namenom, da se doseže oblikovno 
urejen zaključek nove cone v odnosu do javnega prostora, ki pa 
ne sme ovirati preglednosti oziroma prometne varnosti ter dosto-
pa do vodnega zemljišča. Gradnja stavb v tem pasu ni dovoljena.

(11) Faktor zazidanosti gradbene parcele je lahko največ 
do 0,7.

3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro

17. člen
(splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove 

gospodarske javne infrastrukture)
(1) Gradnja gospodarske javne infrastrukture je dopustna 

v vseh ureditvenih enotah.
(2) Pri posegih na območju urejanja in (s tem odlokom 

predvidenih) posegih izven tega območja se upošteva obstoje-
čo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo z omejitvami 
v pripadajočih varovalnih pasovih skladno s predpisi.

(3) Če se z načrtovanimi gradnjami posega v varovalne 
pasove gospodarske javne infrastrukture, se v projektni doku-
mentaciji prikaže detajlne tehnične rešitve tangenc oziroma 
križanj in prestavitev ob upoštevanju minimalnih medsebojnih 
odmikov, kotov križanj, nivelet cestišča in globine infrastruktur-
nih vodov v skladu s predpisi in usmeritvami upravljavcev ter 
pridobi njihova soglasja.

(4) Pred začetkom zemeljskih in gradbenih del se pridobi 
podatke oziroma ugotovi položaj in globino obstoječe infra-
strukture ter pravočasno obvesti upravljavce zaradi uskladitve 
posegov, zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite obstoječih 
infrastrukturnih vodov in nadzora pri vseh gradbenih delih v 
njihovi bližini.

(5) Izvedbo različnih vrst objektov gospodarske javne in-
frastrukture se načrtuje usklajeno. Če se med izvedbo ugotovi, 
da je treba posamezen infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali 
prestaviti, se to izvede v skladu s projektno rešitvijo in soglas-
jem upravljavca posameznega omrežja.

(6) Če izvajalec del naleti na obstoječe infrastrukturno 
omrežje ali opozorilni trak, pa na to ni bil predhodno opozorjen 
ali pa pride do morebitnih poškodb obstoječe infrastrukture, 
mora delo takoj prekiniti in obvestiti pristojnega upravljavca ter 
poškodbe ustrezno sanirati.

(7) Trase infrastrukturnih vodov se v čim večji meri načrtu-
jejo v koridorjih javnih cest. V območju regionalne ceste morajo 
biti načrtovane izključno v podzemni izvedbi.

(8) Objekti se priključujejo na infrastrukturna omrežja po 
pogojih upravljavcev.

3.1 Prometna infrastruktura

18. člen
(pogoji pri posegih v prometno omrežje)

(1) Območje urejanja se navezuje na obstoječe prometno 
omrežje preko občinskega in državnega prometnega omrežja. 
Na regionalni cesti je predvideno oblikovanje štirikrakega kro-
žnega križišča, hodnika za pešce ter večnamenske poti oziro-
ma površin za pešce in kolesarje. Na javni poti pa se uredijo 
novi dostopi v območje urejanja na severni strani ter zagotovi 
hodnik za pešce. Predlagana je tudi gradnja novega izven 
nivojskega podvoza preko železniške proge, ob pogoju, da se 
ukine obstoječi nivojski prehod na javni poti v severnem delu. 
Pri tem je bila upoštevana recenzirana Kapacitetna študija op-
timalne rešitve priključevanja dejavnosti znotraj OPPN trgovsko 
industrijskega območja Trebnje na državno cestno omrežje (št. 
02-05/2016, izdelal: Dr. Tomaž Maher Prometno inženirstvo 
s.p., Ljubljana, maj 2017) – v nadaljnjem besedilu: kapacitetna 
študija prometa, ki v izračunih upošteva konične prometne 
obremenitve v 20 letni planski dobi od leta 2017 do leta 2037.
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(2) Za dostope na območja izvajanja del se uporablja, če 
je to le mogoče, obstoječe poti in ceste.

(3) Pri gradnji novih cest, križišč ter ob vseh potrebnih 
rekonstrukcijah cestnega omrežja na območju urejanja se za-
gotovi ustrezne radije, ki omogočajo dovoz tudi za dostavna 
in interventna vozila, vozila za odvoz komunalnih odpadkov in 
vozila zimske službe. Predvidene ceste ter površine za pešce in 
kolesarje morajo imeti ustrezne prečne in vzdolžne naklone ter 
urejeno odvodnjavanje tako, da padavinske in druge vode ne 
bodo pritekale na ceste ali na njih zastajale.

(4) Vsi vozni pasovi so v asfaltni izvedbi, površine za pešce 
pa lahko tudi v drugih izvedbah. Površine za pešce in kolesarje 
morajo biti dvignjene (razen na mestih navezav oziroma preho-
dov – klančin) ali ločene od vozišča in od njega fizično ločene z 
betonskim robnikom.

(5) Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo 
omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno 
ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno prometno signalizacijo.

(6) Predvideni objekti morajo biti s celotnimi zunanjimi 
ureditvami, parkirišči in notranjimi prometnimi povezavami od 
zunanjega roba vozišča državne ceste odmaknjeni tako, da ni 
ovirana preglednost, varna uporaba državne ceste ter njena 
stabilnost in nosilnost.

(7) Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj ce-
stnega telesa ni dovoljena. Vzorec zasaditve površin ob cesti je 
potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti 
ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in 
opreme. Zasaditve s krošnjami in koreninskim sistemom ne sme-
jo segati v profil regionalne ceste ter ne smejo ogrožati varnosti 
v cestnem prometu. Ob urejanju obcestnega pasu je dopustno 
oblikovanje brežin ter gradnja podpornih zidov, katerih gabariti 
se detajlno določijo v projektni dokumentaciji.

(8) Parkirne in manipulativne površine ob objektih se opre-
mijo s peskolovi in lovilci olj. Ogradijo se z betonskimi robniki. 
Uredi se ustrezno odvodnjavanje ter zazelenitev/zasaditev robov 
in vmesnih pasov. Parkirišča za osebna vozila se oblikujejo tako, 
da se v vmesnih pasovih zasadijo žive meje in druge oblike 
visoke vegetacije. Pri umeščanju parkirnih površin je potrebno 
zagotoviti ločnico med regionalno cesto in parkirnimi prostori. 
Pri objektih oziroma prostorih z javno funkcijo je treba vsaj 5 % 
parkirišč urediti za potrebe funkcionalno oviranih oseb oziroma 
min. 1 PM v primeru posamične lokacije parkirišča.

(9) Postavitev objektov za reklamiranje, obveščanje in 
oglaševanje stavb ter dejavnosti v njih se izvede v skladu s 
prometnimi predpisi, občinskimi predpisi za postavitev, ureditev 
in vzdrževanje obvestilnih mest ter o plakatiranju in obveščanju, 
pa tudi določili tega odloka.

(10) Pri projektiranju in gradnji prometnega omrežja se 
poleg merodajnega vozila upošteva veljavne tehnične in ostale 
predpise s področja gradenj in urejanja prometnega omrežja 
(cest, cestnih priključkov, prometne signalizacije in prometne 
opreme ipd.), standarde (za potrebe funkcionalno oviranih ljudi 
v grajenem prostoru ipd.) in tehnične smernice (krožna križišča, 
varnostne ograje, nivojska križišča in priključki ipd.).

(11) Za izvajanje del v območju regionalne ceste in občin-
skih cest se pridobi soglasje upravljavcev.

19. člen
(nove gradnje, rekonstrukcije in ureditev križišč)

UE C
Cesta C1
(1) Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste vzdolž 

celotnega območja OPPN na odseku med obstoječim križiščem 
z javno potjo na severu ter (nekategorizirano) dovozno cesto 
do stanovanjskih stavb na jugu. Obstoječi zavijalni pasovi na 
severnem in južnem delu se pri tem ohranjajo.

(2) Ob rekonstrukciji ceste C1 se izvedejo naslednji posegi:
– zgradi se novo, štirikrako krožno križišče z enopasnimi 

priključki, hodnikom za pešce na zahodni strani ter večnamen-
sko potjo na vzhodni strani;

– prestavitev znaka za naselje Trebnje v smeri proti severu.

(3) Karakteristični prečni prerezi so naslednji:
– Normalni prečni profil regionalne ceste C1

bankina 1 x 0,50 = 0,50 m
hodnik za pešce 1 x 1,20 = 1,20 m
varnostna širina 1 x 0,50 = 0,50 m
robni pas 1 x 0,25 = 0,25 m
vozni pas 1 x 3,00 = 3,00 m
vozni pas 1 x 3,00 = 3,00 m
robni pas 1 x 0,25 = 0,25 m
večnamenska pot 1 x 3,00 = 3,00 m
bankina 1 x 0,50 = 0,50 m
skupaj 12,20 m

– Normalni prečni profil regionalne ceste v območju kro-
žnega križišča

Krožno križišče se zgradi s premerom min. Dzun ≥ 36 m. 
Med uvozi in izvozi so ustrezno oblikovani ločilni otoki, ki so 
dvignjeni nad nivo vozišča, obrobljeni z dvignjenimi robniki in 
tlakovani. Notranji otok krožnega križišča se zazeleni oziroma 
hortikulturno uredi, možna pa je tudi postavitev pomožnega 
objekta v javni rabi (npr. skulptura) kot oblikovnega poudarka 
v prostoru.

Cesti C2 in C3
(4) Predvidena je gradnja krožnega križišča v katerega 

se priključujeta cesti C2 in C3. Potek ceste C2 je predviden 
proti severovzhodu ter v nadaljevanju preko podvoza prečka 
železniško progo in se nadaljuje na nasprotni strani le-te izven 
območja urejanja. Potek ceste C3 pa je predviden proti jugo-
vzhodu ter vodi do preostalih površin za poslovne dejavnosti. Z 
obeh cest se lahko uredijo priključki na posamezne (gradbene) 
parcele. Do izvedbe podvoza se cesta C2 lahko zaključi kot 
slepa ulica z ustreznim T obračališčem v povezavi z območjem 
UE A1.

(5) Karakteristična prečna prereza sta naslednja:
– Normalni prečni profil priključnega kraka ceste C2 v kro-

žno križišče

bankina 1 x 0,50 = 0,50 m
hodnik za pešce 1 x 1,20 = 1,20 m
varnostna širina 1 x 0,50 = 0,50 m
robni pas 1 x 0,25 = 0,25 m
vozni pas 1 x 3,00 = 3,00 m
vozni pas 1 x 3,00 = 3,00 m
robni pas 1 x 0,25 = 0,25 m
varnostna širina 1 x 0,50 = 0,50 m
hodnik za pešce 1 x 1,20 = 1,20 m
bankina 1 x 0,50 = 0,50 m
skupaj 10,90 m

– Normalni prečni profil priključnega kraka ceste C3 v kro-
žno križišče

bankina 1 x 0,50 = 0,50 m
hodnik za pešce 1 x 1,20 = 1,20 m
varnostna širina 1 x 0,50 = 0,50 m
robni pas 1 x 0,25 = 0,25 m
vozni pas 1 x 2,75 = 2,75 m
vozni pas 1 x 2,75 = 2,75 m
robni pas 1 x 0,25 = 0,25 m
varnostna širina 1 x 0,50 = 0,50 m
hodnik za pešce 1 x 1,20 = 1,20 m
bankina 1 x 0,50 = 0,50 m
skupaj 10,40 m
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Cesta C4
(6) Predvidena je rekonstrukcija javne poti, po izgradnji 

priključne ceste C2 s podvozom pa še zaprtje obstoječega 
nivojskega železniškega prehoda. Možna je izvedba ceste tudi 
brez enostranskega hodnika za pešce.

(7) Karakteristični prečni prerez je naslednji:
– Normalni prečni profil javne poti C4

bankina 1 x 1,00 = 1,00 m
robni pas 1 x 0,25 = 0,25 m
vozni pas 1 x 2,75 = 2,75 m
vozni pas 1 x 2,75 = 2,75 m
robni pas 1 x 0,25 = 0,25 m
varnostna širina 1 x 0,50 = 0,50 m
hodnik za pešce 1 x 1,20 = 1,20 m
bankina 1 x 0,50 = 0,50 m
skupaj 9,20 m

(8) Vsi karakteristični prečni prerezi cest na območju ure-
janja imajo s tem odlokom določen priporočen profil. Od njega 
so dopustna odstopanja, če gre za optimizacijo prometnega 
omrežja ter ob upoštevanju veljavnih tehničnih in ostalih pred-
pisov s področja urejanja prometnega omrežja.

20. člen
(železniško omrežje)

(1) Predvidena je ukinitev nivojskega železniškega preho-
da (NPr) v približnem km 28+491 regionalne železniške proge 
št. 81 Sevnica–Trebnje, in sicer po izgradnji novega izvenivoj-
skega prehoda – podvoza v približnem km 28+690.

(2) Upoštevata se progovni in varovalni progovni pas levo 
in desno od osi skrajnega tira (108 m – izven naselja, 106 m 
– v naselju) in veljavne predpise glede varnosti v železniškem 
prometu, glede gradnje objektov, saditve drevja in postavljanja 
naprav v varovalnem pasu, glede nivojskih prehodov in tudi 
glede zgornjega in spodnjega ustroja železniških prog.

(3) Objekte in naprave visoke:
– do 3 m je dovoljeno graditi oziroma postavljati na odda-

ljenosti najmanj 8 m od osi skrajnega tira;
– od 3–15 m je dovoljeno graditi oziroma postavljati na 

oddaljenosti najmanj 12 m od osi skrajnega tira;
– nad 15 m, je dovoljeno graditi oziroma postavljati tako, 

da se za vsak meter višine doda 0,5 m k minimalni oddaljenosti 
12 m od osi skrajnega tira.

3.2 Energetska infrastruktura

21. člen
(električno omrežje)

(1) Za priklop objektov se zgradi novo transformatorsko 
postajo (v nadaljnjem besedilu: TP) montažne betonske izved-
be, ki se locira na vedno dostopnem mestu ob javni cesti ali 
v sklopu gradbene parcele dejavnosti. TP se zgradi z močjo 
glede na dejanske potrebe odjemalcev, velikosti glede na inšta-
lirano moč, z ustreznimi stikalnimi bloki glede na vrsto odjema 
in z notranjim posluževanjem. Novo TP se vzanka v obstoječe 
oziroma predvidene 20 kV kablovode, ki se položijo v novo 
elektrokabelsko kanalizacijo (v nadaljnjem besedilu: EKK).

(2) Priključitev na obstoječe srednjenapetostno (SN) 
omrežje se izvede zahodno od območja urejanja, v obstoječi 
poslovni coni.

(3) Napajanje območja urejanja z električno energijo je 
predvideno preko nizkonapetostnih 0,4 kV razvodov v EKK do 
posameznih odjemnih mest. Ta naj bodo v prostostoječih oma-
ricah, velikosti glede na število in velikost odjema ter locirane 
na vedno dostopnih mestih. Možna je tudi gradnja skupinskih 
omaric za več odjemnih mest.

(4) Nova EKK se izvede s PVC cevmi ter z jaški z zašči-
tnimi vijaki za zaklep pokrova na povoznih površinah. Pokrovi 

jaškov naj bodo dimenzionirani po standardu SIST EN 124. 
Na vseh uvozih je potrebno EKK dodatno mehansko ojačati 
skladno s tehničnimi predpisi, normativi in standardi. Kablovodi 
se pod povoznimi površinami zaščitijo z obbetoniranimi PVC 
cevmi.

(5) Za potrebe informatike se po celotni trasi EKK predvidi 
še dvojček.

(6) Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav 
se upošteva veljavne varnostne in tehnične predpise, ki se 
nanašajo na varnost in zdravje pri delu in pri uporabi delovne 
opreme, varstvo pred nevarnostjo električnega toka, pogoje in 
omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.

22. člen
(razsvetljava javnih površin)

(1) Z novimi ureditvami je predvidena postavitev razsve-
tljave javnih površin. Ta je sestavljena iz enocevne kabelske 
kanalizacije po celotni dolžini trase, napajalno-krmilnega in 
merilnega dela, vodnikov in drogov s svetilkami ter kabelskih 
vodnikov in ozemljitve.

(2) Medsebojna oddaljenost drogov s svetilkami ter izbor 
svetilk se določi v skladu s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti 
svetlobnega onesnaževanja okolja in v skladu s standardom 
SIST EN 13201.

23. člen
(plinovodno omrežje)

Za potrebe oskrbe območja urejanja se lahko zgradi dis-
tribucijsko plinovodno omrežje, skladno s predpisi o tehničnih 
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov.

24. člen
(raba energije)

Energijska učinkovitost v stavbah se zagotavlja v skladu s 
predpisi o učinkoviti rabi energije v stavbah. Zagotovljena mora 
biti tudi raba obnovljivih virov energije za delovanje sistemov 
v stavbi.

3.3 Komunikacijska infrastruktura

25. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)

(1) Za potrebe oskrbe območja urejanja se dogradi ob-
stoječe oziroma zgradi novo omrežje elektronskih komunikacij. 
Točke navezav na obstoječe omrežje so predvidene na obmo-
čju urejanja oziroma ob regionalni cesti in ob javni poti.

(2) Omrežje se gradi iz cevi ustreznih kapacitet, obstoječe 
trase pa se pri tem po potrebi zaščitijo ali prestavijo. Pri pote-
kih tras v cestah oziroma v drugih povoznih površinah se cevi 
dodatno ščiti. Pri križanju z ostalimi infrastrukturnimi vodi se 
upoštevata vzporedni horizontalni in vertikalni odmik.

(3) Upoštevajo se predpisi o elektronskih komunikacijah 
in velja za komunikacijske vode vseh operaterjev v komuni-
kacijskem koridorju zaradi racionalne medsebojne uskladitve 
vseh tras pri horizontalnem in vertikalnem razmeščanju cevi ter 
umeščanju posameznih elementov (npr. jaškov).

3.4 Okoljska infrastruktura

26. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Za navezavo novih objektov na obstoječe vodovodno 
omrežje je predvidena gradnja novih cevovodov. Glavne točke 
navezave so predvidene ob regionalni cesti, in sicer južno v 
križišču z Mirnsko cesto ter zahodno v obstoječi poslovni coni.

(2) Nove cevovode se projektira iz cevi ustreznih dimen-
zij, z vso pripadajočo armaturo ter ob zagotavljanju kritičnega 
pretoka (Qkri).
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(3) Individualne vodovodne priključke se projektira skupaj 
z vodomernimi jaški, ki se locirajo čim bližje glavni trasi cevo-
voda, največ pa 5 m od roba gradbene parcele.

(4) Sočasno z gradnjo vodovodnega omrežja je predvide-
na tudi izvedba nadzemnih hidrantov.

(5) Pri projektiranju in izvedbi projekta mora investitor 
upoštevati določbe predpisov o oskrbi s pitno vodo ter tehničnih 
predpisov glede javnega vodovoda.

27. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Na območju urejanja je predvidena gradnja ločenega 
kanalizacijskega sistema, in sicer za odpadno komunalno vodo 
in odpadno padavinsko vodo.

(2) Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno, iz kvalite-
tnih materialov.

(3) Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva ve-
ljavne tehnične predpise in standarde o javni kanalizaciji ter 
predpise, ki urejajo čiščenje in odvajanje odpadne komunalne 
in odpadne padavinske vode (tudi z javnih cest) v vode in javno 
kanalizacijo.

Odpadne komunalne vode
(4) Komunalne odpadne vode se po kanalizacijskem sis-

temu vodijo na obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki se nahaja 
na nasprotni strani regionalne ceste. Priključitev je možna 
zahodno v obstoječi poslovni coni ali južno v križišču z Mirnsko 
cesto.

Odpadne padavinske vode
(5) Odvajanje čistih padavinskih voda z urbaniziranih 

površin mora biti v celoti urejeno s ponikanjem na zemljišču 
investitorja. Dovoljen je le preliv v javni sistem odvajanja čistih 
padavinskih voda s predpogojem zagotovitve zadrževalnika, ki 
zagotavlja zadrževanje padavinskih voda v časovnem obdobju 
15 minut pri intenziteti 15 minutnega naliva s povratno dobo 
5 let po aktualnih podatkih RS ARSO o količini padavin merje-
nih na meteorološki postaji Novo mesto.

(6) Varnostni preliv čistih padavinskih voda iz ponikoval-
no-zadrževalnega polja oziroma polj se lahko vodi v predviden 
urejen odvodni jarek ali pa v meteorni kanalizacijski sistem, ki 
se nahaja na nasprotni strani regionalne ceste. Priključitev je 
možna zahodno v obstoječi poslovni coni ali južno v križišču z 
Mirnsko cesto.

(7) Onesnažene padavinske vode se pred odvajanjem v 
ponikovalno-zadrževalni sistem odvajajo preko peskolovov in 
standardiziranih lovilcev olj. Prav tako se pred iztokom v poni-
kovalno-zadrževalni sistem ustrezno očistijo morebitne tehno-
loške vode. Ustrezno prečiščene padavinske vode, ki se zbirajo 
v zadrževalnikih se lahko uporabijo za tehnološko in sanitarno 
vodo, vodo za zalivanje ipd.

(8) V nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno za potrebe 
dimenzioniranja ponikovalnih polj pridobiti podatke o dejanski 
ponikovalni sposobnosti zemljišča na lokaciji ponikovalnega 
polja.

(9) Odvodnjavanje s prometnih površin se spelje v dre-
nažni sistem s prečnimi in vzdolžnimi nakloni, z navezavo na 
predvideno kanalizacijsko omrežje.

(10) Odvajanje padavinskih voda na območju urejanja 
se predvidi v skladu z veljavno zakonodajo s področja var-
stva voda, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri 
zmanjšan hipni odtok z urbanih površin (z zadrževanjem pa-
davinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike) ter tako, 
da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča in z gradbenih parcel 
posameznih objektov padavinske vode ne bodo pritekale na 
javno površino.

Vodnogospodarske ureditve
(11) Za območje je izdelana hidrološko-hidravlična anali-

za, ki predvideva ureditev odvodnega jarka ob regionalni cesti v 
dolžini približno 545 m. Gorvodno se priključi na obstoječ cestni 
jarek, dolvodno pa na vodnogospodarsko ureditev v območju 
OPPN bencinski servis. Pretočni profil bo zagotavljal odtok 
100-letne visoke vode.

(12) Z navedenimi deli na ureditvi struge pritoka se zago-
tovi, da vpliv ni bistven v skladu s predpisi o pogojih in omeji-
tvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda.

(13) Ureditev struge je predvidena na naslednji način:
– ureditev odprtega pretočnega prereza med P8 in P13 (v 

dnu širine 0,8 m in naklonom brežin 1:1,5) ter med P15 in P19 
(v dnu širine 0,6 m in naklonom brežin 1:1,5);

– gradnja premostitev iz betonskih cevi med profili P7 in 
P8 (fi 120 cm, dolžine 9,0 m), P13 in P15 (fi 100 cm, dolžine 
53,0 m) ter P19 in P20 (fi 60 cm, dolžine 4,25 m);

– ohranjanje obstoječih razmer in možnost poplavljanja 
priobrežnega kmetijskega zemljišča oziroma možnost razli-
vanja visoke vode in zadrževanje le te pred vtokom v potok iz 
Kamne gore dolvodno od prereza P7;

– gradnja objektov za stabilizacijo nivelete dna in prema-
govanje višinske razlike, in sicer kamnitih talnih pragov (grajeni 
iz kamnov debeline 30–50 cm, širine 0,6 m in globine min. 
0,8 m, bočno sidrani v brežine vsaj 1 m) in kamnite drče (višine 
0,3 m, naklona 1:10, iz kamnov debeline 30–50 cm);

– zavarovanje vznožja brežine z neporavnanim kamno-
metom deb. 30–50 cm ter humusiranje in zatravitev brežin;

– križanja s komunalnimi vodi se izvedejo v zaščitnih 
ceveh tako, pri čemer ne smejo segati v strugo pretočnega 
prereza pritoka, segati pa morajo 1 m pod projektirano niveleto 
dna struge.

(14) V primeru, da se čista padavinska voda preko zadr-
ževalnika spelje v strugo pritoka je potrebno, da se na izlivu 
brežina zavaruje s kamnom na filterni podlagi. Vzdolž potoka 
naj bo čim manj izpustov. Iztočni objekti morajo biti detajlno 
projektno obdelani in ne smejo segati v pretočni profil vodotoka. 
Oblikovani morajo biti v naklonu brežine z vgrajeno povratno 
zaklopko. Predvidi se ustrezna protierozijska zaščita struge vo-
dotoka v območju izpustov, tako po obsegu kot tudi po načinu.

(15) Zasaditev obrežne vegetacije v zgornji tretjini brežin 
se izvede z avtohtonimi drevesi (drevesne vrste vrb in jelše) in 
grmovnicami (grmovne vrste vrb). Priobalni pas pa se zasadi z 
drevesno in grmovno zarastjo. Pri tem se je potrebno izogniti 
ravni liniji zasaditve in enakomernim razmakom.

(16) Zagotavljati je potrebno pretočnost in poplavno var-
nost. Ureditev struge vodotoka in premostitev se izvaja v po-
letnih mesecih, ko je struga pritoka suha. Gradnja jaškov v 
strugah in brežinah vodotoka ni dovoljena.

(17) Vsi objekti s pripadajočo komunalno in zunanjo ure-
ditvijo morajo skladno s predpisi o vodah, upoštevati priobalno 
zemljišče oziroma odmik vsaj 5 m od meje vodnega zemljišča 
neimenovanega vodotoka.

28. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Pri projektiranju, med gradnjo in v času obratovanja 
načrtovanih objektov se upošteva veljavne predpise s področja 
ravnanja z odpadki na splošno in s področja ravnanja z odpad-
ki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

(2) V času gradnje se uvede sistem ločenega zbiranja 
gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne 
uporabe posameznih frakcij. Odpadke se oddaja pooblaščeni 
organizaciji, začasno pa se jih hrani na za ta namen urejeni 
deponiji s predhodno določeno lokacijo. Z neuporabnimi ter 
morebitnimi nevarnimi odpadki se ravna v skladu s predpisi o 
ravnanju z (nevarnimi) odpadki.

(3) V projektu se prikaže in opiše mesto deponije viška 
zemeljskega in gradbenega materiala. Odlaganje odpadnega 
gradbenega in višek izkopanega materiala ni dovoljeno nekon-
trolirano odlagati na teren in z njim zasipavati struge in poplav-
nega prostora vodotokov, priobalnega zemljišča ter odvodnih 
jarkov. Začasne deponije morajo biti locirane in urejene tako, 
da ni oviran odtok vode, imeti morajo urejen odtok padavinskih 
voda in morajo biti zaščitene pred erozijo in odplavljanjem 
materiala.
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(4) Za odvoz komunalnih odpadkov se uredijo odjemna 
mesta za vsak objekt posebej. Povzročitelji komunalnih od-
padkov so dolžni odlagati odpadke v za to namenjene posode 
ali tipizirano embalažo, katerih tip, barvo, velikost/prostornino 
in število določi izvajalec javne službe. Odjemna mesta morajo 
povzročiteljem omogočati neovirano odlaganje odpadkov, tudi 
za ločeno zbiranje (EKO-otok), hkrati pa morajo biti dostopna 
posebnim vozilom za odvoz odpadkov na komunalno deponijo. 
Za odvoz odpadnih surovin od proizvodnje, ki ne spadajo v ka-
tegorijo komunalnih odpadkov, se predvidi posebne zabojnike 
oziroma kontejnerje.

(5) Stojna površina zabojnikov za odpadke se asfaltira, 
(npr. z betonskimi ploščami) ali integrira v zasnovo stavbe. 
Lahko se ogradi z enostavno oblikovano ograjo ter nadkrije z 
nadstreškom, ki pa morata biti oblikovno usklajena z ostalimi 
objekti na gradbeni parceli oziroma na območju urejanja.

4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje  
kulturne dediščine

29. člen
(1) Na območju urejanja ni objektov ali območij varstva 

kulturne dediščine.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 

splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemlji-
šča/investitorja / odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkri-
tja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu 
z določili arheološke stroke.

5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov  
ter ohranjanje narave

30. člen
(splošni pogoji)

(1) Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju 
objektov in ureditev, ob rekonstrukcijah ter pri izvajanju dejav-
nosti in programov na območju urejanja ne smejo biti povzroče-
ne čezmerne obremenitve okolja oziroma presežene dovoljene 
mejne vrednosti emisij v okolje. Upoštevati je potrebno veljavne 
predpise in normative s področja varstva okolja, naravnih virov 
in ohranjanja narave.

(2) Pri organizaciji gradbišča je na podlagi veljavnih pred-
pisov potrebno upoštevati predpise s področja ravnanja pri 
izvajanju gradbenih del na gradbišču ter zahteve za gradbeno 
mehanizacijo in organizacijske (varnostne) ukrepe na gradbi-
šču z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev, 
ki pri tem nastajajo.

(3) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za po-
trebe gradnje postavljene začasne in pomožne objekte ter 
odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo priza-
dete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti 
oziroma vzpostaviti prvotno stanje.

31. člen
(varstvo pred prekomernim hrupom)

(1) V času gradnje in po končanju del emisije hrupa ne 
smejo presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so določene 
za posamezne površine podrobnejše namenske rabe prostora 
v predpisih glede mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

(2) Na mestih, kjer se gradbišče približa obstoječim, zlasti 
stanovanjskim stavbam, se izvajanje hrupnih operacij omeji 
na najmanjšo možno mero. V primeru ugotovitve preseganja 
emisij hrupa se izvedejo ustrezni ukrepi varstva pred hrupom.

(3) V južnem delu območja, ki se nahaja najbližje sta-
novanjskim stavbam, so dopustne manj hrupne dejavnosti. V 
smeri proti stanovanjskemu območju naj tudi ne bo manipula-
tivnih površin (odprto skladišče, prostor za pretovarjanje ipd.).

(4) Oblikovanje poslovnih stavb mora skupaj z zunanjo 
ureditvijo na gradbeni parceli zagotavljati zmanjšanje obre-

menjenosti s hrupom, še posebej v odnosu do stanovanj-
skih stavb. Pri tem se uporabijo materiali in oblike z zvočno 
absorpcijskimi značilnostmi (kot npr. akustična fasada/paneli, 
oblikovanje stavbnega volumna oziroma postavitev stavbe), ki 
zmanjšujejo odboj hrupa (tudi s cest) ter učinkujejo kot proti-
hrupne ovire.

(5) Nameščanje inštalacijskih naprav za hlajenje in ogre-
vanje (kot. npr. ventilatorji, klima naprave, toplotne črpalke) ni 
dovoljeno na glavnih fasadah oziroma na površinah, ki so ori-
entirane proti najpomembnejšemu javnemu prostoru. Usmerja 
se jih stran od stanovanjskih stavb, kmetijskih in gozdnih povr-
šin oziroma tako, da imajo čim manj motečih vplivov na okolico, 
še posebej, če se gradbena parcela nahaja v neposredni bližini. 
Protihrupne ukrepe naj se načrtuje pri viru hrupa.

(6) Pri projektiranju in gradnji novih stavb, kakor tudi pri 
rekonstrukciji in vzdrževanju obstoječih stavb, se upoštevajo 
tudi določila predpisov o zaščiti pred hrupom v stavbah glede 
omejevanja ravni hrupa z namenom preprečevanja ogrožanja 
zdravja ljudi in ustvarjanja ustreznih razmer za njihovo delo, 
druge dejavnosti in počitek.

32. člen
(varstvo pred onesnaženjem zraka)

(1) Obremenitev zunanjega zraka ne sme presegati dovo-
ljenih koncentracij po predpisih o mejnih vrednostih kakovosti 
zunanjega zraka.

(2) Zavezanec za izvajanje ukrepov v času gradnje je 
izvajalec gradbenih del, ki mora zagotoviti, da na območjih v 
okolici gradbišča ne bodo presežene mejne vrednosti prašnih 
usedlin v zraku. V ta namen je treba med gradnjo preprečevati:

– prašenje z odkritih delov gradbišča z rednim vlaženjem 
odkritih površin ob suhem in vetrovnem vremenu;

– nekontroliran raznos gradbenega materiala z območja 
gradbišča s transportnimi sredstvi na način, da se prekriva 
sipke tovore pri transportu z območja gradbišča na javne pro-
metne površine.

33. člen
(varstvo pred onesnaženjem voda)

(1) Odvodnjavanje odpadnih komunalnih voda in odpa-
dnih padavinskih voda je na območju urejanja predvideno v 
ločenem in vodotesno grajenem sistemu.

(2) Odpadne komunalne vode se odvajajo v kanalizacijski 
sistem, ki se nahaja na nasprotni strani regionalne ceste.

(3) Padavinske vode s streh se odvajajo v zbiralnike in 
uporabijo za tehnološko in sanitarno vodo, vodo za zalivanje 
ipd. ter v ponikalnice (če geološka sestava tal to omogoča), 
višek vode pa po kanalizacijskem sistemu v obstoječo kanali-
zacijo, ki se nahaja na nasprotni strani regionalne ceste.

(4) Za odvodnjavanje padavinskih voda s prometnih po-
vršin se zgradi drenažni sistem.

(5) Onesnažene padavinske vode se očistijo preko pe-
skolovov in lovilcev olj.

(6) Morebitne tehnološke vode je potrebno pred iztokom 
v kanalizacijo očistiti do predpisane stopnje.

34. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

Nov poseg v okolje ter rekonstrukcija objekta ali naprave, 
ki je vir elektromagnetnega sevanja, ne sme povzročiti čez-
merne obremenitve, pri čemer je potrebno upoštevati predpise, 
ki se nanašajo na elektromagnetno sevanje v naravnem in 
življenjskem okolju.

35. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Osvetljenost območja urejanja mora biti projektirana v 
skladu s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti svetlobnega one-
snaževanja okolja in v skladu s standardom SIST EN 13201.
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(2) Osvetlitev objektov, parkirnih in drugih površin ne sme 
negativno vplivati na udeležence v cestnem prometu.

36. člen
(osončenje fasad in odprtih površin)

Oblikovanje novih stavb ter notranja organizacija pro-
storov morata biti načrtovana tako, da v največji možni meri 
zagotavljata dobro osončenost oziroma naravno osvetlitev 
prostorov.

37. člen
(varstvo krajinskih značilnosti)

(1) Urejanje okolice stavb in ostalih zelenih površin, 
vključno s premostitvami višinskih razlik in utrjevanjem brežin, 
naj bo čimbolj sonaravno. Ureditev brežin ima prednost pred 
gradnjo podpornih zidov. Podporni zidovi se gradijo le tam, kjer 
je to res potrebno in še to po možnosti v čim večji meri v kombi-
naciji z brežinami. Pri urejanju območja je potrebno upoštevati 
tudi geološke in hidrološke značilnosti terena.

(2) Pri zasaditvi in zatravitvi površin na območju urejanja 
se upošteva krajinske značilnosti (npr. naklon terena, padec 
senc, bližino stavb in poti) ter uporabi avtohtono vegetacijo.

(3) Po končani gradnji se sanira morebitne poškodbe, na-
stale zaradi gradnje na okoliški drevesni in grmovni vegetaciji 
ter na poteh in začasnih gradbenih površinah.

38. člen
(varstvo plodne zemlje in tal)

(1) Zemeljska in gradbena dela naj se s časovnega in 
tehničnega vidika izvajajo tako, da bodo čim manj prizadete 
okoliške površine ter da se omeji poškodbe tal na najmanjšo 
možno mero (npr. ob razpiranju gradbene jame). Tla pod de-
lovnimi stroji se ustrezno utrdijo in zaščitijo.

(2) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše 
površine. Za začasne prometne in gradbene površine se upo-
rabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj 
kvalitetna. Začasne deponije morajo imeti urejen odtok pada-
vinskih voda ter zaščito pred erozijo in odplavljanjem materiala.

(3) Izkopane plasti tal se deponira ločeno glede na njiho-
vo sestavo in tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi 
snovmi in manj kvalitetnim materialom. Nekontrolirano odla-
ganje izkopanega materiala ni dovoljeno. Rodovitna zemlja se 
uporabi pri končni ureditvi območja oziroma sanaciji gradbišča 
(humusiranje brežin ipd.) ali se jo odpelje na ustrezno deponijo.

39. člen
(varstvo gozda)

(1) Omogoči se gospodarjenje z gozdom in dostop do 
sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kot doslej. Če 
bi načrtovana ureditev posegla v obstoječe gozdne vlake je 
potrebno zagotoviti, da bo tudi v prihodnje omogočen neoviran 
dostop do gozda, ki leži jugovzhodno od območja urejanja in 
zagotoviti nemoteno spravilo oziroma izvoz lesa iz tega gozda.

(2) Tovorna ali katerakoli druga vozila in stroji med gradnjo 
ne smejo voziti ali obračati na gozdnih površinah na robovih 
območja.

(3) Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne po-
škodbe, nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju, 
na gozdnih poteh in začasnih gradbenih površinah. Teren je 
potrebno v delu, kjer ostaja gozd, vzpostaviti v prvotno stanje. 
Poseg mora biti izveden tako, da bo povzročena minimalna 
škoda na preostalem gozdnem rastju in tleh.

(4) V primeru morebitne sečnje gozdnega drevja se upo-
števa:

– Drevje, predvideno za posek, se označi. Označitev 
opravi pooblaščen delavec Zavoda za gozdove po pridobitvi 
potrebnih dovoljenj in označitvi meje urejanja na terenu.

– Drevje se lahko poseka na podlagi ugotovitvene odloč-
be, ki se izda po dokončnosti gradbenega dovoljenja.

– Štorov in odvečnega odkopnega materiala, ki bi nastal 
pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd, ampak le na urejene 
deponije odpadnega gradbenega materiala oziroma ga je po-
trebno vkopati v zasip.

– Upošteva se določila veljavnih predpisov glede gozdov, 
varstva pred požarom v naravnem okolju, izvajanja sečnje, 
ravnanja s sečnimi ostanki, spravila in zlaganja gozdnih lesnih 
sortimentov ter glede gospodarjenja z gozdovi in upravljanja 
z divjadjo.

40. člen
(ohranjanje narave)

(1) Območje urejanja se nahaja na območju pričakovanih 
geomorfoloških podzemeljskih naravnih vrednot (karbonati).

(2) Ob zemeljskih delih, ki naj potekajo brez miniranja, se 
upošteva naslednja priporočila:

– v primeru odkritja jam (brezno, zasiganost, posebne 
erozijske oblike) med gradnjo/zemeljskimi deli, se mora najdi-
telj ravnati po predpisih o ohranjanju narave. Fizična in pravna 
oseba, ki izvaja poseg ali dejavnost med katero je prišlo do 
najdbe, mora začasno ustaviti dela, najdbo zaščititi in o najd-
bi nemudoma obvestiti organizacijo, pristojno za ohranjanje 
narave. Enako velja v primeru najdb jamskih objektov, kjer se 
upošteva predpise o varstvu podzemnih jam;

– pristojna območna enota Zavoda RS za varstvo narave 
pripravi usmeritve za varstvo potencialne naravne vrednote;

– novo odkrite naravne vrednote se varuje glede na zvrst 
in tip naravne vrednote in glede na tip posega, na osnovi kate-
rih strokovna služba izbere najprimernejši način varovanja. V 
primerih, ko ni možno zagotoviti niti in-situ niti ex-situ varstva, 
se zagotovi natančno evidentiranje in dokumentiranje območja 
najdbe izjemnih geoloških fenomenov;

– ker je na območju med zemeljskimi deli glede na bližnjo 
okolico pričakovati odkritje geomorfoloških oblik/posebnosti 
kraškega reliefa, naj investitor oziroma izvajalec del 14 dni pred 
pričetkom zemeljskih del obvesti pristojni Zavod RS za varstvo 
narave, OE Novo mesto in mu omogoči občasno spremljanje 
stanja na terenu v času izvajanja zemeljskih del.

6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom 

pred požarom

41. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Območje ni poplavno, ogroženo z visoko podtalnico, 
erozivno ali plazljivo. Ker se na območju nahaja plitek travnati 
jarek, ki dobi vodo ob padavinah, sicer pa je njegova struga 
suha, je bila izdelana hidrološko-hidravlična analiza s pogoji in 
ureditvami prikazanimi v 27. in 44. členu odloka.

(2) V fazi priprave projektne dokumentacije se po potrebi 
(v primeru dodatno ugotovljenih naravnih omejitev npr. ob mo-
rebitnem pojavu izvira ali podtalne vode) izdela elaborat hidro-
loško-geoloških raziskav ter na podlagi tega predvidi ustrezne 
tehnične rešitve gradenj na območju urejanja.

(3) V primeru, da se v sklopu dopustnih dejavnosti na 
območju urejanja izvajajo aktivnosti pri katerih obstaja mo-
žnost razlitja nevarnih snovi, se temu primerno predvidi način 
gradnje.

(4) Za zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami se upošteva določbe predpisov glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, mehanske odpornosti in sta-
bilnosti objektov ter ostale predpise, ki urejajo varstvo pred 
požarom, potresi, poplavami, plazovi, vremenskimi pojavi, ne-
srečami v prometu, ekološkimi nesrečami ipd.

42. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Za zagotavljanje požarne varnosti ter mehanske od-
pornosti in stabilnosti objektov se upošteva določbe predpisov 
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o požarni varnosti objektov in ostale predpise, ki urejajo načr-
tovanje, projektiranje in gradnjo objektov ter naprav, njihovo 
rabo in vzdrževanje.

(2) Ob načrtovanih objektih na območju urejanja morajo 
biti zagotovljene ustrezne prometne in delovne površine za 
intervencijska vozila v primeru požara ter urejeno hidrantno 
omrežje, ki mora zagotavljati zadosten vir za oskrbo z vodo 
za gašenje požara skladno s tehničnimi normativi za hidrantno 
omrežje. Hidranti se namestijo na medsebojni razdalji tako, 
da je požar na objektu možno gasiti z najmanj dveh zunanjih 
hidrantov.

(3) Odmiki med objekti oziroma požarna ločitev objektov 
ter odmiki od meje parcel morajo ustrezati požarnovarstvenim 
predpisom, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje 
širjenja ognja ob požaru.

(4) Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi morajo 
biti uporabljeni ustrezni gradbeni materiali oziroma proizvodi.

(5) Ob požaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za va-
ren umik, omejeno mora biti ogrožanje uporabnikov sosednjih 
objektov in posameznikov.

(6) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora 
izhajati iz študije oziroma zasnove požarne varnosti, in sicer 
za tiste objekte za katere je to določeno s predpisi. Študija 
oziroma zasnova požarne varnosti je sestavni del projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

43. člen
(varstvo pred potresom)

(1) Načrtovani objekti in ureditve morajo biti projektirani za 
VII. stopnjo MCS (Mercali - Cancani - Sieberg) lestvice oziroma 
za 0,175 g projektnega pospeška tal, ki velja na tem območju 
za trdna tla.

(2) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov se 
upošteva tudi določbe predpisov glede mehanske odpornosti in 
stabilnosti objektov ter določbe ostalih predpisov in standardov 
glede varstva pred potresom.

7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve

44. člen
(1) Izvajanje posegov v posameznih ureditvenih enotah 

se lahko izvaja neodvisno od urejanja druge UE. Etape oziroma 
faze se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, vedno pa mora-
jo predstavljati posamezne zaključene funkcionalne celote. 
Podrobnejša opredelitev poteka gradnje se določi v projektni 
dokumentaciji.

(2) S posameznimi posegi, predvsem zaradi izgradnje 
infrastrukturnih omrežij, se lahko ob realiziranju posamezne 
ureditvene enote posega tudi v sosednjo ureditveno enoto, 
vendar se tak poseg šteje za del posamezne etape ob urejanju 
izhodiščne enote.

(3) Urejanje prometnega omrežja in odvodnega jarka je 
na podlagi kapacitetne prometne študije ter hidrološko-hidra-
vlične analize predvideno fazno na naslednji način:

– Najprej se projektno uredi obstoječa javna pot na sever-
ni strani s priključkom na regionalni cesti, in sicer za napajanje 
UE A1. Dodatni prometni pasovi niso potrebni. V območju 
križišča se hitrost omeji na 60 km/h oziroma se prestavi znak 
za naselje v smeri proti severu pred križiščem iz smeri Mirne. 
Postavi se tudi drugo potrebno prometno signalizacijo.

Strugo pritoka se uredi na odseku gorvodno od prereza 
P17 do navezave na obstoječi obcestni jarek. S tem se bo 
zaledna in padavinska voda iz utrjenih površin razlivala po ob-
stoječih travnatih površinah vzdolž regionalne ceste. Odtočne 
razmere se glede na obstoječe stanje dolvodno ne poslabšajo.

– Naslednja faza je gradnja enopasovnega štirikrakega 
krožnega križišča s pripadajočimi novimi cestami in s sočasno 
rekonstrukcijo tangiranega odseka regionalne ceste, ki se ga 
zgradi pred koncem leta 2027, in sicer za napajanje južnega 
dela UE A1 ter UE A2.

Strugo pritoka se uredi do prereza P5, kjer se jarek lahko 
začasno priključi na obstoječo niveleto pritoka. Ob nastopu 
visoke vode se bo le-ta razlivala po priobrežnih površinah med 
obstoječim prepustom na regionalni cesti in dovozno potjo 
(med prerezoma P7 in P8).

– Končna faza urejanja je gradnja železniškega podvo-
za in sočasna ukinitev železniškega prehoda z javno potjo 
na severu. Detajli gradnje podvoza in nove cestne povezave 
(podaljšek ceste C2) na vzhodni strani železniške proge niso 
predmet tega OPPN.

– Ko bo prišlo do realizacije sosednjega jugovzhodno 
ležečega območja med območjem OPPN in železniško progo 
(izven območja urejanja), se strugo pritoka uredi v celoti, izdela 
pa se tudi nov makroskopski model prometa širšega območja.

8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, 
oblikovalskih in tehničnih rešitev

45. člen
(velikost dopustnih odstopanj)

(1) Znotraj območja urejanja so poleg odstopanj, nave-
denih v 12. in 16. členu, dopustna tudi naslednja odstopanja:

– odstopanja od dejavnosti, določenih v 11. členu odloka, 
če za to obstajajo prostorske možnosti in, če ni v nasprotju z 
določbami OPN za posamezno namensko rabo prostora ter ob 
upoštevanju določil tega odloka glede varstva okolja;

– postopna izvedba, zakoličba ali parcelacija s tem odlo-
kom načrtovanih prostorskih ureditev, vendar v sklopu zaklju-
čenih funkcionalnih celot;

– gradnja objektov na območju urejanja brez predhodno 
izvedene parcelacije v primeru, da se zakoličba objekta izvede 
po pogojih tega odloka, da se s postavitvijo tega objekta ne 
ruši koncepta pozidave, da obstaja prometna, komunalna in 
energetska infrastruktura za obratovanje tega objekta oziroma 
bo le-ta zgrajena skupaj z objektom, vendar dimenzionirana po 
pogojih tega odloka;

– odstopanja od zakoličbenih točk ob upoštevanju določil 
in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in 
ureditev gradbenih parcel;

– nadomestna gradnja cest in poti, v 300 m pasu (od 
zunanjega roba tirnic) ali po obstoječih poljskih poteh kot re-
konstrukcija le-teh, za potrebe ureditve nivojskih križanj z že-
lezniško progo;

– v primeru, da gre za izboljšanje funkcionalne zasnove 
stavb oziroma območja ali ugotovljene naravne omejitve (ob 
upoštevanju geoloških in hidroloških značilnosti in ostalih do-
ločil odloka):

– odstopanja od določitve mesta in števila dovozov na 
gradbeno parcelo ter možnost ureditve skupnega dovoza 
za več parcel (npr. s služnostjo);

– odstopanja od prikazane sheme postavitve, velikosti 
in oblike stavb;

– odstopanja pri izvedbi pritlične etaže, ki ima lahko 
zaradi prilagajanja obstoječemu terenu delno ali v celoti 
zasuto »fasadno« ploskev na strani višjeležečega terena 
ter tudi obe stranski ploskvi, v celoti viden pa le frontalni 
del. Streha se pri tem lahko izvede z nasutjem na stre-
šni plošči (pohodna zelena streha) ali tako, da streha 
predstavlja del višje ležečega (povoznega) platoja ter z 
zavarovanjem pred padci v globino (npr. z namestitvijo 
ograje);

– odstopanja pri izvedbi etažnosti z gradnjo dodatne 
kleti (za namen parkiranja ipd.), vendar le v UE A1 in tako, 
da je v celoti vkopana v teren, če se pri tem ne poslabšajo 
geološke in hidrološke značilnosti lokacije;

– odstopanja od prikaza velikosti in oblike ureditve-
nih enot ob pogoju (npr. pri zemljišču s parc. št. 585/3, 
k.o. 1421 – Medvedje selo, pri optimizaciji prometnega 
omrežja, urejanju struge pritoka), da se ne spreminja 
koncepta urejanja območja;
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– dodatna odstopanja od kote terena v UE A2, v 
primeru dodatno ugotovljenih geoloških/hidroloških zna-
čilnosti območja;

– odstopanja od prikazane sheme poteka internih 
cest (ne velja za lokacijo krožnega križišča na regionalni 
cesti) ob zagotavljanju ustreznih tehničnih elementov ter 
skladno s predpisi o projektiranju cest;

– odstopanja od faznosti urejanja prometnega omrež-
ja, in sicer se lahko za dovoz v območje UE A2, pred 
izgradnjo krožnega križišča, uredi tudi obstoječ priklju-
ček z regionalno cesto na skrajni južni strani območja 
urejanja, ki se ustrezno rekonstruira. Pri tem se, na me-
stu prečkanja območja UE B1 na skrajnem južnem delu, 
le-ta prekine v širini dovoza. Ob urejanju tega dovoza se 
upoštevajo pogoji kot veljajo v UE C;

– odstopanja od predlagane sheme oblik in velikosti 
gradbenih parcel posameznih stavb, ki se lahko zmanj-
šajo ali povečajo (npr. le na zemljišča v lasti investitorja);

– odstopanja od faznosti urejanja struge pritoka, če 
se pri tem ne poslabšajo geološke in hidrološke značil-
nosti lokacije.
(2) Odstopanje od pogojev za gradnjo gospodarske jav-

ne infrastrukture, določenih v tem odloku, je mogoče tudi v 
primeru, da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali 
med gradnjo za to pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva 
zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-
-geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve 
ali zaradi drugih utemeljenih razlogov.

(3) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi inte-
resi in veljavnimi predpisi, z njimi morajo soglašati pristojni 
upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, v katerih delovno 
področje spadajo odstopanja.

9. Usmeritve za določitev meril in pogojev  
po prenehanju veljavnosti OPPN

46. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN)
(1) Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN na-

črtovanih prostorskih ureditev se lahko OPPN ali njegovi 
funkcionalno zaključeni deli razveljavijo.

(2) Ob razveljavitvi je potrebno izvedene prostorske 
ureditve evidentirati v zemljiškem katastru in katastru gospo-
darske javne infrastrukture ter opredeliti območja varovalnih 
pasov gospodarske javne infrastrukture za potrebe prikaza 
stanja prostora v prostorskem informacijskem sistemu.

(3) Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo določila veljav-
nega OPN.

10. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN

47. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Investitorji so dolžni poleg načrtovanih prostorskih 
ureditev znotraj posameznih ureditvenih enot oziroma etap/
faz gradnje sočasno izvesti tudi vso pripadajočo gospodar-
sko infrastrukturo (po pogojih upravljavcev in skladno s 44. 
členom tega odloka), ki bo omogočila funkcioniranje takega 
območja.

(2) Investitorji krijejo stroške prestavitve, zaščite ali no-
vogradnje infrastrukturnih vodov znotraj oziroma izven obmo-
čja urejanja, če je to potrebno za izvedbo z OPPN načrtovanih 
ureditev oziroma je njena posledica.

(3) Investitorji stavb v UE A2, ki imajo v sklopu svoje 
gradbene parcele zelene površine v UE B, so dolžni urediti 
le-te pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za stavbe.

(4) Financiranje gradnje in prestavitev infrastrukture bo 
potekalo v dogovoru med investitorji, upravljavci in Obči-
no Trebnje ob upoštevanju določil tega člena in obveznosti 

investitorjev v skladu z določili tega odloka. Za komunalno 
opremo, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti, se lahko sklene 
pogodba o opremljanju na podlagi 78. člena ZPNačrt, v kateri 
se podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih 
strank. Za ostalo infrastrukturo se investitorji in upravljavci 
v medsebojnih pogodbah podrobneje dogovorijo o pogojih 
financiranja.

(5) Podlaga za odmero komunalnega prispevka v UE 
A1 je občinski predpis o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje, 
za ostale UE pa se sprejme poseben program opremljanja.

(6) Investitor oziroma izvajalec del mora pri posegih v 
prostor pristojnim službam s področja gospodarske javne 
infrastrukture ter s področja zaščite in reševanja, varstva 
okolja in naravnih virov omogočiti spremljanje stanja na tere-
nu oziroma opravljanje strokovnega nadzora v času izvajanja 
zemeljskih in gradbenih del.

III. GRAFIČNI DEL OPPN

48. člen
(vsebina grafičnega dela)

Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:

1. Izsek iz kartografskega dela 
izvedbenega dela OPN MONM M 1:5000
a) – namenska raba
b) – infrastruktura

2. DOF s prikazom območja urejanja M 1:2500
3. TTN s prikazom območja urejanja M 1:2500
4. DKN s prikazom območja urejanja M 1:1000
5. Geodetski načrt s prikazom 

območja urejanja M 1:1000
6. Ureditvena situacija M 1:1000
7. Ureditvene enote M 1:1000
8. Načrt parcelacije M 1:1000
9. Načrt prometne infrastrukture M 1: 1000
10. Načrt komunalno-energetske 

infrastrukture M 1:1000
11. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja 

ter varstvo pred naravnimi  
in drugimi nesrečami M 1:1000

12. Karakteristični prečni prerez ceste M 1:50
13. Pregledni vzdolžni prerez ceste M 1:1000/100
14. Karakteristični prerezi pritoka M 1:100/100
15. Prikaz vplivov in povezav 

s sosednjimi območji M 1:2500

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

49. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja 

ohranja sedanja raba prostora.

50. člen
(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve tega odloka se zaradi razširitve obmo-
čja urejanja z OPPN ustrezno zmanjšajo območja enot urejanja 
prostora iz OPN na katere se posega z OPPN.

51. člen
(hramba OPPN)

OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Ob-
čine Trebnje in sedežu Upravne enote Trebnje. V primeru od-
stopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.
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52. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Odlok se objavi tudi na spletni strani 
Občine Trebnje.

Št. 007-9/2018
Trebnje, dne 21. februarja 2018

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

622. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje objekta VTD na Čatežu

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, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO 
in 61/17 – ZureP-2) in v skladu s 17. členom Statuta Občine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski 
svet Občine Trebnje na 28. redni seji dne 21. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za območje objekta VTD na Čatežu

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga in predmet za OPPN)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostor-
ski načrt za območje objekta VTD na Čatežu (v nadaljevanju: 
OPPN), ki ga je izdelalo podjetje M MUNDUS Mateja Sušin 
Brence s.p., pod št. projekta PA-1710.

(2) OPPN se sprejme ob upoštevanju Odloka o občin-
skem prostorskem načrtu Občine Trebnje, (Uradni list RS, 
št. 50/13, 35/14 – popr., 49/16; v nadaljevanju: OPN).

(3) Na območju OPPN se določijo merila in pogoji za 
posege za potrebe Vinogradniško – turističnega društva Čatež 
pod Zaplazom (VTD), Kulturno umetniškega društva popotova-
nje Frana Levstika Čatež (KUD) in Krajevne skupnosti Čatež 
(KS). Poleg obstoječih objektov OPPN obravnava tudi umesti-
tev objektov na mestu zapolnitve obstoječe grajene strukture s 
pripadajočimi ureditvami in infrastrukturo.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Javno dostopne površine so površine, na katere 
ima oziroma mora imeti javnost prost dostop, ne glede na 
lastništvo.

(2) Zemljišče namenjeno gradnji oziroma gradbena par-
cela po tem odloku je zemljišče, ki je sestavljeno iz ene ali 
več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji ali 
na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene 
površine, ki služijo obstoječemu objektu ali je predvidena 
ureditev površin, ki bodo služile predvidenemu objektu. Za 
zemljišče, namenjeno gradnji se v tem odloku uporablja tudi 
pojem gradbena parcela.

3. člen
(vsebina)

(1) OPPN vsebuje poleg tekstualnega dela z odlokom tudi 
grafični del ter priloge.

(2) Vsebina odloka določa:
1. opis prostorskih ureditev,
2. območje urejanja,
3. umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
4. zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-

vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro,

5. rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne de-
diščine,

6. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave,

7. način, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega 
dela,

8. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,

9. etapnost izvedbe prostorske ureditve,
10. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko-

valskih in tehničnih rešitev,
11. obveznosti udeležencev graditve objektov,
12. usmeritve za določanje meril in pogojev po preneha-

nju veljavnosti OPPN.
(3) Grafični del vsebuje naslednje načrte:

1. Območje OPPN
1.1. na TTN in OPN M 1: 10.000, 1:5.000
1.2. na DOF in geodetskem  
načrtu M 1:2.000, 1:1.000
2. Vplivi in povezave M 1:2 000
3. Situacija M 1: 500, 1:200

(4) OPPN ima naslednje obvezne priloge: izvleček iz 
hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, 
strokovne podlage za pripravo OPPN, smernice in mnenja 
nosilcev urejanja prostora, obrazložitev in utemeljitev OPPN in 
povzetek za javnost.

(5) Glede na z OPPN-jem načrtovane ureditve in varova-
nja, okoljskega poročila za postopek celovite presoje vplivov na 
okolje ni bilo potrebno izdelati, zato ni predmet obveznih prilog.

II. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV

4. člen
(območje urejanja)

(1) Območje OPPN leži na robu južnega dela naselja 
Čatež in predstavlja del enote urejanja prostora v OPN dolo-
čenega kot ČAT-004. Ker predvidene ureditve ne bodo ovirale 
kasnejšega načrtovanja območja in izvedbe OPPN, se OPPN 
izdela samo za del enote urejanja prostora in sicer samo za 
območje, ki ga bodo za svoje namene potrebovali VTD, KUD 
in KS.

(2) Območje OPPN zajema objekte in pripadajoča zemlji-
šča v lasti VTD ter KS in KUD in vključuje parc. št. 688/6, 687/5, 
688/5 k.o. Čatež v velikosti 1060m2.

(3) Meja območja OPPN je razvidna iz načrta 1 grafičnega 
dela »Območje OPPN«.

5. člen
(vplivi in povezave)

(1) Območje OPPN se nahaja v strnjenem delu naselja 
Čatež s cerkvijo sv. Mihaela severno od območja in je v večjem 
delu pozidano. Na območju stojita 2 objekta, južno od njiju 
je oblikovana ploščad s stopničastim delom, ki ima funkcijo 
javnega trga.

(2) Območje OPPN sega v varovalni pas regionalne dr-
žavne ceste III. Reda, št. R3-652, na odseku 1457 Moravče–
Čatež–Trebnje in leži na levi strani v smeri stacionaže državne 
ceste od km 6,236 do km 6,282.

(3) Območje je komunalno opremljeno. Do območja 
se dostopa preko lokalnega javnega dobra parc. št. 1934/7 
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k.o. Čatež (nekategorizirana pot), ki vodi do župnišča. Javno 
dobro meji na vzhodni strani na regionalno cesto R3-652/1457, 
ki je v lasti Republike Slovenije in nima statusa javnega dobra 
(parc. št. 1934/1 k.o. Čatež). Dostop do območja je možen do 
SZ dela območja preko obstoječe makadamske poti. Na drugi 
strani regionalne ceste so parkirne površine.

(4) Območje OPPN leži na območju varstva narave (Na-
tura 200, EPO) in ne sega na druga varovana območja ali ob-
močja varstvenih režimov – ne na območju kulturne dediščine, 
varstva voda, ogrožena območja in ne meji na varovalni gozd.

6. člen
(vrste gradenj)

(1) Na območju OPPN so dopustne vse vrste gradenj – 
gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev 
objekta.

(2) Dopustni so tudi naslednji posegi:
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru 

dopustnih dejavnosti,
– ureditve infrastrukture (prometno, energetsko, komu-

nalno, telekomunikacijsko omrežje in naprave ter podobno).

7. člen
(vrste objektov glede na namen po klasifikaciji objektov)

(1) Dopustna je gradnja objektov skladno z namensko 
rabo, torej objektov, ki soustvarjajo centralno funkcijo naselja.

(2) Po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) je dopustna gra-
dnja naslednjih objektov s pretežnim namenom:

1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe
122 Poslovne in upravne stavbe
12301 Trgovske stavbe (manjše, oskrbovalne  

dejavnosti)
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (manjše,  

oskrbovalne dejavnosti)
126 Stavbe splošnega družbenega pomena.
222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski),  

elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna), 
komunikacijska omrežja.

8. člen
(dopustne dejavnosti)

Dopustne so dejavnosti skladno z namensko rabo – cen-
tralne dejavnosti, kjer gre za preplet trgovskih, oskrbnih, sto-
ritvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraže-
valnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje.

9. člen
(vrste objektov glede na zahtevnost)

V območju OPPN je poleg manj zahtevnih objektov do-
pustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s 
13. členom tega odloka.

III. MERILA IN POGOJI NAČRTOVANIH OBJEKTOV  
IN POVRŠIN

10. člen
(zasnova in ureditvene enote)

(1) Ohranjata se obstoječa objekta in ploščad. Predvidi se 
pozidava kot zapolnitev obstoječe grajene strukture na severu 
ob obstoječih objektih. Pri objektu VTD na GP1 se zagotovi 
dostop do zgornjega platoja terena, pri tem pa se lahko ohranja 
obstoječ oporni zid ob cesti oziroma obstoječi oporni zid platoja.

(2) Določijo se robni pogoji za gradnjo.
(3) Zasnova je razvidna iz načrta 3 grafičnega dela OPPN 

»Situacija«.

11. člen
(lokacijski pogoji in pogoji o velikosti objektov)

(1) Novogradnja objektov se lahko izvaja po celotni površini 
gradbene parcele GP1 in GP2 do parcelne meje ali z odmikom 
in sicer na način, da zagotavlja stabilnost obstoječih objektov 
in terena oziroma z minimalnim odmikom, kot je prikazano v 
grafičnem delu.

(2) Max. tlorisno velikost objektov pogojuje razpoložljiv 
prostor. Vertikalen gabarit novo gradenj pogojuje oblikovanje 
silhuete naselja in ne sme bistveno izstopati v gabaritih.

12. člen
(pogoji za oblikovanje objektov in površin)

(1) Zunanja podoba novo zgrajenega objekta s svojo po-
javno drugačnostjo opozori na funkcijo objekta. Objekt naj bo 
sodobno oblikovan objekt z elementi, ki nakazujejo program 
objekta, zato posebnim meril in pogojev za oblikovanje tovr-
stnega objekta ni.

(2) Objekti so lahko tudi tradicionalno oblikovani:
– streha: simetrična dvokapnica z naklonom 40°–45° in 

čopom brez frčad, kritina opečni zareznik,
– fasada: poleg klasičnega ometa lahko tudi tradicionalni 

materiali (les ali kamen), ki pa se lahko uporabijo na sodoben 
način. Fasada naj bo v odtenkih svetlih, toplih, zemeljskih barv 
ali v beli barvi. Prepovedana je uporaba barv, ki so v prostoru 
izrazito moteče in neavtohtone (npr. signalne barve, citronsko 
rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, modra, turkizno 
modra). Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli 
na fasadah (kot so večkotni in polkrožni izzidki, stolpiči, fasadni 
pomoli in tipični arhitekturni elementi drugih arhitekturnih okolij 
(stebrišča, loki..) in na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi 
različnimi nakloni, slemeni in kritinami ipd.).

– Stavbno pohištvo – leseno stavbno pohištvo. Vrata mo-
rajo biti polna, lahko s tradicionalnimi dodatki. Večje steklene 
površine niso dopustne. Priporočljivo je, da imajo odprtine erte 
– okenske fasadne okvirje v kamnu, tolčenem betonu ali lesu. 
Zunanje žaluzije ali rolete niso dopustne.

(3) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na vizualno 
izpostavljene fasade objektov, razen če so te fasade izvedene 
tako, da deli fasad zakrivajo instalacije in zunanjo enoto naprave.

(4) Dopustna je gradnja podpornih zidov za premostitve 
nivelet terena.

13. člen
(pogoji za nezahtevne in enostavne objekte)

(1) Dopustna je gradnja naslednjih nezahtevnih in eno-
stavnih objektov:

1. Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, kot 
enostaven objekt, površine do 20 m2 (od tega nadstrešek, ve-
trolov, senčnica – brajda).

2. Pomožni objekt v javni rabi od tega grajena urbana 
oprema, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajeno 
spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), gra-
jen gostinski vrt; pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje 
ceste, objekt javne razsvetljave.

3. Rezervoar za vodo (samo vkopani).
4. Vodnjak, vodomet.
5. Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture.
6. Objekt za oglaševanje.
7. Pomožni komunalni objekt.
(2) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopu-

stna v odmiku 2,0 m od parcelne meje ali manj s soglasjem 
lastnika sosednjih zemljišč in pod pogoji upravljavca prometne 
in druge infrastrukture.

(3) Na ploščadi južno od obstoječih objektov na grad-
beni parceli GPjd se dopusti postavitev začasnih objektov za 
turistične namene, postavitev urbane opreme in nezahtevnih 
ter enostavnih objektov. Začasni objekti za turistično ponudbo 
(kiosk, gostinski vrt, pokriti prostor, oder z nadstreškom, tribuna) 
morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo osnovnega toka peš 
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prometa in funkcionalno oviranih ljudi, da ne ovirajo prometa in-
terventnih vozil in vzdrževanja infrastrukturnega omrežja, ter da 
upoštevajo pogoje poseganja v varovalni pas regionalne ceste.

(4) Objekt za oglaševanje – Postavitev nad slemenom 
objektov ni dopustna. Izvesne table in napisi nad vhodi in 
izložbami morajo biti nameščeni najmanj 2,3 m nad javnimi 
površinami. V varovalnem pasu regionalne ceste je dopustno 
postavljanje objektov za reklamiranje, obveščanje in oglaše-
vanje pod pogoji veljavnih predpisov in s soglasjem pristojne 
službe za upravljanje regionalnih cest.

14. člen
(pogoji za obstoječe objekte)

Obstoječa objekta se ohranjata. Oblikovna sanacija ni 
potrebna. Obstoječe stanje objektov je razvidno iz načrta 3 
grafičnega dela OPPN »Situacija«.

IV. POGOJI ZA GOSPODARSKO JAVNO  
IN DRUGO INFRASTRUKTURO

15. člen
(infrastruktura splošno)

(1) Območje je infrastrukturno opremljeno (indirekten do-
stop do javne ceste, elektrika, vodovod, kanalizacija, telekomu-
nikacijsko in širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij). 
OPPN ne posega v obstoječe prometne in infrastrukturne ure-
ditve.

(2) Pogoji in obveznosti udeležencev pri gradnji v času 
gradnje so predmet projektne dokumentacije PGD.

(3) Prometne ureditve, potek komunalnih in energetskih 
vodov so prikazani na načrtu 3 grafičnega dela OPPN »Situ-
acija«.

16. člen
(prometna infrastruktura)

(1) Območje OPPN sega v varovalni pas regionalne dr-
žavne ceste III. Reda, št. R3-652, na odseku 1457 Moravče–
Čatež–Trebnje, od km 6,236 do km 6,282 na levi strani v smeri 
stacionaže državne ceste. Posegi v varovalni pas regionalne 
ceste so dopustni s soglasjem Direkcije.

(2) Ohranjajo se obstoječe prometne ureditve, dovozi in 
dostopi na območje OPPN, kot je prikazano na načrtu 3 grafič-
nega dela OPPN »Situacija«.

(3) Za objekt VTD na GP1 se zagotovi dostop do zgornje-
ga platoja terena, pri tem pa se lahko ohranja obstoječ oporni 
zid ob lokalni cesti oziroma obstoječi oporni zid platoja.

(4) Pogoje za postavitev nezahtevnih in enostavnih objek-
tov v varovalnem pasu cest določa 13. člen odloka.

(5) Parkirne površine se zagotavljajo na obstoječih parkir-
nih površinah na drugi strani ceste.

17. člen
(vodovodno omrežje)

Ohranjajo se obstoječi priključki na vodovodno omrežje 
in hidrant na ploščadi.

18. člen
(odvajanje voda)

(1) Odvajanje padavinske vode novih objektov se priključi 
k odvajanju padavinske vode z obstoječega objekta, saj gre za 
odvajanje vod zaradi umestitve manjših objektov.

(2) Ohranjajo se obstoječi priključki na javno kanalizacij-
sko omrežje. Nova objekta se priključita na obstoječ sistem.

19. člen
(energetska infrastruktura)

(1) Ohranjajo se obstoječi priključki na električno omrež-
je. Obstoječi kabel iz TP Elma Čatež S od območja OPPN 

do elektro omarice na SV območju ni ustrezno vgrajen. Ob 
gradnji se umakne in ustrezno izvede kot podzemni vod.

(2) Za ogrevanje in drugo uporabo je možno tudi izkori-
ščanje obnovljivih virov energije.

20. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

Ohranjajo se obstoječi priključki na telekomunikacijsko 
omrežje. Dopustna je izvedba priključkov in gradnja vodov 
za telekomunikacijsko in širokopasovno omrežje elektronskih 
komunikacij ter brezžičnega javno dostopnega sistema

21. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)

Zagotovljen je individualen odvoz komunalnih odpadkov. 
Zbirno, ki je tudi odjemno mesto, se uredi na mestu, ki ni vizu-
alno izpostavljeno iz regionalne ceste. Odjemno mesto mora 
biti opremljeno s posodo za odpad po navodilih upravljavca 
in se vizualno zakrije.

V. PARCELACIJA IN PROSTORSKI UKREPI

22. člen
(parcelacija in prostorski ukrepi)

(1) Območje OPPN sestavljajo 4 gradbene parcele, kjer 
je predvidena gradnja objektov. Dopustno je združevanje 
parcel – GP1 z GP3 in GP2 z GP4. Del GP1 severno od GP2 
se lahko združi z GP2.

(2) Posebni prostorski ukrepi niso predvideni.

VI. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE,  
NARAVE IN OKOLJA

23. člen
(ohranjanje kulturne dediščine in narave)

(1) OPPN sega na območja varstva narave (ekološko 
pomembna območja, območja Nature 2000) in ne posega na 
območja varstva kulturne dediščine.

(2) Skladno z smernicami pristojne službe za varstvo 
narave, posebnih pogojev za to področje ni, ker gre za pose-
ge znotraj obstoječe pozidave, ki nimajo vpliva na varovano 
naravo.

(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja splošni 
arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/
odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine obvezuje, da 
najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi 
takoj obvesti pristojno enoto Zavoda.

24. člen
(varovanje voda)

(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih 
virov oziroma njihovih varstvenih pasov. Na območju se po-
plave ne pojavljajo in ni površinskih voda.

(2) Predvideni so predhodni ukrepi za varstvo povr-
šinskih voda in podtalnice skladno z veljavno zakonodajo – 
ustrezen način odvajanja in čiščenja padavinskih in odpadnih 
vod.

25. člen
(varovanje okolja)

(1) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mej-
nih količin vsebnosti snovi, določenih z veljavnimi predpisi, ki 
urejajo to področje.

(2) Območje centralnih dejavnosti sodi po veljavnih pred-
pisih med območja III. stopnje varstva pred hrupom, kjer je 
dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzroča-



Stran 2262 / Št. 14 / 2. 3. 2018 Uradni list Republike Slovenije

nja hrupa in je dovoljena mejna raven hrupa 50 dBA ponoči 
in 60 dBA podnevi.

(3) Povzročitelji odpadkov med gradnjo in v času obra-
tovanja objektov morajo upoštevati veljavne predpise, ki do-
ločajo ravnanje z odpadki.

(4) Mejne vrednosti obremenitev okolja zaradi elektro-
magnetnega sevanja ne smejo biti presežene, pri čemer je 
potrebno upoštevati veljavne predpise. Območje OPPN sodi 
v območje I. stopnje varstva pred sevanjem.

(5) Pri osvetljevanju objektov in pri objektih za svetlobno 
oglaševanje, ki svetijo, je treba upoštevati ukrepe za zmanj-
ševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi in 
usmeritve s področja svetlobnega onesnaženja okolja in glede 
zmanjševanja porabe električne energije.

(6) Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti 
in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo 
degradiranih površin v občini.

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

NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
IN VAROVANJEM ZDRAVJA

26. člen
(obramba in varstvo pred nesrečami)

(1) Obramba: Na območju urejanja niso potrebni ukrepi 
s področja obrambe.

(2) Ukrepi ogroženih območij: Območje OPPN se ne 
nahaja na poplavnem območju, nahaja pa se na drugih ogro-
ženih območjih, kjer veljajo običajni zaščitni ukrepi. Pri načr-
tovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati prepovedi 
in omejitve veljavne zakonodaje, ki se nanašajo na posege 
na erozijsko, plazljivo in plazovito območje. V fazi izdelave 
projektne dokumentacije za novogradnjo stavbe je potrebno 
izdelati geološko – geotehnično poročilo s poudarkom na 
eroziji in plazljivosti terena, s katerim se ugotovi stopnja 
tveganja za načrtovan poseg – določitev območja nevarnosti 
pojava erozije in plazov. Odvod vseh odpadnih in padavinskih 
voda je potrebno načrtovati na tak način, da ne bo ogrožena 
stabilnost zemljišča in poslabšano stanje voda.

(3) Protipotresna varnost: Pri gradnji objektov in vseh 
zaradi njih potrebnih ureditev je potrebno upoštevati določila 
predpisov o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov 
v potresnih območjih za projektni potresni pospešek tal (g) 
je 0,175. Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrže-
vani skladno z veljavnimi predpisi o odpornosti in stabilnosti 
objektov.

(4) Nevarnost razlitja nevarnih snovi: glede na namen-
skost stavb se ne predvideva pojavnost tovrstne nevarnosti.

27. člen
(požarnovarstvene zahteve)

(1) Požarno varstvo, širjenje požara na sosednje objek-
te, odmiki med objekti, lega objektov, nosilnost konstrukcije, 
preprečevanje širjenja požara po stavbah, evakuacijske poti in 
sistemi za javljanje ter alarmiranje, ukrepi za varen umik ljudi, 
naprave za gašenje in dostop gasilcev, hidrantno omrežje 
in drugo, morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi požarno-
-varstvenimi predpisi, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in 
gradnjo objektov in naprav ter njihovo rabo in se podrobneje 
določijo v projektni dokumentaciji.

(2) Intervencijske poti se zagotovijo na obstoječih pro-
metnih in javnih površinah.

28. člen
(varovanje zdravja)

Vse ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno ovi-
ranim ljudem, kot določa veljavni predpis.

VIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

29. člen
(etapnost izvedbe prostorske ureditve)

Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaključeno 
konstrukcijsko in funkcionalno celoto.

30. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od funk-
cionalnih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se 
pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju varnostnih, energet-
skih, prometnih, tehnoloških in drugih razmer pridobijo tehnične 
rešitve, ki so primernejše z energetskega, tehnološkega, pro-
metno tehničnega ali okoljevarstvenih vidikov.

(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz 
prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza 
območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na 
območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo 
biti v nasprotju z javnim interesom.

31. člen
(zagotavljanje izgradnje infrastrukture)

Podlaga za odmero komunalnega prispevka je program 
opremljanja, kot velja za širše območje Čateža. Poseben pro-
gram opremljanja za ta OPPN se ne izdela.

32. člen
(obveznosti udeležencev graditve objektov)

Pogoji in obveznosti udeležencev pri gradnji v času gra-
dnje so predmet projektne dokumentacije PGD.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
(dopustni posegi pred izvedbo ureditev)

Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja 
ohranja sedanja raba prostora.

34. člen
(vpogled akta in nadzorstvo)

(1) OPPN je v času uradnih ur na vpogled na pristojnem 
oddelku za prostor Občine Trebnje.

(2) Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe.

35. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN)
Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih uredi-

tev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potreb-
no upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitektonskega 
in urbanističnega urejanja, kot je opredeljeno v tem odloku. 
Prenesejo se v prostorsko izvedene pogoje (PIP) v OPN.

36. člen
(uveljavitev)

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

Št. 007-7/2018
Trebnje, dne 21. februarja 2018

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.
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623. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih 
gradenj na območju Občine Trebnje

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, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) 
in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 
65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 28. redni seji 
dne 21. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj  

na območju Občine Trebnje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem 

prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13; 
v nadaljevanju OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski 
načrt za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju 
Občine Trebnje (v nadaljevanju OPPN).

2. člen
(vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta 
v digitalni in analogni obliki.

(2) Tekstualni del OPPN je določen v II. poglavju tega 
odloka.

(3) Grafični del OPPN je sestavina vezane mape OPPN 
in je določen v III. poglavju tega odloka.

3. člen
(Priloge OPPN)

Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN, in sicer:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve 

prostorskega akta
4. Smernice nosilcev urejanja prostora
5. Mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
8. Povzetek za javnost
9. Odločba Ministrstva za okolje in prostor glede celovite 

presoje vplivov na okolje (CPVO).

II. TEKSTUALNI DEL OPPN

4. člen
(pomen izrazov)

(1) Legalizacija je pridobitev gradbenega dovoljenja za 
nelegalno ali neskladno gradnjo objektov, obravnavanih s tem 
OPPN, skladno z določili tega odloka.

(2) Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene 
ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, kjer je umešče-
na posamezna obravnavana neskladna oziroma nelegalna 
gradnja s spremljajočimi ureditvami. Po obliki in velikosti je 
enaka stavbnemu zemljišču, ki je z OPN določeno v okviru 
posamezne podrobne namenske rabe: Av, Ask, Asp, SK ozi-
roma SKg.

(3) Ureditvena enota (v nadaljevanju tudi UE) je območje, 
ki poleg gradbene parcele v posameznih primerih vključuje tudi 
dele parcel zaradi vplivov (posegov, odmikov ipd.) na sosednja 
zemljišča.

(4) Osnovni objekt je glavna stavba znotraj gradbene 
parcele, in sicer:

– gospodarski objekt (zidanica ali vinska klet) na površi-
nah razpršene poselitve za zidanice in vinske kleti (Av),

– stanovanjska stavba ali kmetijsko gospodarski objekt v 
sklopu kmetije na površinah razpršene poselitve za kmetije in 
stanovanja (Ask) ter na površinah podeželskega naselja (SK),

– gospodarski objekt v sklopu kmetije na površinah za 
gospodarska poslopja kmetij (Skg),

– počitniška hiša v sklopu površin razpršene poselitve za 
počitniške hiše (Asp).

Osnovni objekti so lahko manj zahtevni ali nezahtevni 
skladno z določili o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 
gradnje.

(5) Ostali objekti so pomožni objekti (v nadaljevanju PO) 
za spravilo strojev, orodja, pridelka oziroma drugo, ki funkcio-
nalno dopolnjujejo namembnost osnovnega objekta, ter oporni 
zidovi, potrebni zaradi funkcionalnejše ureditve zunanjih po-
vršin ob objektu (parkiranje ipd.) in/ali premagovanja višinske 
razlike v terenu ter kot agromelioracijski ukrep za izboljšanje 
pogojev kmetijske pridelave oziroma funkcionalne izrabe ze-
mljiškega posestva. Pomožni objekti so lahko manj zahtevni, 
nezahtevni ali enostavni skladno z določili o razvrščanju objek-
tov glede na zahtevnost gradnje.

(6) Zazidana površina je tlorisna projekcija zunanjih di-
menzij objekta na zemljišče. V zazidano površino se ne šteje 
balkonov, napuščev, nadstreškov nad vhodom, zunanjih stopnišč 
in podobnih gradbenih elementov. V zazidano površino se ne 
štejejo tudi deli objektov, ki ne segajo nad površino zemljišča.

(7) Odmik objekta od parcelne meje je najkrajša razdalja 
med zazidano površino in parcelno mejo sosednjega zemljišča. 
Za zadosten odmik se šteje odmik, ki znaša najmanj 2,5 m 
pri zidanici in vinski kleti, stanovanjski stavbi ter kmetijskem 
gospodarskem poslopju v vinogradniških območjih; najmanj 
4,0 m pri stanovanjski stavbi, kmetijsko gospodarskem poslopju 
in gospodarskem objektu v vasi; najmanj 2,0 m pri pomožnih 
(enostavnih in nezahtevnih) objektih in najmanj 0,60 m pri 
opornih zidovih višine več od 1,5 m. Oporni zidovi do višine 
1,5 m so lahko postavljeni na meji gradbene oziroma lastniške 
parcele. Manjši odmiki od mej sosednjih zemljišč so dopustni 
pri objektih, ki so opredeljeni v 19., 20. in 21. členu tega odloka, 
pri čemer v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja ni potrebno 
soglasje lastnikov sosednjih parcel. Vse objekte, ki so predmet 
OPPN, je možno legalizirati tudi z 0,0m odmika od stavbnega 
zemljišča, pri čemer pa lahko objekti, ki so opredeljeni v 16. čle-
nu, minimalno posežejo tudi na osnovno namensko rabo.

(8) Za pritlični enoetažni objekt se šteje objekt, katerega 
streha je hkrati strop nad prostorom in tudi, ko ima objekt nad 
pritličjem ploščo oziroma strop, ki ga deli od neizkoriščene-
ga podstrešja. Za neizkoriščeno podstrešje se šteje prostor 
nad pritličjem neposredno pod poševno, praviloma dvokapno 
streho. V strmem terenu, ko je objekt pretežno vkopan, le-ta 
predstavlja klet.

(9) Odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt 
odstrani, poruši ali razgradi in vzpostavi prejšnje stanje.

(10) Praviloma pomeni, da je treba upoštevati določila od-
loka, če pa to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, 
je treba odstop od določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v 
postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.

1. Opis prostorske ureditve

5. člen
(umestitev območja OPPN v prostor)

(1) Območje OPPN sestavlja 83 ureditvenih enot (UE), 
kjer so umeščene obravnavane neskladne oziroma nelegalne 
gradnje. 76 UE je na območjih razpršene poselitve (Av, Ask in 
Asp) v okviru vinogradniških območij, 7 UE pa na površinah 
podeželskega naselja (SK), pri čemer je ena UE sočasno tudi 
na površini za gospodarska poslopja kmetij (SKg).
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(2) Posegi so obravnavani z določitvijo lokacije in sa-
nacijskih pogojev za neskladno oziroma nelegalno gradnjo 
(v primerih, ko so ti potrebni) na podlagi vlog individualnih 
pobudnikov oziroma investitorjev neskladne ali nelegalne 
gradnje.

6. člen
(ureditveno območje OPPN)

(1) Ureditveno območje OPPN, ki je v grafičnem delu 
odloka določeno z ureditvenimi enotami (UE), vključuje:

– v EUP vinogradniška območja površino podrobne na-
menske rabe (Av, Ask, Asp), ki pripadajo obravnavanim ne-
skladnim ali nelegalnim objektom in so bila opredeljena z OPN 
ter dele parcel v zvezi z vplivi na sosednja zemljišča (zaradi 
posegov, odmikov ipd.). V UE so v posameznih primerih vklju-
čene tudi ostale neskladne ali nelegalne gradnje (ostali objekti, 

kot so oporni zidovi, lope, nadstreški, kleti ipd.), ki dopolnjujejo 
osnovni objekt,

– v EUP površine podeželskega naselja (SK) in površine za 
gospodarska poslopja (SKg), ki pripadajo obravnavanim neskla-
dnim ali nelegalnim objektom in so bila opredeljena z OPN ter 
dele parcel v zvezi z vplivi na sosednja zemljišča (zaradi posegov, 
odmikov ipd.). V UE so v posameznih primerih vključene tudi 
ostale neskladne ali nelegalne gradnje (ostali objekti, kot so oporni 
zidovi, lope, nadstreški, kleti ipd.), ki dopolnjujejo osnovni objekt.

(2) Z OPPN se obravnavajo tudi ostali objekti in ureditve 
izven območja UE, četudi grafično in tekstualno niso opredelje-
ni. Ostali objekti se lahko nahajajo na celotni zemljiški parceli, 
tudi na delu, ki ni zajeta v UE, pripada pa obravnavani neskla-
dni ali nelegalni gradnji.

(3) V ureditveno območje OPPN so tako vključeni objekti 
in ureditve na naslednjih zemljiščih:

UE Območje ureditvene
enote (UE)

K.o. EUP
po OPN

Predmet legalizacije
(osnovni objekt)

Predmet legalizacije
(ostali objekti)

2 632/2, 2780/1 (cesta) Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja
3 2423, 2420/1 Lukovek LUK-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja
4 2836/3, 2836/4, 2954/1, 

4141/1 (cesta)
Lukovek LIP-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT 2x (drvarnica 

in nadstrešek) – nelegalna 
gradnja

5 1778/3, 1778/1, 1774 Lukovek RIH-vin-3 ZIDANICA – nelegalna gradnja
6 314, 268 Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) 

– nelegalna gradnja
8 663/1, 662 Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek 

nad kletjo) – nelegalna gradnja
9 2836/4, 2836/2, 2836/3 Lukovek LIP-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) 

– nelegalna gradnja
11 2956/1, 2950/1, 2956/2 Lukovek LIP-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) 

– nelegalna gradnja
12 1769/2, 1769/1 Lukovek RIH-vin-3 ZIDANICA – nelegalna gradnja
14 3083/1, 3083/4, 3084/1 Lukovek LIP-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT 2x 

(nadstrešek, podkletena terasa) – 
nelegalna gradnja

16 3731/1, 3731/2, 3736/1, 
3730

Lukovek LIP-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja

17 3449/1, 3450/3, 3445/2 Lukovek GRT-vin-3 ZIDANICA – nelegalna gradnja
19 320/1, 321/1, 2777/1 

(cesta),
Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT (lopa) – 

nelegalna gradnja
20 2408/3, 4147/5 (cesta) Lukovek LUK-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja
21 105, 206/2, 104, 108, 

2776/18 (cesta)
Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja POMOŽNI OBJEKT 3x 

(nadstrešek 1, nadstrešek-2, 
lopa) – nelegalna gradnja

22 452/2 Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja
24 267, 2783 (cesta) Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja
25 427, 2778/3, 2778/2, 

2778/4
Knežja vas LIS-vin-1 VINOTOČ – legalna gradnja POMOŽNI OBJEKT (lopa) – 

nelegalna gradnja
26 3502/2, 3480/1, 3502/3, 

4118 (cesta)
Lukovek GRT-004 SK STANOVANJSKA HIŠA – 

neskladna gradnja
28 566/3, 2640/1 Korita ŠMA-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja
29 331/2, 331/1, 338/1, 

338/3
Prapreče MAV-vin-1 

(Ask)
STANOVANJSKA HIŠA – 
nelegalna gradnja

POMOŽNI OBJEKT (KGO) – 
nelegalna gradnja

30 222/2, 221 Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja
31 85, 87 Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja
36 391/2 Korita ŠMA-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja
37 1764/4 Čatež GOL-024 

SK [v]
STANOVANJSKA HIŠA – 
nelegalna gradnja

POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) 
– nelegalna gradnja

38 534, 535/2, 533, 535/1, 
2781/1 (cesta)

Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT 2x 
(nadstrešek, klet) – nelegalna 
gradnja
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UE Območje ureditvene
enote (UE)

K.o. EUP
po OPN

Predmet legalizacije
(osnovni objekt)

Predmet legalizacije
(ostali objekti)

39 468/5 Češnjevek MEG-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja
40 666/2, 667/2, 2780/1, 

353 
Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja POMOŽNI OBJEKT 2x 

(nadstrešek, drvarnica  
z nadstreškom) in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja 

43 3352/3, 3352/1, 3348/3 Lukovek GRT-vin-3 ZIDANICA – nelegalna gradnja
45 1772 Lukovek RIH-vin-3 ZIDANICA – nelegalna gradnja
46 2179, 4175 (cesta) Lukovek RIH-017 SK STANOVANJSKA HIŠA – 

nelegalna gradnja
47 118/9, 208/3, 208/4, 

621/3 (cesta)
Roje RČA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT (drvarnica 

z nadstreškom nad kletjo), 
OPORNI ZID 1 in 2

51 2493/2, 2493/3, 2492, 
4150/10 (cesta), 2494/1

Lukovek LUK-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) 
– nelegalna gradnja

52 3805/36, 3497/1 Lukovek GRT-003 SK STANOVANJSKA HIŠA – 
neskladna gradnja

POMOŽNI OBJEKT 2x (lopa, 
nadstrešek) – nelegalna gradnja 

55 197, 198, 2776/18 
(cesta)

Knežja vas LIS-vin-1 POČITNIŠKA HIŠKA – neskladna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 4x 
(nadstrešek, klet, drvarnica, uta/
senčnica) – nelegalna gradnja in 
OPORNI ZID – nelegalna gradnja

56 109/3, 112/5 Roje RČA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT 2x 
(nadstrešek 1, nadstrešek 2) – 
nelegalna gradnja

57 9/7 Češnjevek ČEŠ-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja
58 3598/1 Lukovek GRT-vin-3 ZIDANICA – neskladna gradnja
59 698/1, 681, 2781/2 Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja POMOŽNI OBJEKT (drvarnica), 

OPORNI ZID – nelegalna gradnja 
60 293 Ševnica VŠE-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) 

– nelegalna gradnja
61 1798/2, 1796, 4180 

(cesta)
Lukovek RIH-vin-3 ZIDANICA – legalna gradnja POMOŽNI OBJEKT 2x 

(nadstrešek 1 in nadstrešek 2) – 
nelegalna gradnja

65 1800, 1799 Lukovek RIH-vin-3 ZIDANICA – nelegalna gradnja
66 412, 417/2, 417/4 Prapreče MAV-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja POMOŽNI OBJEKT (skedenj) – 

neskladna gradnja
67 1232, 1221/5 (cesta) Dobrnič STD-004 SK 

in STD-009 
SKg

STANOVANJSKA HIŠA  
(z gospodarskim delom) – 
neskladna gradnja

68 654/1, 653 Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja
69 4267, 3969/1 Lukovek GRT-vin-2 ZIDANICA – neskladna gradnja POMOŽNI OBJEKT (lopa) – 

nelegalna gradnja
72 298/1, 300/1 Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja
75 2240, 2247, 2254, 

2255, 2260, 2265, 4176 
(cesta),

Lukovek RIH-vin-2 
(Ask)

STANOVANJSKA HIŠA – 
neskladna gradnja

POMOŽNI OBJEKT 3x (hlev, 
KGO1, KGO2) – nelegalna 
gradnja

77 1686/2 Lukovek RIH-vin-3 ZIDANICA – nelegalna gradnja
78 3770/2, 3772/1, 3770/1 Lukovek LIP-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja
79 4 Roje RČA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja
82 1006/3, 1010, 1204/1, 

1198/5, 1205/2
Ševnica HUD-009-

SK(v)
STANOVANJSKA HIŠA – 
neskladna gradnja

83 292 Korita ŠMA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) 
– nelegalna gradnja

84 224/1, 225/2, 2776/18 
(cesta)

Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja

85 427/6, 427/3, 427/5, 
427/1

Trebnje MEG-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja

86 449/1, 450, 2777/1 
(cesta)

Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek), 
OPORNI ZID – nelegalna gradnja

88 3993/2, 3994/2, 3985, 
3994/1, 3995, 4120/1 
(cesta)

Lukovek GRT-vin-2 ZIDANICA – neskladna gradnja POMOŽNI OBJEKT 2x 
(nadstrešek, drvarnica) – 
nelegalna gradnja
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UE Območje ureditvene
enote (UE)

K.o. EUP
po OPN

Predmet legalizacije
(osnovni objekt)

Predmet legalizacije
(ostali objekti)

89 284/3 Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja POMOŽNI OBJEKT 2x (klet, 
nadstrešek) – nelegalna gradnja

90 454/3, 455, 447, 2636 
(cesta)

Korita ŠMA-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

93 321/2, 322/2, 2780/1 Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT (lopa) – 
nelegalna gradnja

95 326/1, 326/3 Mali Videm MAČ-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT (kmečka 
lopa) – nelegalna gradnja

98 118/10, 208/4, 
208/3,122, 621/3 
(cesta)

Roje RČA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek 
nad PP in drvarnica), OPORNI 
ZID – nelegalna gradnja

100 962/11 Medvedje 
Selo

TRE-154 SK STANOVANJSKA HIŠA – 
neskladna gradnja

101 706/1 Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja
102 230, 229 Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja
103 3207/2, 3207/3 Lukovek GRT-vin-3 ZIDANICA – neskladna gradnja
104 311/1, 313, 311/2, 

2780/1 (cesta)
Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT 2x 

(nadstrešek, lopa) – nelegalna 
gradnja

106 206/6, 206/1, 206/5 Dolga njiva MAD-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja
107 470/2, 2780 (cesta) Knežja vas LIS-vin-1 HRAM – legalna gradnja
108 436/1, 2777/1 Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja
109 2873, 2872/2, 2872/1, 

2870/2, vse k.o. 
Lukovek in 387/2 
in 387/1, obe k.o. 
Češnjevek

Lukovek,
Češnjevek

ČEŠ-vin-2 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) 
– nelegalna gradnja

110 112/4, 112/2, 621/3 
(cesta), 209/1, 210/2, 
113/2, 113/1

Roje RČA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT (parkirišče s 
podkletitvijo)

111 1225, 1228 Čatež ZČA-vin-5 ZIDANICA – nelegalna gradnja
112 356/1, 354/1 Korita ŠMA-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja
113 1775, 1772 Lukovek RIH-vin-3 ZIDANICA – nelegalna gradnja
114 458/1, 456/1, 456/7 Češnjevek MEG-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja
115 350/1, 346, 2636 

(cesta)
Korita ŠMA-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna 

gradnja
116 412/5, 412/3, 412/4 Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek 

nad PP in kapnico) – nelegalna 
gradnja

117 2977/1 Lukovek LIP-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT (drvarnica / 
lopa) – nelegalna gradnja

118 680/1, 680/2 Knežja vas LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja
119 3971/4, 4121 Lukovek GRT-vin-2 ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna 

gradnja
120 2417/1, 2417/2 Lukovek LUK-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT (klet) – 

nelegalna gradnja
121 431/3, 434/3, 402/2 Češnjevek MEG-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) 

– nelegalna gradnja

7. člen
(prostorske ureditve)

(1) Območje urejanja je, skladno s posamezno vrsto po-
drobne namenske rabe po OPN, namenjeno gradnji (legalizaciji 
neskladnih in nelegalnih gradenj):

– osnovnih objektov, to je:
– zidanic ali vinskih kleti, ki primarno služijo kmetijski 

dejavnosti (vinogradništvu in sadjarstvu) in sekundarno obča-
snemu bivanju;

– gospodarskih objektov, ki služijo gospodarski dejav-
nosti kmetije;

– stanovanjskih hiš, ki služijo bivanju;
– počitniških hiš, ki služijo sekundarno bivanju;

– ostalih objektov (pomožnih objektov) za spravilo strojev, 
orodja, pridelka oziroma drugo, ki funkcionalno dopolnjujejo 
namembnost osnovnega objekta;

– opornih zidov, potrebnih zaradi funkcionalnejše ureditve 
zunanjih površin ob objektu (parkiranje ipd.) in/ali premagova-
nja višinske razlike v terenu ter kot agromelioracijski ukrep za 
izboljšanje pogojev kmetijske pridelave oziroma funkcionalne 
izrabe zemljiškega posestva ter

– izvedbi drugih ureditev (krajinskih in parternih uredi-
tev).
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(2) V posamezni UE so, skladno s posamezno vrsto po-
drobne namenske rabe po OPN, za objekte in ureditve iz pred-
hodnega odstavka, določene gradbene parcele, na katerih je 
dopustna gradnja (legalizaciji neskladnih in nelegalnih gradenj):

– zidanic, vinskih kleti;
– kmetijskih gospodarskih objektov;
– stanovanjskih hiš;
– kmetij (stanovanja kmetij, kmetijska gospodarska po-

slopja);
– počitniških hiš;
– lop, senčnic/ut, nadstreškov, drvarnic, garaž, letnih ku-

hinj in podobnih objektov,
– kozolcev, kmečkih lop, skednjev, čebelnjakov, kašč, gra-

jenih rastlinjakov in podobnih objektov;
– bazenov;
– greznic, rezervoarjev za UNP ali nafto, malih komunal-

nih ČN, zajetij, zbiralnikov za kapnico;
– utrjenih dovoznih poti, utrjenih dvorišč, zunanjih sto-

pnišč, klančin ipd.;
– parkirišč oziroma zaradi višinskih razlik v terenu parki-

rišča s podkletitvijo;
– ograj in podpornih zidov (kot enostvanih, nezahtevnih in 

manj zahtevnih objektov), ki so potrebni zaradi funkcionalnejše 
ureditve zunanjih površin ob objektu (parkiranje ipd.) in/ali pre-
magovanja višinske razlike v terenu;

– pomožnih infrastrukturnih objektov;
– drugih ureditev (krajinskih in parternih ureditev);
– priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture.
(3) V posamezni UE v vinogradniških območjih, vključno s 

funkcionalnim zemljiškim posestvom, ki pripada posamezni UE, 
je na osnovni namenski rabi (K1 in K2) dopustna legalizacija:

– drvarnic, ut, steklenjakov;
– kmečkih lop, kozolcev, skednjev, čebelnjakov, kašč, gra-

jenih rastlinjakov in podobnih pomožnih kmetijskih objektov;
– teras, ki so zaradi višinskih razlik v terenu podkletene;
– nadstreškov, kadar so ti del zidanice in je njihova posta-

vitev delno na gradbeni parceli, delno pa posegajo na osnovno 
namensko rabo;

– greznic, rezervoarjev za UNP ali nafto, malih komunal-
nih ČN, zajetij, zbiralnikov za kapnico;

– utrjenih dovoznih poti in utrjenih dvorišč;
– parkirišč oziroma zaradi višinskih razlik v terenu parki-

rišča s podkletitvijo;
– opornih zidov (kot enostavnih, nezahtevnih in manj zah-

tevnih objektov), ki so potrebni kot agromelioracijski ukrep za 
izboljšanje pogojev kmetijske pridelave oziroma funkcionalne 
izrabe zemljiškega posestva;

– priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture.
(4) Legalizacija objektov je dopustna tudi v primeru, ko 

del objekta (manjši del – do 1/2 površine celotnega objekta, 
ali samo napušč) sega izven gradbene parcele na kmetijsko 
zemljišče (K1 ali K2) ali na površino cest (PC), če je še vedno 
zagotovljena zadostna širina vozišča in če je zagotovljena 
ustrezna preglednost na vozišču.

(5) V primeru, da je oporni zid zgrajen v sklopu ceste, se 
le-ta upošteva kot obcestni objekt.

(6) V UE107 se nahaja hram, ki ima uporabno dovolje-
nje. Na njegovi lokaciji se dopusti nov objekt (zidanica) kot 
manj zahteven ali nezahteven skladno z določili o razvrščanju 
objektov glede na zahtevnost gradnje, po pogojih OPN, vendar 
z obstoječimi odmiki, manjšimi kot jih dopušča OPN.

2. Umestitev obravnavanih objektov in drugih  
ureditev v prostor

2.1 Opredelitev dopustnih gradenj, objektov in površin

8. člen
(vrste gradenj)

(1) V UE so na vseh PNR so dovoljene:
– nove gradnje (legalizacije), vključno z dozidavo, nad-

zidavo, rekonstrukcijo in odstranitev, kadar gre za izvedbo 
pogojev sanacije, določene za posamezen obravnavan objekt,

– novi posegi, ki prispevajo k izboljšanju funkcije in vizual-
ne podobe objektov (frčade …), skladno s pogoji OPN,

– ureditve okolice objektov z uporabo avtohtonih arhitek-
turnih elementov (lesene ograje, pergole, brajdniki …), skladno 
s pogoji OPN,

– gradnje in druga dela (nove gradnje, odstranitve, spre-
memba namembnosti objektov), skladno s pogoji OPN.

(2) Po pridobitvi upravnih dovoljenj za legalizacijo neskla-
dnih oziroma nelegalnih gradenj objektov in ureditev, obravna-
vanih s tem OPPN, so znotraj posameznih UE dopustne vrste 
gradenj in drugih del, določene v 50. členu tega odloka.

9. člen
(vrste objektov)

(1) V posamezni UE so dovoljeni osnovni objekti ter ostali 
objekti (povzeto po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objek-
tih državnega pomena Uradni list RS, št. 109/11), skladno s 
posamezno vrsto podrobne namenske rabe po OPN, in sicer:

111 / Enostanovanjske stavbe:
– 1110 Enostanovanjske stavbe
112 / Večstanovanjske stavbe:
– 1121 Dvostanovanjske stavbe
127 / Druge nestanovanjske stavbe:
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
– 12712 Stavbe za rejo živali
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.

in drugi (ostali) objekti:
– lopa, senčnica/uta, nadstrešek, drvarnica, garaža, letna 

kuhinja in podobni objekti;
– pomožni kmetijski objekti: kozolec, kmečka lopa, ske-

denj, klet, vinska klet, čebelnjak, kašča, grajeni rastlinjak in 
podobni objekti;

– greznica, rezervoar za UNP ali nafto, mala komunalna 
ČN, zajetje, zbiralnik za kapnico;

– utrjena dovozna pot, utrjeno dvorišče, zunanje stopni-
šče, klančina ipd.;

– parkirišč oziroma zaradi višinskih razlik v terenu parki-
rišča s podkletitvijo;

– ograje in podporni zidovi;
– pomožni infrastrukturni objekti;
– druge ureditve (krajinske in parterne ureditve).

ter priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in 
drugi gradbeno inženirski objekti:

21 / Objekti transportne infrastrukture:
– 211 Ceste:

– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste;
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-

getski vodi:
24 Drugi gradbeno inženirski objekti:
– 242 Drugi gradbeno inženirski objekti:

– 24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvr-
ščeni drugje.
(2) V primeru izvajanja gostinsko turistične dejavnosti v 

objektu, povezane z vinogradništvom in sadjarstvom, je do-
voljen tudi vinotoč kot posebna oblika zidanice, ki po enotni 
klasifikaciji vrst objektov sodi med:

121 / Gostinske stavbe
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno na-

mestitev.
(3) Poleg stavb in objektov iz predhodnih alinej so po tem 

OPPN v območju urejanja, dovoljene tudi gradnje (legalizaci-
je) nezahtevnih in enostavnih objektov na osnovi zakonskih in 
podzakonskih aktov v povezavi z določili o razvrščanju objektov 
glede na zahtevnost gradnje skladno s podrobnejšo namensko 
rabo površin, določenih v planskih aktih občine. Nadstreški (tudi 
delno zaprti), nadstreški nad parkirišči, nadstreški nad kletjo, 
lope, čebelnjaki, drvarnice, drvarnice z nadstreški ipd., do veliko-
sti 50 m², se obravnavajo kot majhne stavbe (nezahtevni objekti).
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10. člen
(vrste dejavnosti)

V posamezni UE so, skladno s posamezno vrsto podrob-
ne namenske rabe po OPN, dopustne naslednje dejavnosti, in 
sicer v okviru:

– območij razpršene poselitve (Av, Ask in Asp) v vinogra-
dniških območjih:

– kmetijstvo – vinogradništvo, vinarstvo ter sadjarstvo,
– kmetijstvo,
– dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– gostinsko-turistična dejavnost, povezana z vinogra-

dništvom in sadjarstvom (točenje vina, prodaja sadja in 
vina, sobodajalstvo),

– gostinstvo, storitvene dejavnosti brez prekomernih 
vplivov; le v Ask,

– sekundarno bivanje v počitniških objektih,
– dopolnilne dejavnosti v stanovanjskih hišah;

– površin podeželskega naselja (SK):
– bivanje,
– kmetijstvo,
– dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– dopolnilne dejavnosti v stanovanjskih hišah,
– terciarne in kvartarne dejavnosti,
– šport in rekreacija,
– proizvodne dejavnosti, ki ne vplivajo prekomerno 

na okolje,
– površin za gospodarska poslopja kmetij (SKg):

– kmetijstvo.

11. člen
(vrste ureditev)

V območju OPPN so dovoljene naslednje ureditve:
– krajinske ureditve (kot je npr. ureditev zelenih površin 

ob objektih, grmovnic, brajd ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja zunanjih teras – platojev, 

pešpoti, zunanjih stopnic ipd.) ter
– parkirišč.

2.2 Pogoji in usmeritve za legalizacijo neskladnih  
in nelegalnih gradenj

2.2.1 Pogoji za legalizacijo glede lege, gabaritov  
in oblikovanja objektov

12. člen
(določitev urbanistično-arhitekturnih pogojev  

pri legalizaciji objektov)
(1) Urbanistično-arhitekturni pogoji, ki vključujejo lege, 

tlorisne in višinske gabarite, naklone in oblikovanje streh, obli-
kovanje fasad ter druge podatke, so določeni v grafičnem delu 
OPPN z upoštevanjem podatkov, pridobljenih na terenskih 
ogledih objektov in na podlagi geodetskih načrtov. Grafični 
prikazi so dopolnjeni s pisnimi podatki o objektih v posamezni 
UE in značilnimi pogledi / fotografijami objekta za vsako UE 
posebej.

(2) V postopku izdaje upravnega dovoljenja se glede 
ustreznosti upoštevanja tako določenih urbanistično-arhitek-
turnih pogojev kot dokazno gradivo upoštevajo tudi fotografije 
objektov, ki so bile izdelane v fazi priprave strokovnih podlag 
za OPPN in so priloga k pisnim podatkom o objektih v posa-
mezni UE.

13. člen
(dopustna legalizacija objektov brez pogojev sanacije)

(1) Dopustna je legalizacija naslednjih osnovnih in/ali 
ostalih objektov brez pogojev sanacije, podani v spodnji 
tabeli.

(2) Za nekatere ureditvene enote so določeni tudi drugi 
pogoji, ki ne predstavljajo pogojev sanacije, so pa določeni 
z namenom, da se zagotovi funkcionalnejša izraba in izgled 
objekta in/ali pripadajočih zunanjih ureditev. Njihova izvedba 
je priporočljiva, ni pa obvezna. Posebni pogoj je vezan na 
legalizacijo, kadar del objekta poseže na drugo zemljišče, ki 
ni v lasti investitorja, in je predpogoj za legalizacijo.

UE EUP po 
OPN

Predmet legalizacije 
(osnovni objekt)

Predmet legalizacije
(ostali objekti)

Drugi pogoji (neobvezni) Posebni pogoji

3 LUK-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

  

4 LIP-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
2x (drvarnica in 
nadstrešek) – 
nelegalna gradnja

 Poseben pogoj:
Legalizacija dovoljena brez 
pogojev sanacije v primeru, 
da se predhodno uredijo 
lastniško-pravne zadeve. 
V nasprotnem je potrebno 
del objekta, ki poseže na 
sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom, odstraniti.

5 RIH-vin-3 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

Drugi pogoji:
– na JZ delu objekta se 
nad nivojem kleti izvede 
nadstrešek za potrebe 
vinogradniških opravil in 
shranjevanja orodja, v 
velikosti do 50 m².
– objekt se nameni za 
dejavnost kmečkega turizma.
– za potrebe dejavnosti se 
izvede parkirišče na južnem 
delu gradbene parcele na, 
zemljišču s parc. št. 1778/1 
k.o. Lukovek, pri čemer se 
višinska razlika rešuje z 
opornimi zidovi.
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UE EUP po 
OPN

Predmet legalizacije 
(osnovni objekt)

Predmet legalizacije
(ostali objekti)

Drugi pogoji (neobvezni) Posebni pogoji

6 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(nadstrešek) – 
nelegalna gradnja

  

8 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(nadstrešek nad kletjo) 
– nelegalna gradnja

  

11 LIP-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(nadstrešek) – 
nelegalna gradnja

  

12 RIH-vin-3 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

   

14 LIP-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
2x (nadstrešek, 
podkletena terasa) – 
nelegalna gradnja

  

16 LIP-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

  

17 GRT-vin-3 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

   

19 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(lopa) – nelegalna 
gradnja

 Poseben pogoj: 
Legalizacija zidanice 
dovoljena brez pogojev 
sanacije v primeru, da 
se predhodno uredijo 
lastniško-pravne zadeve. 
V nasprotnem je potrebno 
del objekta, ki poseže na 
sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom, odstraniti.

20 LUK-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Drugi pogoji:
Pri legalizaciji opornega zidu 
se upošteva dejstvo, da je bil
oporni zid izveden v sklopu 
gradnje ceste.

21 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
3x (nadstrešek 1, 
nadstrešek-2, lopa) – 
nelegalna gradnja

 Poseben pogoj: 
Legalizacija zidanice 
in pomožnih objektov 
dovoljena brez pogojev 
sanacije v primeru, da 
se predhodno uredijo 
lastniško-pravne zadeve. 
V nasprotnem je potrebno 
del objekta, ki poseže na 
sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom, odstraniti.

22 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

   

24 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

   

25 LIS-vin-1 VINOTOČ – legalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(lopa) – nelegalna 
gradnja

Drugi pogoji:
Pri opornem zidu se upošteva 
dejstvo, da je bil oporni zid
izveden v sklopu gradnje 
ceste.

 

28 ŠMA-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Drugi pogoji:
– na severni strani osnovnega 
objekta se dopušča izvedba 
nadstreška z namenom, da se 
prepreči zatekanje vode.

 

29 MAV-vin-1 
(Ask)

STANOVANJSKA HIŠA 
– nelegalna gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(KGO) – nelegalna 
gradnja

 Poseben pogoj:
Upošteva se, da je dostop 
že bil urejen z GD za 
obstoječo vinsko klet.

31 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja
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UE EUP po 
OPN

Predmet legalizacije 
(osnovni objekt)

Predmet legalizacije
(ostali objekti)

Drugi pogoji (neobvezni) Posebni pogoji

37 GOL-024 
SK [v]

STANOVANJSKA HIŠA 
– nelegalna gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(nadstrešek) – 
nelegalna gradnja

  

38 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
2x (nadstrešek, klet) – 
nelegalna gradnja

  

39 MEG-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

  

40 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 2x 
(nadstrešek, drvarnica 
z nadstreškom) 
in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja – 

Drugi pogoji:
– V primeru, da obravnavan 
objekt izpolnjuje pogoje za 
vinsko klet se le ta lahko 
legalizira kot vinska klet.
– Na zemljišču s parc. št. 
353 k.o. Knežja vas se 
nad izvedenim parkiriščem 
dopušča izvedba nadstreška.
Z javne poti se v nivo kleti, 
dopušča dostop v objekt. 

 

43 GRT-vin-3 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

   

45 RIH-vin-3 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

 Drugi pogoji:
– na južnem delu objekta se 
dopušča postavitev ute, z 
namenom vizualnega znižanja 
zidanice.

 

46 RIH-017 SK STANOVANJSKA HIŠA 
– nelegalna gradnja

   

47 RČA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(drvarnica z 
nadstreškom nad 
kletjo), OPORNI ZID 
1 in 2

  

51 LUK-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(nadstrešek) – 
nelegalna gradnja

Drugi pogoji:
– zaključni sloj fasade se 
obarva s svetlimi/pastelnimi/
zemeljskimi barvami oziroma 
v usklajeni in nekričeči 
kombinaciji barv.

 

52 GRT-003 
SK

STANOVANJSKA HIŠA 
– neskladna gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
2x (lopa, nadstrešek) 
– nelegalna gradnja

Drugi pogoji:
– zaključni sloj fasade se 
obarva s svetlimi/pastelnimi/
zemeljskimi barvami oziroma 
v usklajeni in nekričeči 
kombinaciji barv.

 

55 LIS-vin-1 POČITNIŠKA HIŠKA – 
neskladna gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
4x (nadstrešek, 
klet, drvarnica, uta/
senčnica) – nelegalna 
gradnja in OPORNI 
ZID – nelegalna 
gradnja

 Poseben pogoj:
Legalizacija dovoljena brez 
pogojev sanacije v primeru, 
da se predhodno uredijo 
lastniško-pravne zadeve. 
V nasprotnem, je potrebno 
del objekta, ki poseže na 
sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom odstraniti.

56 RČA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
2x (nadstrešek 1, 
nadstrešek 2) – 
nelegalna gradnja

  

59 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(drvarnica), OPORNI 
ZID – nelegalna 
gradnja – 

  

60 VŠE-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(nadstrešek) – 
nelegalna gradnja
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UE EUP po 
OPN

Predmet legalizacije 
(osnovni objekt)

Predmet legalizacije
(ostali objekti)

Drugi pogoji (neobvezni) Posebni pogoji

61 RIH-vin-3 ZIDANICA – legalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
2x (nadstrešek 1 
in nadstrešek 2) – 
nelegalna gradnja

 Poseben pogoj: 
Legalizacija pomožnega 
objekta (nadstrešek 2) 
dovoljena brez pogojev 
sanacije v primeru, da 
se predhodno uredijo 
lastniško-pravne zadeve. 
V nasprotnem je potrebno 
del objekta, ki poseže na 
sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom, odstraniti.

65 RIH-vin-3 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

Drugi pogoji:
– zaradi funkcionalne 
(nemotene) rabe objektov 
se dopušča prestavitev lope 
na že izveden plato južno 
od objekta, na K2. Lopa se 
lahko poveča ter uporablja kot 
drvarnica in podobno.

 

66 MAV-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(skedenj) – neskladna 
gradnja

Drugi pogoji:
Na severni strani zidanice 
(nad prizidkom) se dopušča 
izvedba nadstreška z 
namenom, da se prepreči 
zatekanje vode, vendar le na 
delu stavbnega zemljišča. 

 

69 GRT-vin-2 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(lopa) – nelegalna 
gradnja

 

72 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

 Drugi pogoji:
Dopušča se legalizacija 
parkirišča s podkletitvijo, 
zaradi višinskih
razlik v terenu.

 

78 LIP-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

 Drugi pogoji:
– dopušča se izvedba 
nadstreška na dvorišču, 
med objektom in kaminom 
z namenom, da se objekt 
vizualno zniža.

 

82 HUD-009-
SK(v)

STANOVANJSKA HIŠA 
– neskladna gradnja

  Poseben pogoj: 
Legalizacija stanovanjske 
hiše dovoljena brez pogojev 
sanacije v primeru, da 
se predhodno uredijo 
lastniško-pravne zadeve. 
V nasprotnem je potrebno 
del objekta, ki poseže na 
sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom, odstraniti.

84 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

Drugi pogoji:
Po pogojih odloka se lahko 
v lopa, ki se nahaja na 
zemljišču s parc. št. 224/1, v 
celoti ruši, rekonstruira ali na 
novo vzpostavi v enakih ali 
manjših gabaritih, pri čemer 
se dopuščajo obstoječi odmiki 
od sosednjih parcel, in sicer 
manjši kot jih dopušča OPN.

Poseben pogoj: 
Legalizacija zidanice 
dovoljena brez pogojev 
sanacije v primeru, da 
se predhodno uredijo 
lastniško-pravne zadeve. 
V nasprotnem je potrebno 
del objekta, ki poseže na 
sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom, odstraniti.

85 MEG-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

   

88 GRT-vin-2 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
2x (nadstrešek, 
drvarnica) – nelegalna 
gradnja

Drugi pogoji:
– dopušča se ureditev 
dostopa preko zemljišča s 
parc. št. 3994/2 k.o. Lukovek.
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UE EUP po 
OPN

Predmet legalizacije 
(osnovni objekt)

Predmet legalizacije
(ostali objekti)

Drugi pogoji (neobvezni) Posebni pogoji

89 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
2x (klet, nadstrešek) – 
nelegalna gradnja

  

93 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(lopa) – nelegalna 
gradnja

  

98 RČA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(nadstrešek nad PP in 
drvarnica), OPORNI 
ZID – nelegalna 
gradnja

Drugi pogoj:
– razvaline stare hiše se lahko 
ohranjajo, dopušča se tudi 
njena rekonstrukcija.

 

100 TRE-154 
SK

STANOVANJSKA HIŠA 
– neskladna gradnja

   

101 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

   

102 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

   

103 GRT-vin-3 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

   

106 MAD-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

   

108 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

  

109 ČEŠ-vin-2 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(nadstrešek) – 
nelegalna gradnja

  

110 RČA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(parkirišče s 
podkletitvijo)

 Poseben pogoj: 
Legalizacija zidanice 
in pomožnega objekta 
(parkirišče s podkletitvijo) 
dovoljena brez pogojev 
sanacije v primeru, da 
se predhodno uredijo 
lastniško-pravne zadeve. 
V nasprotnem je potrebno 
del objekta, ki poseže na 
sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom, odstraniti.

111 ZČA-vin-5 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

   

112 ŠMA-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

 Drugi pogoji:
Na terasi, J od objekta, se 
dopušča nadstrešek z ravno 
streho, z namenom zaščite 
pred padavinami. Možno ga je 
delno tudi zapreti.

 

113 RIH-vin-3 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

   

115 ŠMA-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

  

116 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(nadstrešek nad PP in 
kapnico) – nelegalna 
gradnja

  

118 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

   

119 GRT-vin-2 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

 Poseben pogoj:
Legalizacija opornega zidu 
dovoljena brez pogojev 
sanacije v primeru, da 
se predhodno uredijo 
lastniško-pravne zadeve. 
V nasprotnem, je potrebno 
del objekta, ki poseže na 
sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom odstraniti.



Uradni list Republike Slovenije Št. 14 / 2. 3. 2018 / Stran 2273 

UE EUP po 
OPN

Predmet legalizacije 
(osnovni objekt)

Predmet legalizacije
(ostali objekti)

Drugi pogoji (neobvezni) Posebni pogoji

120 LUK-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(klet) – nelegalna 
gradnja

Drugi pogoji: 
– na pomožnem objektu (kleti) 
je potrebno zaključiti fasado 
v barvi, ki bo usklajena z 
osnovnim objektom. Streha 
pomožnega objekta je ravna.

 

121 MEG-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(nadstrešek) – 
nelegalna gradnja

  

14. člen
(splošna določila za izvedbo pogojev sanacije)

(1) Pogoji sanacije so določeni za posamezne objekte, ki 
gabaritno in oblikovno odstopajo od objektov, zgrajenih v ne-
posredni okolici z namenom, da se zagotovi njihova čim večja 
integracija v širšem prostoru.

(2) Pogoji sanacije so deljeni na zahteve glede obliko-
vanja fasade ter na izvedbo zunanjih ureditev (zazelenitev 
opornih zidov, zasaditve z drevjem, izvedbo brajd ipd.). V pri-
meru, ko so na objektu, zaradi zagotovitve oblikovne skladnosti 
celotnega objekta potrebni konstrukcijski posegi, so ti določeni 
z upoštevanjem sorazmernosti med stroški in doseženim učin-
kom v vizualni sliki prostora.

(3) Pogoji sanacije za posamezen sklop so:
Oblikovanje fasade:
– obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni 

del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemelj-
skih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Pri 
zidanicah in kmetijskih objektih naj bo fasada podstrešnega 
dela praviloma v leseni izvedbi.

Zasaditve:
– zasaditev okolice z avtohtonim visokoraslim drevjem iz 

smeri vizualne izpostavljenosti,

– ozelenitev podpornih zidov s popenjalkami (bršljan, div-
ja trta) ali sorodnimi rastlinami.

Konstrukcijski poseg:
– kjer je ta potreben, je podan v spodnji tabeli.
Drugi pogoji:
– kjer so ti potrebni oziroma smiselni, so podani v spodnji 

tabeli.

15. člen
(dopustna legalizacija objektov glede lege, gabaritov  

in oblikovanja s pogoji sanacije)
(1) Za nekatere ureditvene enote so poleg pogojev sa-

nacije določeni tudi drugi pogoji, ki ne predstavljajo pogojev 
sanacije, so pa določeni z namenom, da se zagotovi funkci-
onalnejša izraba in izgled objekta in/ali pripadajočih zunanjih 
ureditev. Njihova izvedba je priporočljiva, ni pa obvezna. Po-
sebni pogoj je vezan na legalizacijo, kadar del objekta poseže 
na drugo zemljišče, ki ni v lasti investitorja, in je predpogoj za 
legalizacijo.

(2) Dopustna je legalizacija osnovnih in/ali ostalih objek-
tov z izvedbo naslednjih pogojev sanacije:

UE EUP po 
OPN

Predmet 
legalizacije 

(osnovni objekt)

Predmet 
legalizacije (ostali 

objekti)

Pogoji sanacije z 
obrazložitvijo (če so potrebni)

Drugi pogoji 
(neobvezni)

Posebni pogoji

2 LIS-vin-1 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

 Na objektu je potrebno izvesti 
pogoje sanacije oziroma je 
pri dokončanju (poenotenosti) 
fasade potrebno upoštevati: 
– obvezna horizontalna 
členitev na kletni in podstrešni 
del. Barva fasade mora biti 
praviloma svetlih/pastelnih/
zemeljskih barv oziroma 
v usklajeni in nekričeči 
kombinaciji barv. Fasada 
podstrešnega dela naj bo 
praviloma v leseni izvedbi.

Drugi pogoji:  
– obstoječ objekt, 
zgrajen pred 
letom 1967, na 
zemljišču s parc. 
št. 632/2 se lahko 
odstrani ali ohrani in 
rekonstruira.

 

9 LIP-vin-1 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

POMOŽNI 
OBJEKT 
(nadstrešek) – 
nelegalna gradnja

Na objektu je potrebno izvesti 
pogoje sanacije oziroma 
je pri dokončanju fasade 
potrebno upoštevati:
– obvezna horizontalna 
členitev na kletni in 
podstrešni del. Barva fasade 
mora biti praviloma svetlih/
pastelnih/zemeljskih barv 
oziroma v usklajeni in 
nekričeči kombinaciji barv. 
Fasada podstrešnega dela 
naj bo praviloma v leseni 
izvedbi.

 Poseben pogoj: 
Legalizacija 
zidanice dovoljena 
s pogoji sanacije 
v primeru, da se 
predhodno uredijo 
lastniško-pravne 
zadeve.  
V nasprotnem 
je potrebno del 
objekta, ki poseže 
na sosednje 
zemljišče z drugim 
lastništvom, 
odstraniti.
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UE EUP po 
OPN

Predmet 
legalizacije 

(osnovni objekt)

Predmet 
legalizacije (ostali 

objekti)

Pogoji sanacije z 
obrazložitvijo (če so potrebni)

Drugi pogoji 
(neobvezni)

Posebni pogoji

26 GRT-004 
SK

STANOVANJSKA 
HIŠA – 
neskladna 
gradnja

 Na objektu je potrebno izvesti 
pogoje sanacije oziroma 
je pri dokončanju fasade 
potrebno upoštevati: 
– obvezna horizontalna 
členitev na kletni in 
podstrešni del. Barva fasade 
mora biti praviloma svetlih/
pastelnih/zemeljskih barv 
oziroma v usklajeni in 
nekričeči kombinaciji barv. 

 Poseben pogoj: 
Legalizacija 
stanovanjske hiše 
dovoljena s pogoji 
sanacije v primeru, 
da se predhodno 
uredijo lastniško-
pravne zadeve.  
V nasprotnem 
je potrebno del 
objekta, ki poseže 
na sosednje 
zemljišče z drugim 
lastništvom, 
odstraniti.

30 LIS-vin-1 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

 Na objektu je potrebno izvesti 
pogoje sanacije oziroma 
je pri dokončanju fasade 
potrebno upoštevati:. 
– Oblikovanje fasade:  
obvezna horizontalna členitev 
na kletni in podstrešni del. 
Barva fasade mora biti 
praviloma svetlih/pastelnih/
zemeljskih barv oziroma 
v usklajeni in nekričeči 
kombinaciji barv. Fasada 
podstrešnega dela naj bo 
praviloma v leseni izvedbi. 
– Zasaditve:  
ozelenitev podpornih zidov s 
popenjalkami (bršljan, divja 
trta) ali sorodnimi rastlinami. 
– Konstrukcijski poseg: 
nad teraso (balkonom) na 
zahodni strani se podaljša 
streha. Teraso se lahko tudi 
delno zapre z namenom, da 
se na fasadi ustvari kubus, 
ki višino objekta še dodatno 
razbije.

  

36 ŠMA-vin-1 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

 Na objektu je potrebno izvesti 
pogoje sanacije oz je pri 
dokončanju fasade potrebno 
upoštevati: 
– obvezna horizontalna 
členitev na kletni in podstrešni 
del. Barva fasade mora biti 
praviloma svetlih/pastelnih/
zemeljskih barv oziroma 
v usklajeni in nekričeči 
kombinaciji barv. Fasada 
podstrešnega dela naj bo 
praviloma v leseni izvedbi.

Drugi pogoji: 
– zaradi plazenja 
terena se dopušča 
izvedba dodatnih 
opornih zidov na 
zemljišču s parc. 
št. 391/2 k.o. Korita.

 

57 ČEŠ-vin-1 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

 Na objektu je potrebno izvesti 
pogoje sanacije oziroma je pri 
dokončanju fasade potrebno 
upoštevati: 
– obvezna horizontalna 
členitev na kletni in podstrešni 
del. Barva fasade mora biti 
praviloma svetlih/pastelnih/
zemeljskih barv oziroma 
v usklajeni in nekričeči 
kombinaciji barv. Fasada 
podstrešnega dela naj bo 
praviloma v leseni izvedbi.

Drugi pogoji: 
– nadstrešek pri 
vhodu na severni 
strani se delno ali  
v celoti pozida  
z namenom, da 
se objekt vizualno 
poenoti. Fasado  
le-tega je potrebno 
barvno uskladiti  
s fasado osnovnega 
dela.
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UE EUP po 
OPN

Predmet 
legalizacije 

(osnovni objekt)

Predmet 
legalizacije (ostali 

objekti)

Pogoji sanacije z 
obrazložitvijo (če so potrebni)

Drugi pogoji 
(neobvezni)

Posebni pogoji

58 GRT-vin-3 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

 Na objektu je potrebno  
izvesti pogoje sanacije 
oziroma je pri dokončanju 
fasade potrebno  
upoštevati: 
– obvezna horizontalna 
členitev na kletni  
in podstrešni del. Barva 
fasade mora biti praviloma 
svetlih/pastelnih/zemeljskih 
barv oziroma v usklajeni  
in nekričeči kombinaciji barv. 
Fasada podstrešnega dela 
naj bo praviloma v leseni 
izvedbi.

  

67 STD-004 
SK in 
STD-009 
SKg

STANOVANJSKA 
HIŠA  
(z gospodarskim 
delom) – 
neskladna 
gradnja

 Na objektu je potrebno 
izvesti pogoje sanacije 
oziroma je pri dokončanju 
fasade potrebno upoštevati: 
– obvezna horizontalna 
členitev po etažah. Barva 
fasade mora biti praviloma 
svetlih/pastelnih/zemeljskih 
barv oziroma v usklajeni  
in nekričeči kombinaciji 
barv. 

Drugi pogoji: 
– v sklopu objekta 
se poleg bivanja 
dopušča tudi 
turistična dejavnost, 
kot dopolnilna 
dejavnost kmetije.

 

68 LIS-vin-1 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

 Na objektu je potrebno 
izvesti pogoje  
sanacije: 
– Oblikovanje fasade 
oziroma pri dokončanju 
fasade upoštevati: 
obvezna horizontalna 
členitev na kletni in 
podstrešni del. Barva fasade 
mora biti praviloma svetlih/
pastelnih/zemeljskih barv 
oziroma v usklajeni  
in nekričeči kombinaciji barv. 
Fasada podstrešnega dela 
naj bo praviloma v leseni 
izvedbi. 
– Zasaditev: 
zasaditev okolice z 
avtohtonim visokoraslim 
drevjem iz smeri vizualne 
izpostavljenosti,  
– Konstrukcijski poseg: 
streha objekta se 
rekonstruira na način, 
da se obstoječa streha 
zamenja. Zaradi izvedbe 
AB horizontalne vezi, se 
kolenčni zid dvigne za cca 
20 cm. Na obeh straneh se 
izvedeta čopa.  
– ob objektu, na zahodni 
strani, se izvede brajda 
z namenom, da se višina 
objekta še dodatno razbije  
in vizualno zniža.  
Le-ta se ozeleni s 
popenjalkami (bršljan,  
divja trta) ali sorodnimi 
rastlinami

Drugi pogoji: 
– dopušča se 
izvedba opornega 
zidu ob cesti, na 
zemljišču s parc. 
št. 654/1 in 652/2,  
z namenom 
funkcionalnejše 
ureditve zunanjih 
površin ob objektu 
in/ali premagovanja 
višinske razlike  
v terenu 
– na SV strani se v 
nivoju pritličja nad 
ploščo dopušča 
izvedba nadstreška  
z leseno konstrukcijo 
in ravno oziroma 
enokapno streho 
– na severni strani se 
dopušča podaljšanje 
plošče nad kletjo  
z namenom izvedbe 
nadstreška nad 
vhodom
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UE EUP po 
OPN

Predmet 
legalizacije 

(osnovni objekt)

Predmet 
legalizacije (ostali 

objekti)

Pogoji sanacije z 
obrazložitvijo (če so potrebni)

Drugi pogoji 
(neobvezni)

Posebni pogoji

75 RIH-vin-2 
(Ask)

STANOVANJSKA 
HIŠA – 
neskladna 
gradnja

POMOŽNI 
OBJEKT 3x (hlev, 
KGO1, KGO2) – 
nelegalna gradnja

Na objektu (stanovanjska 
hiša in pomožni objekt 
KGO1) je potrebno izvesti 
pogoje sanacije: 
– Oblikovanje fasade:  
Barva fasade mora biti 
praviloma svetlih/pastelnih/
zemeljskih barv oziroma 
v usklajeni in nekričeči 
kombinaciji barv. 

Drugi pogoji: 
Pri oblikovanju fasad 
je potrebno posebno 
pozornost posvetiti 
barvni usklajenosti 
celotnega 
kmetijskega 
kompleksa.

 

77 RIH-vin-3 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

 Na objektu je potrebno izvesti 
pogoje sanacije oziroma 
je pri dokončanju fasade 
potrebno upoštevati: 
Oblikovanje fasade:  
obvezna horizontalna 
členitev etaž. Barva fasade 
mora biti praviloma svetlih/
pastelnih/zemeljskih barv 
oziroma v usklajeni in 
nekričeči kombinaciji barv. 

  

79 RČA-vin-1 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

 Na objektu je potrebno izvesti 
pogoje sanacije: 
– Oblikovanje fasade:  
obvezna horizontalna členitev 
na kletni in podstrešni del. 
Barva fasade mora biti 
praviloma svetlih/pastelnih/
zemeljskih barv oziroma 
v usklajeni in nekričeči 
kombinaciji barv na način, 
da objekt deluje poenoteno, 
kot celota, kljub razgibanosti 
posameznih delov

  

83 ŠMA-vin-1 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

POMOŽNI 
OBJEKT 
(nadstrešek) – 
nelegalna gradnja

Na objektu je potrebno izvesti 
pogoje sanacije: 
Oblikovanje fasade: 
– obvezna horizontalna 
členitev na kletni in 
podstrešni del. Barva fasade 
mora biti praviloma svetlih/
pastelnih/zemeljskih barv 
oziroma v usklajeni in 
nekričeči kombinaciji barv. 
Fasada podstrešnega dela 
naj bo praviloma v leseni 
izvedbi. 
– balkonska ograja na južni 
strani objekta se izvede na 
način, da vizualno zniža 
objekt

  

86 LIS-vin-1 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

POMOŽNI 
OBJEKT 
(nadstrešek), 
OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Na objektu je potrebno izvesti 
pogoje sanacije: 
– Konstrukcijski posegi:  
streha objekta se rekonstruira 
na način, da se obstoječa 
streha zamenja.  
na prizidku osnovnega 
objekta se nadkrije terasa 
z namenom, da se prepreči 
zatekanje vode 
nadstrešek se zapre (dozida) 
z namenom, da se izboljša 
vizualna podoba objekta- 

Drugi pogoji:  
– SZ od objekta se 
dozida prostor za 
stranišče in kurilnico 
z namenom boljšega 
funkcioniranja

Poseben pogoj: 
Legalizacija 
nadstreška 
dovoljena s pogoji 
sanacije v primeru, 
da se predhodno 
uredijo lastniško-
pravne zadeve.  
V nasprotnem 
je potrebno del 
objekta (napušč 
strehe), ki poseže 
na sosednje 
zemljišče z drugim 
lastništvom, 
odstraniti.
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UE EUP po 
OPN

Predmet 
legalizacije 

(osnovni objekt)

Predmet 
legalizacije (ostali 

objekti)

Pogoji sanacije z 
obrazložitvijo (če so potrebni)

Drugi pogoji 
(neobvezni)

Posebni pogoji

90 ŠMA-vin-1 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Na objektu je potrebno izvesti 
pogoje sanacije: 
– Oblikovanje fasade: 
obvezna horizontalna členitev 
na kletni in podstrešni del. 
Barva fasade mora biti 
praviloma svetlih/pastelnih/
zemeljskih barv oziroma 
v usklajeni in nekričeči 
kombinaciji barv. Fasada 
podstrešnega dela naj bo 
praviloma v leseni izvedbi. 
– Konstrukcijski poseg: 
Predvidi se rekonstrukcija 
strehe starega dela, pri 
čemer se sleme starega dela 
dvigne na višino novega 
dela objekta, z namenom 
poenotenosti vertikalnih 
gabaritov. 

Drugi pogoji: 
– dopušča se 
izvedba parkirnega 
mesta na parceli 455 
k.o. Korita.

 

95 MAČ-vin-1 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

POMOŽNI 
OBJEKT (kmečka 
lopa) – nelegalna 
gradnja

Na objektu (zidanici) je 
potrebno izvesti pogoje 
sanacije: 
– Oblikovanje fasade: 
obvezna horizontalna  
členitev na kletni in 
podstrešni del. Barva fasade 
mora biti praviloma svetlih/
pastelnih/zemeljskih barv 
oziroma v usklajeni in 
nekričeči kombinaciji barv. 
Fasada podstrešnega dela 
naj bo praviloma v leseni 
izvedbi.

  

104 LIS-vin-1 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

POMOŽNI 
OBJEKT 2x 
(nadstrešek, 
lopa) – nelegalna 
gradnja

Na objektu je potrebno izvesti 
pogoje sanacije: 
– Konstrukcijski poseg: 
nad teraso zidanice se 
izvede nadstrešek z 
namenom zaščite pred 
padavinami. Praviloma naj bo 
izveden v leseni konstrukciji, 
naklon strehe pa naj bo enak 
naklonu strehe nad osnovnim 
delom objekta.

Drugi pogoji: 
– terasa se lahko 
delno ali v celoti 
pozida, pri čemer 
je potrebno izhajati 
iz celovite rešitve 
oblikovanja objekta. 
– dopušča se 
rekonstrukcija 
osnovne strehe  
pri čemer je dovoljen 
tudi nižji naklon  
kot je obstoječ, 
vendar ne sme 
odstopati od določil 
OPN.

 

107 LIS-vin-1 HRAM – legalna 
gradnja

 Na objektu je potrebno 
izvesti pogoje sanacije: 
– Konstrukcijski poseg: 
dopušča se rušitev 
obstoječega hrama, zaradi 
slabega  
gradbeno-tehničnega 
stanja, na njegovem  
mestu pa dopusti gradnja 
zidanice po pogojih 
OPN (glede oblikovanja 
in velikosti), vendar 
z obstoječimi odmiki 
(manjšimi kot jih dopušča 
OPN).

Drugi pogoji: 
– severno od 
objekta, ob cesti,  
se dopušča izvedba 
parkirnega mesta  
na parceli 470/2 k.o. 
Knežja vas. Zaradi 
razlik v terenu se 
parkirno mesto 
izvede z opornimi 
zidovi.
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UE EUP po 
OPN

Predmet 
legalizacije 

(osnovni objekt)

Predmet 
legalizacije (ostali 

objekti)

Pogoji sanacije z 
obrazložitvijo (če so potrebni)

Drugi pogoji 
(neobvezni)

Posebni pogoji

114 MEG-vin-1 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

 Na objektu je potrebno izvesti 
pogoje sanacije: 
– Oblikovanje fasade: 
obvezna horizontalna členitev 
na kletni in podstrešni del. 
Barva fasade mora biti 
praviloma svetlih/pastelnih/
zemeljskih barv oziroma 
v usklajeni in nekričeči 
kombinaciji barv. Fasada 
podstrešnega dela naj bo 
praviloma v leseni izvedbi. 
– Konstrukcijski poseg: 
Zunanje stopnišče na JV 
strani se pozida, nad njim 
se podaljša osnovna streha 
na način, da objekt deluje 
poenoteno.

Drugi pogoji: 
– lopa na zemljišču 
s parc. št. 456/1 
k.o. Češnjevek se 
ohranja z obstoječimi 
odmiki.

 

117 LIP-vin-1 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

POMOŽNI 
OBJEKT 
(drvarnica / lopa) – 
nelegalna gradnja

Na objektu je potrebno izvesti 
pogoje sanacije oziroma je pri 
dokončanju fasade potrebno 
upoštevati: 
– obvezna horizontalna 
členitev na kletni in podstrešni 
del. Barva fasade mora biti 
praviloma svetlih/pastelnih/
zemeljskih barv oziroma 
v usklajeni in nekričeči 
kombinaciji barv. Fasada 
podstrešnega dela naj bo 
praviloma v leseni izvedbi.

  

16. člen
(dopustna legalizacija objektov, kjer ti delno posegajo  

na osnovno namensko rabo)
Dopustna je legalizacija delov osnovnih in ostalih objek-

tov, ki minimalno posegajo na osnovno namensko rabo (K1 ali 
K2) s pogoji sanacije ali brez pogojev sanacije, kot je podano 
v spodnji tabeli:

Ureditvena 
enota

EUP po OPN Predmet legalizacije  
(osnovni objekt)

Predmet legalizacije (ostali objekti) Vrsta 
rabe po 

OPN 
(osnovni 
objekt)

Vrsta 
rabe po 

OPN 
(ostali 

objekti)
14 LIP-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 

gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, podkletena 
terasa) – nelegalna gradnja

Av Av, K2

17 GRT-vin-3 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

 Av; K2  

20 LUK-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna gradnja Av K2

21 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 3x (nadstrešek 1, 
nadstrešek-2, lopa) – nelegalna gradnja

Av Av, K2

51 LUK-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna 
gradnja

Av Av, K2

55 LIS-vin-1 POČITNIŠČA HIŠKA – 
neskladna gradnja

POMOŽNI OBJEKT 4x (nadstrešek, klet, 
drvarnica, uta/senčnica) – nelegalna gradnja 
in OPORNI ZID – nelegalna gradnja

Asp Asp, PC 
(oporni 
zid), K2 
(klet)

61 RIH-vin-3 ZIDANICA – legalna gradnja POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1 
in nadstrešek 2) – nelegalna gradnja

 Av, K2

66 MAV-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT (skedenj) – nelegalna 
gradnja

Av, K2 K2

68 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

 Av, K2  
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Ureditvena 
enota

EUP po OPN Predmet legalizacije  
(osnovni objekt)

Predmet legalizacije (ostali objekti) Vrsta 
rabe po 

OPN 
(osnovni 
objekt)

Vrsta 
rabe po 

OPN 
(ostali 

objekti)
69 GRT-vin-2 ZIDANICA – neskladna 

gradnja
POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja Av, K2 Av

75 RIH-vin-2 
(Ask)

STANOVANJSKA HIŠA – 
neskladna gradnja

POMOŽNI OBJEKT 3x (hlev, KGO1, KGO2) – 
nelegalna gradnja

Ask, K2 Ask

84 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT (kmečka lopa) – nelegalna 
gradnja

Av, PC Av, K2

85 MEG-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

 Av, K2  

86 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek), OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja

Av Av, K2

95 MAČ-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT (kmečka lopa) – nelegalna 
gradnja

Av K1

98 RČA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad PP 
in drvarnica), OPORNI ZID – nelegalna gradnja

Av Av, K2

108 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna gradnja Av Av, K2

119 GRT-vin-2 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja Av; K2 Av; K2

120 LUK-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT (klet) – nelegalna gradnja Av Av, K2

17. člen
(dopustna legalizacija objektov, kjer del objekta delno  

posega na PC)
(1) Dopustna je legalizacija delov osnovnih in/ali ostalih 

objektov, ki minimalno posegajo na površine cest (PC), če je zago-
tovljena zadostna širina vozišča, ustrezna preglednost na vozišču 
in če se zagotovi vse varnostne ukrepe, da ne pride do negativnih 
vplivov na vozišče (namestitev snegobranov, žlebov ipd.).

(2) Dopustna je legalizacija delov osnovnih in/ali ostalih 
objektov s posegom na površine cest (PC) s pogoji sanacije ali 
brez pogojev sanacije, kot je podano v spodnji tabeli:

Ureditvena 
enota

EUP po OPN Predmet legalizacije 
(osnovni objekt)

Predmet legalizacije (ostali objekti) Vrsta 
rabe po 

OPN 
(osnovni 
objekt)

Vrsta 
rabe po 

OPN 
(ostali 

objekti)
4 LIP-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 

gradnja
POMOŽNI OBJEKT 2x (drvarnica in nadstrešek) 
– nelegalna gradnja

Av, PC Av

19 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja Av, PC Av, PC

26 GRT-004 SK STANOVANJSKA HIŠA – 
neskladna gradnja

 SK, PC  

55 LIS-vin-1 POČITNIŠKA HIŠKA – 
neskladna gradnja

POMOŽNI OBJEKT 4x (nadstrešek, klet, 
drvarnica, uta/senčnica) – nelegalna gradnja 
in OPORNI ZID – nelegalna gradnja

Asp Asp, PC 
(oporni 
zid), K2 
(klet)

84 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT (kmečka lopa) – nelegalna 
gradnja

Av, PC Av, K2

109 ČEŠ-vin-2 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna 
gradnja

Av, PC Av

110 RČA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT (parkirišče s podkletitvijo) Ask Av, PC

18. člen
(dopustna legalizacija objektov, kjer del objekta delno posega 

na sosednje zemljišče z drugim lastništvom)
(1) Legalizacija osnovnega in/ali ostalih objektov je dovolje-

na brez ali s pogoji sanacije v primeru, da se predhodno uredijo 
lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, 
ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
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(2) Dopustna je legalizacija delov osnovnih in/ali ostalih 
objektov, ki posegajo na sosednje zemljišče, z drugim zemlji-
ščem, kot je podano v spodnji tabeli:

UE EUP po OPN Predmet legalizacije
(osnovni objekt)

Predmet legalizacije
(ostali objekti)

Posebni pogoji

4 LIP-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 2x 
(drvarnica in nadstrešek) – 
nelegalna gradnja

Poseben pogoj: 
Legalizacija dovoljena brez pogojev 
sanacije v primeru, da se predhodno uredijo 
lastniško-pravne zadeve.  
V nasprotnem je potrebno del objekta, ki 
poseže na sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom, odstraniti.

9 LIP-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(nadstrešek) – nelegalna 
gradnja

Poseben pogoj: 
Legalizacija zidanice dovoljena s pogoji 
sanacije v primeru, da se predhodno uredijo 
lastniško-pravne zadeve.  
V nasprotnem je potrebno del objekta, ki 
poseže na sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom, odstraniti.

19 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT (lopa) – 
nelegalna gradnja

Poseben pogoj: 
Legalizacija zidanice dovoljena brez 
pogojev sanacije v primeru, da se 
predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve.  
V nasprotnem je potrebno del objekta, ki 
poseže na sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom, odstraniti.

21 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 3x 
(nadstrešek 1, nadstrešek-2, 
lopa) – nelegalna gradnja

Poseben pogoj: 
Legalizacija zidanice in pomožnih objektov 
dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, 
da se predhodno uredijo lastniško-pravne 
zadeve.  
V nasprotnem je potrebno del objekta, ki 
poseže na sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom, odstraniti.

26 GRT-004 SK STANOVANJSKA HIŠA – 
neskladna gradnja

 Poseben pogoj: 
Legalizacija stanovanjske hiše dovoljena s 
pogoji sanacije v primeru, da se predhodno 
uredijo lastniško-pravne zadeve.  
V nasprotnem je potrebno del objekta, ki 
poseže na sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom, odstraniti.

29 MAV-vin-1 (Ask) STANOVANJSKA HIŠA – 
nelegalna gradnja

 Poseben pogoj:
Upošteva se, da je dostop že bil urejen z 
GD za obstoječo
vinsko klet.

55 LIS-vin-1 POČITNIŠČA HIŠKA – 
neskladna gradnja

POMOŽNI OBJEKT 4x 
(nadstrešek, klet, drvarnica, 
uta/senčnica) – nelegalna 
gradnja in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Poseben pogoj: 
Legalizacija dovoljena brez pogojev 
sanacije v primeru, da se predhodno uredijo 
lastniško-pravne zadeve.  
V nasprotnem, je potrebno del objekta, ki 
poseže na sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom odstraniti.

61 RIH-vin-3 ZIDANICA – legalna gradnja POMOŽNI OBJEKT 2x 
(nadstrešek 1 in nadstrešek 
2) – nelegalna gradnja

Poseben pogoj: 
Legalizacija pomožnega objekta 
(nadstrešek 2) dovoljena brez pogojev 
sanacije v primeru, da se predhodno uredijo 
lastniško-pravne zadeve.  
V nasprotnem je potrebno del objekta, ki 
poseže na sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom, odstraniti.

82 HUD-009-SK(v) STANOVANJSKA HIŠA – 
neskladna gradnja

 Poseben pogoj: 
Legalizacija stanovanjske hiše dovoljena 
brez pogojev sanacije v primeru, da se 
predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve.  
V nasprotnem je potrebno del objekta, ki 
poseže na sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom, odstraniti.
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UE EUP po OPN Predmet legalizacije
(osnovni objekt)

Predmet legalizacije
(ostali objekti)

Posebni pogoji

84 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

Poseben pogoj: 
Legalizacija zidanice dovoljena brez 
pogojev sanacije v primeru, da se 
predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve.  
V nasprotnem je potrebno del objekta, ki 
poseže na sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom, odstraniti.

86 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(nadstrešek), OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja

Poseben pogoj: 
Legalizacija nadstreška dovoljena s pogoji 
sanacije v primeru, da se predhodno uredijo 
lastniško-pravne zadeve.  
V nasprotnem je potrebno del objekta 
(napušč strehe), ki poseže na sosednje 
zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.

110 RČA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

POMOŽNI OBJEKT 
(parkirišče s podkletitvijo)
– nelegalna gradnja

Poseben pogoj: 
Legalizacija zidanice in pomožnega 
objekta (parkirišča) dovoljena brez pogojev 
sanacije v primeru, da se predhodno uredijo 
lastniško-pravne zadeve.  
V nasprotnem je potrebno del objekta, ki 
poseže na sosednje zemljišče z drugim 
lastništvom, odstraniti.

119 GRT-vin-2 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI –
nelegalna gradnja

Poseben pogoj:
Legalizacija opornega zidu dovoljena brez 
pogojev sanacije v
primeru, da se predhodno uredijo lastniško-
pravne zadeve. V nasprotnem, je potrebno 
del objekta, ki poseže na sosednje
zemljišče z drugim lastništvom odstraniti.

2.2.2 Pogoji za legalizacijo objektov glede odmikov  
od mej sosednjih zemljišč

19. člen
(dopustni manjši odmiki osnovnih objektov)

Manjši odmiki od mej sosednjih zemljišč so dopustni pri 
naslednjih objektih in znašajo:

UE EUP
po OPN

Predmet legalizacije
(osnovni objekt)

Odmiki (osnovni objekt)

2 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,90 m od parc. št. 2780/1 (cesta) k.o. Knežja vas  
1,10 m od parc. št. 633/2 k.o. Knežja vas 

3 LUK-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja 1,80 m od parc. št. 4147/5 (cesta) k.o. Lukovek 
4 LIP-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,00 m od parc. št. 4141/1 (cesta) k.o. Lukovek oziroma napušč min 

posega na cesto 
0,00-0,15 m od parc. št. 2954/1 k.o. Lukovek oziroma napušč min posega 
na to parcelo

5 RIH-vin-3 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,65 m od parc. št. 1774 k.o. Lukovek  
1,80 m od parc. št. 4179 (cesta) k.o. Lukovek 

9 LIP-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,10 m od parc. št. 2836/3 k.o. Lukovek (napušč poseže na to parcelo). 
0,25 m od parc. št. 2836/1 k.o. Lukovek  
1,55 m od parc. št. 4141/1 (cesta) k.o. Lukovek na Z del objekta, za cca 
0,20 m poseže na parcelo 2836/2, ki ni v lasti investitorja 

11 LIP-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja 0,80 m od parc. št. 2950/1 k.o. Lukovek  
1,10 m od parc. št. 2956/2 k.o. Lukovek 

12 RIH-vin-3 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,70 m od parc. št. 4179 (cesta) k.o. Lukovek  
1,75 m od parc. št. 1773 k.o. Lukovek 

16 LIP-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja 0,70 m od parc. št. 3730 k.o. Lukovek 
17 GRT-vin-3 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,15 m od parc. št. 3450/3 k.o. Lukovek  

0,50 m od parc. št. 3445/2 k.o. Lukovek  
2,35 m od parc. št. 4127/1 (cesta) k.o. Lukovek 

19 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,00 m od parc. št. 319 k.o. Knežja vas  
0,00 m od parc. št. 2777/1 (javno dobro) k.o. Knežja vas oziroma objekt 
(balkon) delno, cca 0,3 m že posega na sosednje zemljišče
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UE EUP
po OPN

Predmet legalizacije
(osnovni objekt)

Odmiki (osnovni objekt)

20 LUK-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 2,22 m od parc. št. 4147/13 k.o. Lukovek 
21 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja 0,00 m od parc. št. 104 k.o. Knežja vas oz objekt delno, cca 0,15 m 

že posega na sosednje zemljišče 
2,55 m od parc. št. 2776/18 (javno dobro) k.o. Knežja vas 

24 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,75 m oziroma 0,15 m (streha objekta) od parc. št. 269 k.o. Knežja vas 
26 GRT-004 

SK
STANOVANJSKA HIŠA – 
neskladna gradnja

0,85 m od parc. št. 3502/3 k.o. Lukovek  
0,25 m od parc. št. 3480/1 k.o. Lukovek  
0,00 m od parc. št. 4118 (cesta) k.o. Lukovek 

28 ŠMA-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja Odmiki po GD.
30 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja 0,80 m od parc. št. 221 k.o. Knežja vas 
36 ŠMA-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,45 m od parc. št. 392 k.o. Korita 
38 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,75 m od parc. št. 533 k.o. Knežja vas 
39 MEG-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,40 m od parc. št. 465/5 k.o. Češnjevek, ostali del osnovnega objekta  

po GD.
40 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja 1,65 m od parc. št. 2780/1 (cesta) k.o. Knežja vas 
43 GRT-vin-3 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,90 m od parc. št. 3348/3 k.o. Lukovek  

1,00 m od parc. št. 3350 k.o. Lukovek 
45 RIH-vin-3 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,80 m od parc. št. 1775 k.o. Lukovek  

1,55 m od parc. št. 1771 k.o. Lukovek 
46 RIH-017 SK STANOVANJSKA HIŠA – 

nelegalna gradnja
1,45 m od parc. št. 4175 (cesta) k.o. Lukovek 

47 RČA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,30 m od parc. št. 621/3 (cesta) k.o. Roje  
1,05 m od parc. št. 118/8 k.o. Roje 

51 LUK-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,50 m od parc. št. 2492 k.o. Lukovek 
1,00 m od. parc. št. 4150/10 (cesta-javno dobro) k.o. Lukovek 

52 GRT-003 
SK

STANOVANJSKA HIŠA – 
neskladna gradnja

3,20 m od parc. št. 3497/1 k.o. Lukovek  
3,65 m od parc. št. 4118 (cesta) k.o. Lukovek 

56 RČA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,20 m od parc. št. 112/5 k.o. Roje 
57 ČEŠ-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,25 m od parc. št. 9/4 k.o. Češnjevek  

1,35 m od parc. št. 9/5 k.o. Češnjevek 
59 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,05 m od parc. št. 698/2 k.o. Knežja vas  

0,45 m od parc. št. 681 k.o. Knežja vas 
60 VŠE-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,00 m od parc. št. 294/1 k.o. Ševnica 
61 RIH-vin-3 ZIDANICA – legalna gradnja  
65 RIH-vin-3 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,55 m od parc. št. 1792/1 k.o. Lukovek 
67 STD-004 

SK in STD-
009 SKg

STANOVANJSKA HIŠA
(z gospodarskim delom) – 
neskladna gradnja

1,65 m od parc. št. 1221/5 (cesta) k.o. Dobrnič 

68 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja 1,85 m od parc. št. 655 k.o. Knežja vas 
69 GRT-vin-2 ZIDANICA – neskladna gradnja 0,20 m od parc. št. 4121 k.o. Lukovek  

0,10 m od parc. št. 3970/2 k.o. Lukovek 
72 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,00 m od parc. št. 300/1 k.o. Knežja vas 
75 RIH-vin-2 

(Ask)
STANOVANJSKA HIŠA – 
neskladna gradnja

2,10 m od parc. št. 4176 (cesta) k.o. Lukovek 

78 LIP-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,20 m od parc. št. 4133/1 (cesta) k.o. Lukovek  
0,75 m od parc. št. 3770/1 k.o. Lukovek 

79 RČA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,90 m od parc. št. 93/2 k.o. Roje 
82 HUD-009-

SK(v)
STANOVANJSKA HIŠA – 
neskladna gradnja

osnovni del objekta: 
1,00 m od parc. št. 1205/2 (cesta) k.o. Ševnica (po GD) 
prizidan del: 
0,25 m od parc. št. 1205/2 (javno dobro) k.o. Ševnica  
0,70 m od parc. št. 1204/1 (javno dobro) k.o. Ševnica  
Delno poseže na javno dobro, parc. št. 1198/5 (cca 1,8 m) in 1204/2  
(cca 0,45 m), k.o. Ševnica

83 ŠMA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,70 m od parc. št. 296 k.o. Korita  
1,45 m od parc. št. 2636 (cesta) k.o. Korita  
1,95 m od parc. št. 291 k.o. Korita 

84 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja 0,85 m od parc. št. 225/2 k.o. Knežja vas  
0,00 m od parc. št. 2776/18 (javno dobro) k.o. Knežja vas, oz objekt delno, 
cca 0,9 m, že posega na sosednje zemljišče

86 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja 1,65 m od parc. št. 450 k.o. Knežja vas, na delu obravnavanega prizidka, 
odmik osnovnega objekt po GD 
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UE EUP
po OPN

Predmet legalizacije
(osnovni objekt)

Odmiki (osnovni objekt)

88 GRT-vin-2 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,20 m od parc. št. 3993/1 k.o. Lukovek  
2,00 m (prizidek 1) oziroma 0,40 m (prizidek 2) od parc. št. 3985 
k.o. Lukovek 

90 ŠMA-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja 0,70 m od parc. št. 2636 (cesta) k.o. Korita 
93 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,60 m od parc. št. 320/2 k.o. Knežja vas 
98 RČA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,25 m od parc. št. 621/3 (cesta) k.o. Roje

100 TRE-154 
SK

STANOVANJSKA HIŠA – 
neskladna gradnja

Odmiki po GD.

101 LIS-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja 0,65 m od parc. št. 2781/2 (cesta) k.o. Knežja vas  
0,40 m od parc. št. 705 k.o. Knežja vas 

102 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,50 m od parc. št. 229 k.o. Knežja vas 
103 GRT-vin-3 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,35 m od parc. št. 3207/1 k.o. Lukovek 
104 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,40 m od parc. št. 313 k.o. Knežja vas  

0,65 m od parc. št. 311/2 k.o. Knežja vas  
0,65 m od parc. št. 2780/1 (cesta) k.o. Knežja vas 

106 MAD-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,85 m od parc. št. 206/9 k.o. Dolga njiva  
0,60 m od parc. št. 206/5 k.o. Dolga njiva  
0,35 m od parc. št. 206/1 k.o. Dolga njiva 

107 LIS-vin-1 HRAM – legalna gradnja 1,48 m od parc. št. 469 k.o. Knežja vas – objekt stoji z uporabnim dovoljenjem
108 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,05 m od parc. št. 437/1 k.o. Knežja vas  

1,35 m od parc. št. 2777/1 k.o. Knežja vas 
109 ČEŠ-vin-2 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,70 m od parc. št. 2870/2 k.o. Lukovek 
110 RČA-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja Objekt za cca 0,20 m poseže na parc. št. 113/1 k.o. Roje 

Objekt za cca 0,20 m poseže parc. št. 113/2 k.o. Roje 
1,25 m od parc. št. 111/2 k.o. Roje

111 ZČA-vin-5 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,30 m od parc. št. 1229 k.o Čatež 
112 ŠMA-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja 1,70 m od parc. št. 357/2 k.o. Korita 
113 RIH-vin-3 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,85 m od parc. št. 4180 (cesta) k.o. Lukovek  

0,80 m od parc. št. 1772 k.o. Lukovek 
115 ŠMA-vin-1 ZIDANICA – neskladna gradnja 1,75 m od parc. št. 350/2 k.o. Korita  

0,00 m od parc. št. 346 k.o. Korita  
0,40 m od parc. št. 2636 (cesta) k.o. Korita 

116 LIS-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,30 m od parc. št. 412/4 k.o. Knežja vas 
117 LIP-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,70 m od parc. št. 2994/1 k.o. Lukovek 
119 GRT-vin-2 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,80 m od parc. št. 4121 k.o. Lukovek  

0,70 m od parc. št. 3969/1 k.o. Lukovek 
120 LUK-vin-1 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,50 m od parc. št. 4147/5 k.o. Lukovek 

20. člen
(dopustni manjši odmiki ostalih objektov)

Manjši odmiki od mej sosednjih zemljišč so dopustni pri 
naslednjih ostalih objektih in znašajo:

UE EUP
po OPN

Predmet legalizacije (ostali objekti) Odmiki (ostali objekti)

3 LUK-vin-1 OPORNI ZID – nelegalna gradnja Oporni zid:0,50 m od parc. št. 4147/5 (cesta) k.o. Lukovek 
4 LIP-vin-1 POMOŽNI OBJEKT 2x (drvarnica innovem 

21. členu nadstrešek) – nelegalna gradnja
drvarnica in nadstrešek: 
0,65 m od parc. št. 2836/4 k.o. Lukovek 

6 LIS-vin-1 POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – 
nelegalna gradnja

Pomožni objekt (nadstrešek): 
1,90 m od parc. št. 269 k.o. Knežja vas 

8 LIS-vin-1 POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad kletjo) 
– nelegalna gradnja

Pomožni objekt (nadstrešek nad kletjo): 
0,75 m od parc. št. 662 k.o. Knežja vas 

9 LIP-vin-1 POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – 
nelegalna gradnja

nadstrešek na J strani: 
0,90 m od parc. št. 2836/3 k.o. Lukovek 

11 LIP-vin-1 POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – 
nelegalna gradnja

nadstrešek: 
0,25 m od parc. št. 2956/2 k.o. Lukovek 

14 LIP-vin-1 POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, 
podkletena terasa) – nelegalna gradnja

Podkletena terasa: 
1,00 m od parc. št. 3081 k.o. Lukovek 

19 LIS-vin-1 POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna 
gradnja

Lopa: 
0,45 m od parc. št. 321/1 k.o. Knežja vas  
0,65 m (objekt) oziroma 0,15 m (balkon) od parc. št. 2777/1 
(javno dobro) k.o. Knežja vas 
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UE EUP
po OPN

Predmet legalizacije (ostali objekti) Odmiki (ostali objekti)

20 LUK-vin-1 OPORNI ZID – nelegalna gradnja 0,00 m od parc. št. 4147/5 k.o. Lukovek 
21 LIS-vin-1 POMOŽNI OBJEKT 3x (nadstrešek 1, 

nadstrešek-2, lopa) – nelegalna gradnja
Nadstrešek 1:  
0,10 m od parc. št. 104 k.o. Knežja vas  
Nadstrešek 2:  
0,00 m od parc. št. 108 k.o. Knežja vas oz objekt delno,  
cca 0,40 m že posega na sosednje zemljišče 
0,75 m od parc. št. 2776/18 (javno dobro) k.o. Knežja vas  
Lopa:  
1,05 m od parc. št. 2776/18 (javno dobro) k.o. Knežja vas 
0,25 m od parc. št. 209/1 k.o. Knežja vas 

28 ŠMA-vin-1 OPORNI ZID – nelegalna gradnja Oporni zid:
0,00 m od parc. št. 2640/1 k.o. Korita

29 MAV-vin-1 
(Ask)

POMOŽNI OBJEKT (KGO) – nelegalna 
gradnja

KGO (kmetijsko gozdarski objekt) 
1,40 m od parc. št. 333/3 k.o. Prapreče 

38 LIS-vin-1 POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, klet) – 
nelegalna gradnja

nadstrešek:  
1,00 m od parc. št. 2781/1 (cesta) k.o. Knežja vas, odmik 
kapnica, ki je v celoti vkopana znaša 0,10m 

klet:  
0,35 m od parc. št. 2781/1 (cesta) k.o. Knežja vas, klet je v 
celoti vkopana  
0,30 m od parc. št. 535/1 k.o. Knežja vas, klet je v celoti 
vkopana

39 MEG-vin-1 OPORNI ZID – nelegalna gradnja oporni zid (ob cesti): 
0,00 m od SV roba parc. št. 1176/1 (cesta) k.o. Češnjevek 

40 LIS-vin-1 POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, 
drvarnica z nadstreškom) in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja – 

nadstrešek: 
1,65 m od parc. št. 2780/1 (cesta) k.o. Knežja vas  
2,00 m od parc. št. 668 k.o. Knežja vas  
drvarnica z nadstreškom: 
1,65 m od parc. št. 2780/1 (cesta) k.o. Knežja vas  
oporni zid (ob cesti): 
1,25 m od parc. št. 2780/1 (cesta) k.o. Knežja vas 

47 RČA-vin-1 POMOŽNI OBJEKT (drvarnica z 
nadstreškom nad kletjo), OPORNI ZID 1 in 2

drvarnica z nadstreškom nad kletjo: 
0,30 m od parc. št. 208/4 k.o. Roje  
oporni zid 1: 
0,75 m od parc. št. 621/3 (cesta) k.o. Roje  
oporni zid 2: 
0,45 m od parc. št. 118/8 k.o. Roje 

51 LUK-vin-1 POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – 
nelegalna gradnja

1,00 m od parc. št. 4150/10 (cesta) k.o. Lukovek

55 LIS-vin-1 POMOŽNI OBJEKT 4x (nadstrešek, klet, 
drvarnica, uta/senčnica) – nelegalna gradnja 
in OPORNI ZID – nelegalna gradnja

nadstrešek:  
0,00 m od parc. št. 198 k.o. Knežja vas oz objekt delno,  
cca 0,4 m že posega na sosednje zemljišče 
Klet:  
0,00 m od parc. št. 198 k.o. Knežja vas oz objekt delno,  
cca 0,25 m že posega na sosednje zemljišče 
 
Oporni zid ob cesti, višine do 1,2 m, zgrajen na zemljišču parc. 
št. 2776/18 (javno dobro) k.o. Knežja vas

56 RČA-vin-1 POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1, 
nadstrešek 2) – nelegalna gradnja

nadstrešek 1: 
1,70 m od parc. št. 112/5 k.o. Roje 

59 LIS-vin-1 POMOŽNI OBJEKT (drvarnica), OPORNI 
ZID – nelegalna gradnja – 

drvarnica: 
1,35 m od parc. št. 681 k.o. Knežja vas  
oporni zid: 
0,20 m od parc. št. 2781/2 (cesta) k.o. Knežja vas 

61 RIH-vin-3 POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1 in 
nadstrešek 2) – nelegalna gradnja

nadstrešek 2:  
0,00 m od parc. št. 4080 (javno dobro) k.o. Lukovek, oziroma 
objekt delno, cca 0,30 m, že posega na sosednje zemljišče

75 RIH-vin-2 
(Ask)

POMOŽNI OBJEKT 3x (hlev, KGO1, KGO2) 
– nelegalna gradnja

hlev 
0,80 m od parc. št. 2265 k.o. Lukovek  
KGO 1 
0,35 m od parc. št. 4176 k.o. Lukovek 

83 ŠMA-vin-1 POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – 
nelegalna gradnja

nadstrešek 
0,85 m od parc. št. 296 k.o. Korita 
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UE EUP
po OPN

Predmet legalizacije (ostali objekti) Odmiki (ostali objekti)

86 LIS-vin-1 POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek), OPORNI 
ZID – nelegalna gradnja

nadstrešek: 
0,95 m od parc. št. 450 k.o. Knežja vas  
0,10 m od parc. št. 2777/1 (javno dobro) k.o. Knežja vas 
oporni zid (ob cesti): 
na meji sosednjega zemljišča parc. št. 2777/1 (javno dobro)

88 GRT-vin-2 POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, 
drvarnica) – nelegalna gradnja

nadstrešek:  
0,65 m od parc. št. 3985 k.o. Lukovek  
1,00 m od parc. št. 3994/1 k.o. Lukovek  
drvarnica:  
1,40 m od parc. št. 3985 k.o. Lukovek  
0,70 m od parc. št. 3994/1 k.o. Lukovek  
0,05 m od parc. št. 4120/1 (javno dobro) k.o. Lukovek 

89 LIS-vin-1 POMOŽNI OBJEKT 2x (klet, nadstrešek) – 
nelegalna gradnja

klet: 
1,55 m od parc. št. 285 k.o. Knežja vas  
nadstrešek: 
1,95 m od parc. št. 285 k.o. Knežja vas 

90 ŠMA-vin-1 OPORNI ZID – nelegalna gradnja oporni zid na SZ: 
0,10 m od parc. št. 2636 (cesta) k.o. Korita 

93 LIS-vin-1 POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna 
gradnja

lopa: 
2,00 m od parc. št. 322/2 k.o. Knežja vas 

98 RČA-vin-1 POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad PP in 
drvarnica), OPORNI ZID – nelegalna gradnja

drvarnica z nadstreškom nad PP: 
0,30 m od parc. št. 208/3 k.o. Roje  
oporni zid na Z: 
0,10 m od parc. št. 621/3 (cesta) k.o. Roje, oziroma se 
ponekod nahaja na meji parcele

108 LIS-vin-1 OPORNI ZID – nelegalna gradnja oporni zid (ob cesti): 
0,15 m od parc. št. 2777/1 (cesta) k.o. Knežja vas 

109 ČEŠ-vin-2 POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – 
nelegalna gradnja

nadstrešek: 
0,85 m od parc. št. 2870/2 k.o. Lukovek 

110 RČA-vin-1 POMOŽNI OBJEKT (parkirišče s 
podkletitvijo)

0,80 m od parc. št. 210/2 k.o. Roje in
cca 2,10 m z opornim zidom poseže na parc. št. 621/3 k.o. 
Roje (cesta)

115 ŠMA-vin-1 OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja oporni zid (ob nadstrešku): 
0,15 m od parc. št. 2636 (cesta) k.o. Korita  
oporni zid (Z del): 
0,00 m od parc. št. 2636 (cesta) k.o. Korita 

117 LIP-vin-1 POMOŽNI OBJEKT (drvarnica / lopa) – 
nelegalna gradnja

0,90 m od parc. št. 2971/2 k.o. Lukovek 

119 GRT-vin-2 OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja oporni zidovi 
0,00 m od parc. št. 4121 k.o. Lukovek oz za cca 0,55 m že 
poseže na zemljišče 

120 LUK-vin-1 POMOŽNI OBJEKT (klet) – nelegalna 
gradnja

0,35 m od parc. št. 2417/2 k.o. Lukovek 

21. člen
(dopustni manjši odmiki za objekte, ki se nahajajo izven UE)

Z obstoječimi odmiki, četudi so manjši od dovoljenih z 
določili OPN, se dopušča legalizacija objektov, ki grafično in/
ali tekstualno niso opredeljeni v OPPN, se pa nahajajo znotraj 
ureditvenega območja OPPN opredeljenega v drugem odstav-
ku 6. člena tega odloka.

2.2.3 Pogoji za legalizacijo objektov glede velikosti 
funkcionalnega zemljiškega posestva

22. člen
(dopustna legalizacija objektov z manjšo površino 

funkcionalnega zemljiškega posestva)
Za vse UE je dopustna manjša površina vinograda ali 

drugega trajnega nasada, kot je določeno z OPN, in sicer se pri 
legalizaciji upošteva obstoječa površina vinograda ali drugega 
trajnega nasada oziroma obstoječa dejanska raba zemljišča.

2.3 Pogoji za parcelacijo in določitev gradbenih parcel

23. člen
(pogoji za parcelacijo)

(1) Parcele v območju OPPN so povzete iz posameznih 
geodetskih načrtov. V primeru, da znotraj območja OPPN pri-
de do zemljiško-lastniških sprememb, se parcelacija smiselno 
nadomesti z novimi parcelami, ob upoštevanju mej v OPPN.

(2) Znotraj OPPN so dopustne parcelacije skladno z do-
ločili OPN.

24. člen
(določitev gradbenih parcel)

(1) Gradbene parcele, ki pripadajo posameznim objektom 
in ureditvam, so določene na ureditvenih situacijah v okviru 
posameznih UE v grafičnem delu tega odloka.

(2) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja se 
lahko določi tudi manjša oziroma večja gradbena parcela ali pa 
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gradbena parcela drugačne oblike, kot je določena v grafičnem 
delu tega odloka, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– če je znotraj posamezne UE določenega več stavbnega 
zemljišča, kot ga objekt/i potrebuje/jo, na izločenem delu pa je 
v geodetskih oziroma drugih evidencah evidentirana izključno 
kmetijska raba, se lahko določi manjša gradbena parcela,

– če objekt oziroma obstoječe ali predvidene ureditve 
potrebujejo večjo gradbeno parcelo, se njena velikost lahko tudi 
poveča, pri čemer pa ta ne sme biti večja od velikosti stavbnega 
zemljišča, določeno z OPN;

– če je to potrebno zaradi urejanja lastništva ali gradnje 
gospodarske javne infrastrukture, se lahko določi tudi drugačna 
oblika gradbene parcele, vendar vse znotraj obsega stavbnega 
zemljišča.

3. Pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

25. člen
(splošna določila)

Priključki objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, 
vključno z dostopi in parkirišči, ki so potrebni za funkcioniranje 
objektov in potekajo izven območij posameznih UE, so dopu-
stni na vseh podrobnih namenskih rabah (PNR).

26. člen
(pogoji za priključevanje na prometno omrežje)

(1) Za zgrajene objekte, obravnavane s tem OPPN, se 
šteje, da imajo zagotovljen dostop, če se priključujejo na opre-
deljeno javno prometno površino.

(2) V primerih, ko dostop poteka preko zemljišča oziroma 
zemljišč v zasebni lasti, je potrebno v postopku za izdajo uprav-
nega dovoljenja predložiti ustrezno dokazilo o pravici uporabe.

27. člen
(pogoji glede umestitve in izvedbe parkirišč)

Parkirišča se lahko izvedejo tudi na drugi strani, če jih 
zaradi strmega terena ni možno locirati ob objektu. Parkirišče je 
lahko podkleteno in z ravno streho, pri čemer se kletni prostor 
lahko nameni za ropotarnico, drvarnico ipd. V sklop parkirišča 
se šteje tudi dostop, oporni zidovi, nasutje, izkop ipd.

28. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje  

in priključevanje)
(1) Osnovni objekti se priključujejo na komunalno in ener-

getsko infrastrukturno omrežje skladno s pogoji upravljavcev 
komunalnih in energetskih vodov in naprav.

(2) Kjer priključitev na omrežje javne komunalne in ener-
getske infrastrukture ni možna, je dovoljena lastna oskrba.

29. člen
(vodovod)

(1) Na območju OPPN, kjer je zgrajeno javno vodovodno 
omrežje, se morajo ti objekti priključiti na javno vodovodno 
omrežje.

(2) Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upo-
števati vse potrebne predpise o izvajanju javne gospodarske 
službe oskrbe s pitno vodo ter tehnična določila o javnem 
vodovodu v Občini Trebnje.

30. člen
(kanalizacija)

(1) Tam, kjer še ni izvedene javne kanalizacije je potrebno 
za odpadne vode, ki nastajajo v zidanicah, projektirati nepre-
točne greznice. Za objekte, ki so stalno naseljeni pa je potrebno 
projektirati malo čistilno napravo.

(2) Meteorne vode s streh je potrebno ponikati v poni-
kovalnici, ostale onesnažene padavinske vode s parkirišč in 

utrjenih površin, je potrebno pred ponikanjem v ponikovalnici 
ustrezno prečistiti. Meteorne vode je potrebno načrtovati na 
način, da ne bo ogrožena stabilnost terena ter da ne iztekajo 
na cestišče.

(3) Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije je potrebno 
upoštevati vse potrebne predpise o odvajanju in čiščenju odpa-
dne ter padavinske vode na območju Občine Trebnje.

31. člen
(električno omrežje)

(1) Na območju so tangence z obstoječimi elektroenerget-
skimi napravami in vodi. Vse tangence je potrebno projektno 
obdelati, vse tangirane vode pa je potrebno predhodno nado-
mestiti z nadomestnimi vodi.

(2) Za vsako novo priključitev objekta na distribucijsko 
omrežje bo potrebno vložiti enotno vlogo za izdajo soglasja 
za priključitev.

(3) Za objekte, ki so oddaljeni od transformatorske postaje 
(v nadaljevanju: TP) več kot 500 m, bo upravljavec zgradil novo 
elektroenergetsko omrežje vključno z novimi TP. Moč in velikost 
nove TP je odvisna od predvidene porabe novih odjemalcev. 
Trase elektroenergetskih vodov, lokacije in tipe TP je potrebno 
v sklopu projektiranja uskladiti z Elektro Ljabljana d.d.

(4) V kolikor novega omrežja še ni planiranega v tre-
nutno veljavnem Načrtu razvoja omrežja Elektra Ljubljana 
2017–2026, ga bo potrebno uvrstiti v naslednjega, ki bo nove-
liran čez dve leti. Če pa se lastniki želijo priključiti na distribu-
cijsko omrežje takoj, lahko sami financirajo izgradnjo SN in NN 
omrežja ali si zagotovijo napajanje z električno energijo na drug 
način, ki sledi napredku tehnike – lastni vir oskrbe.

(5) Tehnični pogoji in parametri priklopa bodo podani v 
soglasju za priključitev.

(6) Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko 
napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s 
pocinkanim valjancem FeZN.

32. člen
(telekomunikacijsko omrežje in sistem zvez)

Pri novih posegih je potrebno upoštevati obstoječe TK 
omrežje Telekoma Slovenije. V kolikor trasa TK omrežja poteka 
po zemljiščih na katerih so izvedene posamezne neskladne in 
nelegalne gradnje, bodo posebni pogoji za zaščito, postavitev, 
prestavitev in izgradnjo novih TK priključkov podali v projektnih 
pogojih k predmetnemu posegu v prostor.

33. člen
(ogrevanje)

Ogrevanje zidanic je s trdnimi, tekočimi ali plinastimi 
gorivi. Stavbe se lahko ogrevajo tudi z izkoriščanjem drugih 
virov energije (toplotne črpalke ipd.). Spodbuja se uporaba 
obnovljivih virov energije. Na strehah je dovoljeno postavljati 
sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob 
upoštevanju vpliva na podobo naselja.

34. člen
(odpadki)

(1) Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih na obstoje-
čih lokacijah, od koder je zagotovljen reden odvoz na Zbirno-
-sortirni center Globoko.

(2) Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (em-
balaža/papir, kartoni, lesni odpadki in dr./, steklovina ter ostali 
odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno, 
v skupnih zbiralnicah, od katerih bo možno le-te nemoteno 
odvažati s komunalnimi vozili.

(3) Škropiva in embalaže škropiv je treba zbirati ločeno 
in jih odvažati na lokacijo, kjer je zagotovljen odvoz na končno 
dispozicijo.

(4) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z grad-
benimi odpadki ravnati in jih sanirati na način skladno s predpisi 
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o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ter predpisi 
o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.

(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse predpise o 
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje.

4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje  
kulturne dediščine

35. člen
(kulturna dediščina)

Na obravnavanem območju ni evidentirane kulturne dedi-
ščine.

5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov  
in ohranjanje narave

36. člen
(varovanje pred prekomernim hrupom)

(1) Ureditvene enote ležijo na območjih razpršene poselitve, 
za katere je po predpisih o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 
okolju določena III. stopnja varstva pred hrupom.

(2) Pri uporabi obravnavanih objektov mejne vrednosti hrupa 
v okolju za dejavnosti, povezane z bivanjem in kmetijstvom, ne 
bodo presežene.

37. člen
(varovanje pred onesnaženjem zraka)

(1) Predvidena obremenitev zraka, zaradi uporabe zgra-
jenih objektov, ne bo presegala dovoljenih koncentracij v skladu 
z določili o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih 
snovi v zraku.

(2) Pri ureditvi ogrevanja stavb je treba upoštevati določila 
predpisov o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. 
Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da ima-
jo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.

(3) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo 
biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.

38. člen
(varovanje pred onesnaženjem voda)

(1) Tam, kjer še ni izvedene javne kanalizacije je potrebno 
odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod reševati s priključitvijo 
na greznico oziroma malo ČN. Padavinske vode se zbirajo v 
kapnici ali jih je treba ponikati v okviru funkcionalnega zemljišča 
objekta. Padavinske vode ne smejo pritekati na cesto ali na njej 
zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje. Pri 
izvedbi ponikovalnic je potrebno predvideti ukrepe za preprečitev 
udora ponikanih vod v cestna telesa.

(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in 
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z določili pred-
pisov, ki urejajo izvajanje obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode. V primeru izpusta padavinskih vod v vodotok, kjer je zaradi 
njegove bližine to mogoče, morajo biti emisije v vodotok urejene 
tako, da bodo skladne z določili predpisa o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo ter določili 
predpisa o stanju površinskih voda.

(3) V času gradnje mora investitor zagotoviti vse varnostne 
ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesna-
ževanje voda, izlitje nevarnih tekočin ali prosto v zemljo.

(4) Vlogi za vodno soglasje je potrebno priložiti geološko 
– geomehansko poročilo s poudarkom na stabilnosti terena in 
prikazom ustreznosti obstoječega temeljenja. Skladno s tem je 
potrebno urediti tudi odvodnjavanje.

39. člen
(varovanje ohranjanja narave)

Na ureditvenem območju OPPN ni evidentiranih vsebin 
ohranjanja narave, kot so naravne vrednote, zavarovana območja 
pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

40. člen
(varovanje plodne zemlje in tal)

(1) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše 
površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izko-
pane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo 
sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna 
zemlja odlaga v pasovih v višini do 2 m ter nato uporabi pri 
končni ureditvi območja.

(2) Potrebno je upoštevati predpise o varstvu tal.

41. člen
(varovanje pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Gradnja objektov ali naprav, ki so vir elektromegne-
tnega sevanja, ne sme presegati obremenitev okolja, pri čemer 
se mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter 
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire 
elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje 
(Uradni list RS, št. 70/96).

(2) Pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za vsak nov ali 
rekonstruiran objekt ali napravo, ki je vir elektromagnetnega 
sevanja, mora biti izpolnjen pogoj, da elektromagnetno polje 
kot posledica uporabe ali obratovanja vira ne sme presegati 
mejnih vrednosti količin elektromagnetnega polja v posame-
znih območjih naravnega in življenjskega okolja, določenih z 
veljavnimi predpisi.

6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom 

pred požarom

42. člen
(naravne omejitve)

(1) Za objekte v ureditvenih enotah, ki ležijo na obmo-
čjih erozivnosti ali plazovitosti terena, je treba v fazi izdelave 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
upoštevati smernice pristojne službe oziroma upoštevati doda-
tne ukrepe za zagotovitev potrebnega varstva s tega področja.

(2) Ureditveno območje OPPN leži izven območja poplav-
nosti in visokih podtalnih vod, zato dodatni ukrepi za zagotovi-
tev potrebnega varstva s tega področja niso potrebni.

43. člen
(obramba in zaščita)

Glede na določila predpisa o graditvi in vzdrževanju zaklo-
nišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred 
vojnimi udejstvovanji le-teh ni potrebno predvideti.

44. člen
(varstvo pred požarom)

Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora 
biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi.

45. člen
(potresna varnost)

(1) OPPN obravnava že zgrajene objekte. V primeru, da 
se pri projektiranju ugotovi, da dejanska izvedba objekta ne 
zagotavlja njegove potresne varnosti, je potrebno s projektno 
dokumentacijo določiti pogoje za sanacijo objekta glede zago-
tovitve potresne varnosti.

(2) Pri določitvi pogojev za sanacijo iz predhodnega od-
stavka se upošteva projektni pospešek tal, ki znaša 0,175 g.

7. Faznost (etapnost)

46. člen
(faznost)

Faznost gradnje oziroma legalizacije objektov (osnovnih 
in pomožnih), opornih zidov in ostalih ureditev znotraj posame-
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znih UE se dopušča v primeru, ko zaradi finančnih ali lastniško- 
pravnih zadev, objekta ni možno legalizirati v celoti.

8. Velikost dopustnh odstopanj od funkcionalnih, 
oblikovalskih in tehničnih rešitev

47. člen
(velikost dopustnih odstopanj)

(1) Znotraj območja OPPN so dopustne naslednje tole-
rance:

odstopanja pri umestitvi objektov, opornih zidov ter odmikih 
objektov od mej sosednjih zemljišč, ki so posledica različnih vho-
dnih podatkov (DKN, katastrski podatki na geodetskem načrtu, 
DOF, ostalo),

odstopanja pri tlorisnih in višinskih gabaritih objektov in 
naklonov streh, višini opornih zidov ter odmikih objektov od mej 
sosednjih zemljišč, ki so posledica natančnejših izmer v fazi 
izdelave projektne dokumentacije,

manjša odstopanja pri določitvi gradbene parcele, ki so 
posledica različnih vhodnih podatkov (DKN, katastrski podatki 
na geodetskem načrtu, DOF, ostalo).

(2) V primeru sprememb geodetskega načrta, ki izkazuje 
spremenjeno parcelno stanje glede na geodetski načrt, upora-
bljen pri izdelavi tega OPPN, se vsebine oziroma določila OPPN 
smiselno upoštevajo na novem parcelnem stanju, ob upošteva-
nju toleranc novega geodetskega načrta.

(3) V primeru, da se pri pripravi projekta za gradbeno do-
voljenje ugotovi, da v odloku oziroma popisnih listih ni navedene 
parcelne številke oziroma je nepravilno navedena, je pa zajeta v 
območje OPPN in prikazana v grafičnem delu, se le-ta smiselno 
upošteva. Enako velja tudi za vse druge morebitne nepravilnosti 
tehnične narave (podatki glede velikosti, oblikovanja objekta, 
odmikov od parcelnih mej ipd.), za katere se ugotovi, da niso 
oziroma so nepravilno navedeni v popisni list oziroma odlok.

9. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN

48. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Poleg vseh obveznosti, navedenih v tem odloku, so ob-
veznosti investitorjev in izvajalcev pri prostorskih ureditvah še:

– Pri gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objektov 
je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi 
oziroma z navodili posameznega upravljavca glede varnostnih 
(vertikalnih in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne 
spremembe nivelete cestišča in globine infrastrukturnih vodov.

– Stavbe se priključujejo na infrastrukturno omrežje po 
pogojih upravljavcev.

– Izvajalec del mora o vsaki poškodbi infrastrukturnih 
objektov in naprav takoj obvestiti upravljavca tangiranega infra-
strukturnega omrežja.

– Stroške ogleda, zakoličbe, zaščite, prestavitve infrastruk-
turnega omrežja (vključno z izdelavo projektov) ter nadzora krije 
investitor prostorske ureditve. Prav tako bremenijo investitorja 
tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del v prostoru, 
kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

– Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varnostni ukrepi in 
gradbišče organizirano tako, da bo preprečeno onesnaženje 
okolja.

– Omogočiti je potrebno dovoze in dostope do vseh zale-
dnih zemljišč v času gradnje in po gradnji.

– V primerih, ko je objekt zgrajen ob javni površini oziroma 
delno posega nanjo, mora lastnik objekta zagotoviti vse ukrepe, 
ki bodo preprečili zdrs snega na vozišče. Če do tega vseeno 
pride, je lastnik objekta dolžan oviro takoj odstraniti, pri čemer pa 
nosi tudi materialno in kazensko odgovornost v primeru nastale 
kakršnekoli nesreče na cesti.

– Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno 
glede na njihovo sestavo.

– Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja 
oziroma posamezne lokacije.

III. GRAFIČNI DEL OPPN

49. člen
(vsebina grafičnega dela OPPN)

Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:
– Umestitev območij urejanja v širšem prostoru:
1.1 Pregledna karta s prikazom delitve območij obravnav po 

posameznih sklopih, M 1:50 000
– Pregledne karte po posameznih sklopih s prikazom 

vsebin po OPN: (a) podrobne namenske rabe prostora (PNRP), 
(b) varovanj in omejitev, (c) gospodarske javne infrastrukture 
(GJI), v M 1:15 000:

1.2.1 Sklop A
1.2.2 Sklop B
1.2.3 Sklop C
1.2.4 Sklop D
1.2.5 Sklop E

1.3 Pregledne karte po posameznih sklopih na podrobni 
namenski rabi z EUP po OPN ter prikazom lege ureditvenih enot 
po OPPN, M 1:5 000:

1.3.1 – 1.3.2 / Sklop A
1.3.3 – 1.3.4 / Sklop B
1.3.5 – 1.3.7 / Sklop C
1.3.8 – 1.3.9 / Sklop D
1.3.10 – 1.3.13 / Sklop E

– Prikaz lege, velikosti, oblikovanja, namembnosti in drugih 
podatkov za objekte in ureditve, ki so predmet legalizacije po 
OPPN (za vsako ureditveno enoto posebej):

List 1: Osnovni podatki o ureditveni enoti
Prikaz lege objekta na DOF z DKN
Izsek iz izvedbenega dela OPN Mestne občine Novo mesto
List 2: Geodetski načrt s prikazom ureditvene enote, M 1:500
List 3: Ureditvena situacija, M 1:500
List 4 do …:
Pisni podatki o objektih v ureditveni enoti in značilni pogledi 

/ fotografije objekta
(dopolnitev h grafičnim prikazom na listu 3)

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen
(upoštevanje določb za načrtovanje)

(1) Za ureditvene enote (UE), ki so obravnavane s tem 
OPPN, se za pridobitev gradbenega dovoljenja za obstoječe 
objekte in njihovo morebitno sanacijo upoštevajo določbe pred-
metnega OPPN, vključno z upoštevanjem drugih in posebnih 
pogojev navedenih v 13., 15. in 18. členu. Za vse nove posege 
in gradnje znotraj posameznih UE pa se uporabljajo določila 
veljavnega OPN.

(2) Del popisnega lista s pisnimi podatki o objektih v UE, in 
sicer od »Tloris objekta« do »Območja varovanj oziroma varstveni 
režim« predstavlja zgolj informacijo o objektu, ki ni obvezujoča 
za nadaljnje projektiranje. Del popisnega lista s pisnimi podatki 
o objektih v UE, in sicer od »Predmet legalizacije« do »Pogoji 
sanacije z obrazložitvijo«, pa se uporabljajo kot določila za pro-
jektiranje.

(3) V primeru spremembe zakonodaje, navedene s tem 
odlokom, se predmetna določila dopuščajo skladno s trenutno 
veljavno zakonodajo in s smiselnim upoštevanjem tega odloka.

51. člen
(dokazila glede pravice graditi v postopku izdaje  

upravnih dovoljenj)
S tem odlokom so določeni pogoji za legalizacijo neskladnih 

oziroma nelegalnih gradenj, ki jih mora investitor izpolniti za prido-
bitev gradbenega dovoljenja. Pogoji so določeni tudi za objekte in/
ali ureditve, ki niso v celoti zgrajeni na zemljiščih v lasti investitorja, 
za kar pa morajo biti v postopku izdaje upravnega dovoljenja pre-
dložena ustrezna dokazila o pravici graditi.



Uradni list Republike Slovenije Št. 14 / 2. 3. 2018 / Stran 2289 

52. člen
(dopustna dela, gradnje in druge ureditve po pridobitvi 
upravnih dovoljenj za legalizacijo neskladnih oziroma 

nelegalnih gradenj)
(1) Po pridobitvi upravnih dovoljenj za legalizacijo neskla-

dnih oziroma nelegalnih gradenj objektov in ureditev, obravna-
vanih s tem OPPN, so na teh objektih dovoljena:

– vzdrževalna dela,
– sprememba namembnosti skladno z 11. členom tega 

odloka,
– odstranitev objekta in/ali drugih ureditev.
(2) Po pridobitvi upravnih dovoljenj za legalizacijo neskla-

dnih oziroma nelegalnih gradenj objektov in ureditev, obravna-
vanih s tem OPPN, so znotraj posameznih UE dopustne vrste 
gradenj in drugih del skladno s pogoji OPN.

53. člen
(hramba)

OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu 
Občine Trebnje in sedežu Upravne enote Trebnje.

54. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-10/2018
Trebnje, dne 21. februarja 2018

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

TRŽIČ

624. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud 
za pospeševanje razvoja gospodarstva 
v Občini Tržič

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 9. 
in 120. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 
74/2015) in na podlagi soglasja Ministrstva za finance, Sektorja 
za spremljanje državnih pomoči (št. priglasitve: M001-5883547-
2018) je Občinski svet Občine Tržič na 29. redni seji dne 15. 2. 
2018 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih spodbud  

za pospeševanje razvoja gospodarstva  
v Občini Tržič

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo nameni, ukrepi, pogoji 

in upravičenci ter postopek dodeljevanja finančnih spodbud za 
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič.

(2) Namen tega pravilnika je vzpostavitev učinkovitega 
podpornega okolja za potencialne vlagatelje in že delujoča 
podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti 
za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter 
ustvarjanje novih delovnih mest.

2. člen
(1) Sredstva za ukrepe iz tega pravilnika se zagotavljajo 

iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet 
z odlokom o proračunu za tekoče leto.

(2) Finančne spodbude na podlagi tega pravilnika se do-
deljujejo v obliki dotacije oziroma subvencije, skladno z Uredbo 
Komisije EU št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list EU L352/1, z dne 24. 12. 2013).

3. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo na-

slednji pomen:
1. »Podjetje« je gospodarski subjekt, organiziran kot go-

spodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik;
2. »Mikro podjetje«, »Malo podjetje«, »Srednje podjetje« so 

podjetja, ki izpolnjujejo merila skladno z nacionalnimi in/ali evrop-
skimi predpisi. Merila se natančneje opredelijo v javnem razpisu;

3. »Veliko podjetje« je podjetje, ki po opredelitvah iz druge 
do četrte točke tega člena ni mikro, majhno ali srednje podjetje;

4. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa dru-
gega podjetja,

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim 
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, 
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave-
denega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,

e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte 
alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

4. člen
Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe po tem pravil-

niku, so:
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opre-

deljeni v okviru posameznega ukrepa.
2. Pomoč se dodeli na podlagi vloge vlagatelja z elementi 

poslovnega načrta (osnovni podatki o investitorju, podatki o 
investiciji, časovni potek investicije, stroški investicije). Podrob-
na vsebina vloge in zahtevane priloge se določijo v razpisni 
dokumentaciji.

3. Vlagatelj lahko kandidira samo za naložbo, ki jo s po-
močjo ukrepov iz tega pravilnika lahko izvede v celoti.

4. Upravičenec, ki pridobi za izvedbo naložbe pomoč po 
tem pravilniku (v nadaljevanju – upravičeni prejemnik), mora 
naložbo izvesti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

5. Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti izja-
vo, da za isti namen ni pridobil oziroma ni v postopku pridobi-
vanja dodatnih sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.

6. Upravičeni prejemnik mora naložbo uporabljati in imeti 
v lasti vsaj 2 leti po dokončani naložbi, razen kjer je s tem pra-
vilnikom določeno drugače.

7. Na delovnem mestu, za katero je pridobljena pomoč, 
mora biti delavec zaposlen vsaj 1 leto po prejemu pomoči.

8. Upravičeni prejemnik mora voditi predpisano dokumen-
tacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi 
sredstev in jo mora hraniti še najmanj 2 leti po zadnjem izplačilu 
sredstev.

9. Upravičeni prejemnik ne sme uporabljati naložbe v 
nasprotju z namenom dodelitve sredstev.

10. Vlagatelj, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za 
pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije 
ali EU, do sredstev ni upravičen.

11. Vlagatelj, ki je že pridobil finančno spodbudo za pospe-
ševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič, za isti namen in iste 
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upravičene stroške, kot jih je navedel v vlogi, ne more kandidirati 
naslednjih šest let.

12. Upravičeni prejemnik pred dodelitvijo pomoči podpiše 
izjavo o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri 
katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let še kandidiral za »de minimis« pomoč, ter izjavo 
o že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.

13. DDV, drugi davki, dajatve in takse niso upravičen strošek.

II. UPRAVIČENCI

5. člen
Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so podjetja ter 

drugi subjekti v skladu s tem pravilnikom, ki imajo sedež v Občini 
Tržič ali investirajo na območju Občine Tržič, razen kjer je s tem 
pravilnikom določeno drugače.

6. člen
(1) Do spodbud po tem pravilniku niso upravičena podjetja:
– iz sektorjev ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Ured-

ba Sveta (ES) št. 104/2000,
– iz sektorjev primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 

iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske sku-
pnosti,

– iz sektorjev predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti 
v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine 
zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali 
jih zadevna podjetja dajo na trg ali

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce,

– ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do Občine Tržič 
ter do drugih pravnih oseb katerih ustanoviteljica je Občina Tržič,

– ki nimajo plačanih vseh davkov in prispevkov ter porav-
nanih obveznosti do delavcev,

– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o 
državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v 
težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom 
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v 
težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11, 39/13 in 56/13). 
Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo 
kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen 
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki ureja-
jo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:

a) v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj 
s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnov-
nega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih 
dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,

b) v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s 
prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki 
je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan 
v računovodskih izkazih,

c) če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
(2) Prav tako do spodbud po tem pravilniku niso upravičeni:
– subjekti, ki so že prejeli finančne spodbude za pospeše-

vanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič, vendar sredstev niso 
porabili namensko,

– subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene 
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči.

7. člen
(1) Pomoč po tem pravilniku ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane de-

javnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, ne-
posredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in 
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo,

– pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred 
uvoženimi,

– dodeljena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, 
ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

(2) Če podjetje opravlja dejavnost tako v sektorjih, ki so po 
temu pravilniku izključeni, v sektorjih, ki niso izključeni, se de 
minimis pomoč lahko dodeli, če je zagotovljeno ločeno raču-
novodstvo med stroški. Enako velja za podjetja v sektorjih, za 
katere se uporabljajo nižje zgornje meje de minimis.

III. ZGORNJA MEJA IN KUMULACIJA POMOČI

8. člen
(1) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na 

podlagi pravil de minimis, ne sme presegati 200.000,00 evrov 
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko 
in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev države, občine ali EU. V primeru podjetij, ki delujejo 
v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja 
dovoljena meja pomoči 100.000,00 evrov.

(2) To določilo ne velja v potniškem prometu in pri integri-
ranih storitvah, pri čemer je dejanski prevoz le element storitve.

9. člen
(1) Pomoči po pravilu de minimis se lahko seštevajo z dru-

gimi pomočmi za iste upravičene stroške, vendar le do višine 
največje dovoljene intenzivnosti teh pomoči.

(2) Pomoči po pravilu de minimis se seštevajo tudi same 
s sabo.

(3) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno po-
močjo, v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo 
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumula-
cijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

(4) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komi-
sije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do 
zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.

(5) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komi-
sije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne 
zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 evrov).

(6) Prejemnika pomoči se v odločbi pisno obvesti o pred-
videnem znesku pomoči, se ga seznani, da je pomoč dodeljena 
po popravilu de minimis, v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mi-
nimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

(7) Občina Tržič bo evidence o individualni pomoči de 
minimis hranila deset let od datuma dodelitve pomoči.

10. člen
Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati izjavo:
– o vseh drugih pomočeh de minimis, ki so jih že prejeli 

na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh 
poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu,

– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste 
upravičene stroške,

– da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega 
proračuna ali iz mednarodnih virov,

– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– s seznamom vseh podjetij, ki z upravičencem tvorijo 

enotno podjetje.

IV. UKREPI POMOČI

11. člen
(1) Ukrepi pomoči po tem pravilniku so:
1. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 

dejavnosti in razvoj
2. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
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3. Spodbujanje projektov inovacij
4. Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih inova-

tivnih podjetij
5. Spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih 

objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-razi-
skovalne dejavnosti

6. Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise
7. Spodbujanje promocije in prodora na tuje trge
8. Spodbujanje sobodajalstva.
(2) Višina sredstev za izvedbo ukrepov se za vsako leto 

določi s proračunom, nabor ukrepov in finančno opredelitev po-
sameznega ukrepa pa se določi z objavljenim javnim razpisom.

1. Spodbujanje začetnih investicij in investicij 
v razširjanje dejavnosti in razvoj

12. člen
Sredstva so namenjena sofinanciranju začetnih investicij 

in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, ki pomenijo na-
ložbo v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, za 
spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem vzpostavitev bolj-
ših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih 
prednosti vlagateljev.

13. člen
(1) Upravičeni stroški so:
– investicije, ki pomenijo naložbo v opredmetena osnovna 

sredstva (stroji in oprema),
– nematerialne investicije, ki pomenijo naložbo v neo-

predmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja 
in izkušenj – knowhow ali nepatentiranega tehničnega znanja 
ter programske opreme).

(2) Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmete-
na in neopredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega 
obrata na območju Občine Tržič.

(3) Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje 
investicija v opredmetena in neopredmetena sredstva za raz-
širitev oziroma razvoj obstoječega obrata, v smislu bistvenih 
sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega 
obrata v Občini Tržič v predelovalni, storitveni ali razvojno-raz-
iskovalni dejavnosti.

14. člen
Pogoji za pridobitev sredstev so:
– naložba mora predstavljati začetno investicijo ali inve-

sticijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu 
bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa v 
predelovalni, storitveni ali raziskovalno-razvojni dejavnosti,

– materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v 
lasti upravičenca in služiti namenu, za katerega so bila prejeta 
sredstva najmanj 5 let,

– najvišji znesek sredstev se določi z razpisom.

15. člen
(1) Višina sofinanciranja upravičenih stroškov se določi z 

javnim razpisom in ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov 
posamezne investicije, pri čemer se dodeljene pomoči med 
seboj seštevajo. Upravičeni prejemnik mora imeti sedež na 
območju Občine Tržič in investicija se mora izvesti na območju 
Občine Tržič.

(2) Instrument dodeljevanja sredstev je dotacija.

2. Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest  
in samozaposlovanja

16. člen
Namen ukrepa spodbujanja odpiranja novih delovnih 

mest in samozaposlovanja je spodbuditi investitorje k odpiranju 
novih delovnih mest in s tem k zaposlovanju novih delavcev ter 
samozaposlitev ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti na 
območju Občine Tržič.

17. člen
Predmet ukrepa je sofinanciranje novih delovnih mest.

18. člen
Upravičenci so:
– upravičenci, opredeljeni v 5. členu tega pravilnika, ki 

imajo sedež na območju Občine Tržič.

19. člen
Upravičeni stroški so stroški novega delovnega mesta, in 

sicer bruto plača novo zaposlenih delavcev in obvezni prispevki 
za socialno varstvo.

20. člen
Pogoji za pridobitev sredstev so:
– na delovnem mestu, za katero je pridobljena pomoč, 

mora biti delavec zaposlen vsaj 1 leto po prejemu pomoči,
– novo delovno mesto mora predstavljati neto povečanje 

števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 me-
secev,

– realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega 
delovnega mesta mora biti izvedeno na območju Občine Tržič,

– za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti ose-
bo s stalnim bivališčem na območju Občine Tržič. Zaposlitev 
se dokazuje z overjeno kopijo podpisane pogodbe o zaposlitvi 
in/ali drugimi ustreznimi dokazili, ki se jih določi z javnim raz-
pisom,

– v primeru, da novo zaposleni delavec postane brezpo-
seln iz kateregakoli razloga pred potekom 1 leta, mora preje-
mnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve, zaposliti 
novega delavca, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogo-
jem. V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev 
le-ta vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,

– v primeru, da je vlagatelj oseba, ki se je samozaposlila 
za polni delovni čas, je pogoj za pridobitev sredstev dokazilo 
o registraciji podjetja oziroma vpogled v register poslovnih 
subjektov. Upravičenec mora ostati samozaposlen vsaj 1 leto 
po prejemu sredstev,

– vlagatelj oziroma upravičenec ne sme biti vključen v 
aktivno politiko samozaposlovanja.

21. člen
(1) Skupna višina sofinanciranja in delež dodeljenih sred-

stev za novo delovno mesto se določi z javnim razpisom, ne 
sme pa presegati 100 % upravičenih stroškov.

(2) Instrumenti dodeljevanja sredstev so dotacije.
(3) Vlagatelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 

5 vlog, točno število pa se lahko še posebej določi z javnim 
razpisom.

3. Spodbujanje projektov inovacij

22. člen
Sredstva za projekte inovacij so namenjena sofinancira-

nju upravičenih stroškov za:
– pridobitev patenta, zaščito blagovne znamke ali prido-

bitev patenta za krajšo dobo,
– izdelavo prototipa,
– raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju novih 

produktov, storitev in postopkov za gospodarsko dejavnost.

23. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za pridobitev patenta za krajšo dobo,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
– materialni stroški za izdelavo prototipa,
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z razisko-

valnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu. Kot upravičeni 
stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom 
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in razvidni iz posebne pogodbe o delu ali pogodbe o zaposlitvi 
oziroma z aneksom k pogodbi o delu ali k pogodbi o zaposlitvi,

– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z obi-
čajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja,

– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki 
se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega projekta.

24. člen
Upravičenci do sredstev so podjetja, ki imajo sedež na 

območju Občine Tržič in razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno 
novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki 
obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih da se preve-
rijo tehnične in druge lastnosti novih tehničnih rešitev predloga 
inovativnih rešitev. Prijavitelj za delo na prijavljenem projektu 
lahko zaposli izumitelja novosti ali raziskovalce, ki izpolnjujejo 
pogoje določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti.

25. člen
(1) Skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinan-

ciranja se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % 
vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.

(2) Instrument dodeljevanja sredstev so dotacije.

4. Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih 
inovativnih podjetij

26. člen
Namen pomoči je olajšati delovanje mladih inovativnih 

podjetij in spodbuditi nastanek novih, subvencionirati stroške 
njihovega poslovanja ter prispevati k ugodnejšemu okolju za 
razvoj gospodarstva.

27. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški računovodskih storitev (upravičeni so tudi stroški 

nabave in vzdrževanja programske opreme, pomoči in sveto-
vanja pri uporabi računalniških programov …),

– promocija,
– patentna zaščita ipd.,
– stroški testiranja razvojne ali raziskovalne opreme,
– stroški dela osebja na razvojnem ali raziskovalnem pro-

jektu,
– stroški najema poslovnih in/ali proizvodnih prostorov.

28. člen
Upravičenci do pomoči so mikro podjetja in samostojni 

podjetniki posamezniki, ki:
– imajo sedež in poslovne prostore na območju Občine 

Tržič,
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih po-

moči v Evropski uniji,
– ob objavi razpisa niso starejša od 2 let,
– bodo izpolnjevala morebitne dodatne pogoje določene 

v javnem razpisu.

29. člen
(1) Skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinan-

ciranja se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % 
upravičenih stroškov.

(2) Instrument dodeljevanja sredstev so dotacije.

5. Spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih  
in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične  

ali razvojno-raziskovalne dejavnosti

30. člen
Namen je spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in 

obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične in razvojno-
-raziskovalne dejavnosti ter vzpostavitev spodbudnega poslov-
nega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja, v 
vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustana-

vljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje 
novih delovnih mest.

31. člen
Upravičeni stroški so:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za izgradnjo pro-

izvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične 
ali razvojno-raziskovalne dejavnosti,

– nakup obstoječih ali gradnja novih objektov oziroma 
poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,

– prenova objektov oziroma poslovnih prostorov, name-
njenih za poslovno dejavnost zgolj v primeru nakupa obstoječih 
objektov oziroma prostorov.

32. člen
(1) Upravičenci do sredstev v okviru tega ukrepa so pod-

jetja, ki investirajo v proizvodni ali obrtni objekt ali v objekt 
za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na 
območju Občine Tržič in bodo z investicijo ustvarila nova de-
lovna mesta.

(2) Do sredstev v okviru tega ukrepa niso upravičena pod-
jetja, ki investirajo v objekt pretežno za dejavnosti na področju 
trgovine ali transporta.

33. člen
(1) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v 

Občini Tržič najmanj 3 leta po njenem zaključku,
– investicija mora ostati v lasti upravičenca in služiti na-

menu, za katerega so bila prejeta sredstva, najmanj 3 leta od 
dokončanja investicije in predaje v uporabo,

– izhodiščno stanje za novo ustvarjena delovna mesta 
je število zaposlenih na dan oddaje vloge za sofinanciranje 
po tem ukrepu. Kot zaključek investicije se šteje pridobljeno 
uporabno dovoljenje,

– za vsakih 50.000 evrov prejete subvencije je upraviče-
nec dolžan zagotoviti 1 novo zaposlenega za obdobje najmanj 
treh let, od dokončanja investicije in predaje v uporabo,

– sredstva iz občinskega proračuna se za isti namen 
dodeljujejo samo enkrat.

(2) Upravičenec, ki ne zgradi objekta ali le-tega ne zgradi 
v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere mu je 
bilo sofinancirano plačilo komunalnega prispevka ali ne izpolni 
drugih pogojev določenih v javnem razpisu, mora vrniti subven-
cijo v celoti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Izpol-
njevanje teh pogojev se preverja po preteku rokov, navedenih 
v prejšnjem odstavku.

34. člen
(1) Skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinan-

ciranja se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % 
upravičenih stroškov.

(2) V primeru nakupa zemljišča ali objekta mora biti le-ta 
določena s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti ne-
premičnin.

(3) Instrument dodeljevanja sredstev so dotacije.

6. Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise

35. člen
Namen pomoči je spodbujanje podjetij k prijavam na 

mednarodne in državne javne razpise ter s tem povečanje 
možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje 
lastnih projektov in aktivnosti.

36. člen
(1) Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev, ki 

morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim 
poslovanjem podjetja.

(2) V primeru skupne prijave na razpis z več partnerji, je 
prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža 
stroškov glede na njegov sorazmerni delež v razpisu.
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(3) Med državne in mednarodne javne razpise, ki so pred-
met tega ukrepa, ne sodijo javna naročila za blago, storitve ali 
gradbena dela.

37. člen
Upravičenci so mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo 

sedež v Občini Tržič, pri čemer lahko posamezni prijavitelj v 
okviru tega ukrepa predloži največ 2 vlogi v okviru posame-
znega razpisa.

38. člen
(1) Skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinan-

ciranja se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 30 % 
upravičenih stroškov.

(2) Instrument dodeljevanja sredstev so dotacije.

7. Spodbujanje promocije in prodora na tuje trge

39. člen
Namen ukrepa spodbujanje promocije podjetij z območja 

Občine Tržič na domačem in tujih trgih s ciljem večje prepo-
znavnosti in pridobitve kupcev na teh trgih.

40. člen
Predmet ukrepa je sofinanciranje promocije podjetij.

41. člen
(1) Upravičeni stroški so:
– stroški najema razstavnega prostora na sejmu,
– stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega pro-

stora,
– stroški izdelave publikacij,
– stroški oglaševanja.
(2) Ne sofinancirajo se aktivnosti, ki niso namenjene pro-

mociji podjetij z namenom povečevanja tržnih deležev kot npr. 
neposredne oglaševalske akcije posameznih izdelkov.

42. člen
Upravičenci so upravičenci, opredeljeni v 5. členu tega 

pravilnika.

43. člen
(1) Skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinan-

ciranja se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % 
upravičenih stroškov.

(2) Instrumenti dodeljevanja sredstev so dotacije.
(3) Vlagatelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 

5 vlog.

8. Spodbujanje sobodajalstva

44. člen
Namen ukrepa spodbujanja sobodajalstva je spodbujanje 

sobodajalstva z namenom spodbujanja razvoja turizma na 
območju Občine Tržič.

45. člen
Predmeta ukrepa sta:
– podpore za naložbe, ki so potrebne za začetek opra-

vljanja dejavnosti sobodajalstva ali za posodobitev in širjenje 
že obstoječe dejavnosti;

– sofinanciranje stroškov oglaševanja.

46. člen
(1) Upravičenci so:
– registrirani sobodajalci, samostojni podjetniki ter mikro, 

male in srednje velike gospodarske družbe v skladu z Zako-
nom o gospodarskih družbah, in sicer za dejavnost oddajanja 
nastanitvenih zmogljivosti,

– fizične osebe, ki se bodo z dejavnostjo oddaje nastani-
tvenih zmogljivosti za potrebe turizma ukvarjale in bodo svojo 
dejavnost ustrezno priglasile oziroma registrirale.

(2) Dejavnost, za katero je upravičenec pridobil sredstva 
po tem pravilniku, mora upravičenec opravljati vsaj še 2 leti po 
zaključeni investiciji.

47. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški gradbenih in obrtniških del za ureditev prostorov 

in zunanje ureditve prostorov, namenjenih oddaji,
– stroški opreme, ki je potrebna in neposredno povezana 

z opravljanjem dejavnosti oddajanja sob,
– oglaševalski stroški sobodajalca.

48. člen
(1) Skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanci-

ranja upravičenih stroškov gradbenih in obrtniških del, opreme 
in stroškov oglaševanja, se določi z javnim razpisom in ne sme 
presegati 50 % upravičenih stroškov.

(2) Instrumenti dodeljevanja sredstev so dotacije.

V. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV

49. člen
(1) Proračunska sredstva za izvedbo ukrepov po tem pra-

vilniku se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, objavljenega 
na spletni strani Občine Tržič, skladno s pogoji in po postopku, 
določenem v veljavnih predpisih.

(2) Merila in kriteriji ter druge vsebine za dodeljevanje 
pomoči de minimis po tem pravilniku, se podrobneje določijo v 
vsakokratnemu javnem razpisu.

(3) Javni razpis se lahko objavi za vse ukrepe ali le za 
posamezni ukrep, določen v tem pravilniku.

50. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati zlasti:
1. ime in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem 

razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo 
pogoje, izberejo prejemniki sredstev,

5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet 
javnega razpisa,

6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena 
dodeljena sredstva, oziroma roki, če je predvideno zaporedno 
dodeljevanje sredstev,

7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za do-
delitev sredstev,

8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, oziroma 
datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno za-
poredno odpiranje le-teh,

9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičen-
ci obveščeni o izidu javnega razpisa,

10. drugo.
(2) Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog, kot 

je razpoložljivih sredstev, se razpoložljiva sredstva s sklepom 
župana lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira jav-
nega razpisa.

(3) Za izvedbo postopka javnega razpisa se uporabljajo 
področni predpisi.

51. člen
(1) Postopek za dodelitev finančnih sredstev vodi strokov-

na komisija, ki jo imenuje župan.
(2) Naloge strokovne komisije so:
– priprava vsebine javnega razpisa in razpisne dokumen-

tacije,
– pregled in obravnava prispelih vlog,
– priprava predloga razdelitve sredstev,
– priprava predloga prerazporeditve sredstev med posa-

meznimi ukrepi znotraj razpisane višine sredstev.
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(3) O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloči komisija 
z odločbo. O pritožbi zoper odločbo odloča župan.

(4) Sredstva so dodeljena, ko odločba postane pravno-
močna, oziroma s podpisom pogodbe, če je tako določeno z 
odločbo.

(5) Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za 
nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upra-
vičencih in namenih.

52. člen
(1) Medsebojne obveznosti med Občino Tržič in prejemni-

kom sredstev se uredijo s pogodbo.
(2) Občinska uprava preverja namensko porabo dodelje-

nih sredstev. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila 
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da 
prejemnik pomoči projekta ne izvede ali da prejemnik nima po-
ravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi 
pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom ali da 
so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma na 
drug nezakonit način ali da prejemnik krši druga določila pra-
vilnika, je Občina Tržič upravičena zahtevati vračilo dodeljenih 
sredstev v enkratnemu znesku. Prejemnik mora vrniti sredstva 
od dneva nakazila dalje, s pripadajočimi zakonsko določenimi 
zamudnimi obrestmi. Natančni pogoji vrnitve sredstev se do-
ločijo v pogodbi. Občina Tržič lahko z javnim razpisom določi 
in zahteva tudi finančna zavarovanja za zagotovitev vračila 
sredstev.

(3) V kolikor prejemnik ne upošteva določil sklenjene 
pogodbe, lahko Občina Tržič z javnim razpisom določi, da ta 
prejemnik naslednje 2 leti ni upravičen do dodelitve in prejema 
sredstev.

VI. KONČNE DOLOČBE

53. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodar-
stva v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 79/13).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0015/2017
Tržič, dne 15. februarja 2018

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

625. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti 
Občine Tržič

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 
drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Ura-
dni 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 in 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – 
odl. US), 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 in 76/16 – odl. US) 
in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 
74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 29. redni seji dne 
15. 2. 2018 sprejel

S K L E P
o določitvi statusa javnega dobra  

v lasti Občine Tržič

1.
Določi se status grajenega javnega dobra lokalnega po-

mena na nepremičninah:
– parc. št. 495/16, 794/75, 747/5, 815/68 k.o. 2141 Po-

dljubelj,
– parc. št. 849/2, 850/10, 850/12, 850/14, 850/15, 871/5, 

889/1, 998/4, 998/3, 894/2, 892/8, 892/10, 892/11, 892/12, 
890/2, 890/3, 890/4, 998/7, 889/15, 889/10 k.o. 2142 Lom pod 
Storžičem,

– parc. št. 233/5, 235/3, 235/4, 235/5, 236/2, 604/10, 
602/10, 213/27, 213/29, 216/8, 216/9, 216/10, 216/13, 214/14, 
602/4, 394/4 k.o. 2143 Tržič,

– parc. št. 275/6, 275/10, 275/15, 275/21, 277/4, 277/10, 
277/16, 278/10, 318/29, 1153/2, 40/15, 789/2, 799/2, 793/6, 
799/3, 799/4, 843/2, 844/2, 843/5, 1153/14, 1181/12, 1181/16, 
1182/20, 654/3, 669/1 k.o. 2144 Bistrica,

– parc. št. 164/1, 129/2, 545/2, 156/4, 546/3, 546/5, 547/2, 
547/3, 547/6, 547/7, 548/2 k.o. 2145 Leše,

– parc. št. 82/5, 82/7, 326/2, 329/10, 329/11 k.o. 2146 
Kovor,

– parc. št. 494/6, 533/7 k.o. 2147 Križe,
– parc. št. 861/30, 347/7, 63/2, 209/2, 109/2, 62/2, 61/2, 

60/2, 62/6, 61/3, 59/2, 94/11, 94/12, 94/14 k.o. 2148 Senično,
– parc. št. 482/2, 566/6, 343/9 k.o. 2149 Žiganja vas,
– parc. št. 42/5 k.o. 2150 Zvirče,
– parc. št. 683/2 k.o. 2141 Podljubelj,
– parc. št. 223/36, 981/23 k.o. 2142 Lom pod Storžičem.

2.
Pri nepremičninah iz prve do desete alineje 1. točke tega 

sklepa se v zemljiški knjigi zaznamuje grajeno javno dobro lo-
kalnega pomena – občinska cesta, pri nepremičninah iz enajste 
in dvanajste alineje 1. točke tega sklepa pa grajeno javno dobro 
lokalnega pomena – javna pot.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-10/2018/2(206)
Tržič, dne 16. februarja 2018

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

ZAGORJE OB SAVI

626. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja 
javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča 
Zagorje ob Savi v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 
67/17), prvega in drugega odstavka 3. člena Uredbe o pla-
čah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) 
in 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 30/15) v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev plače 
direktorja javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob 
Savi, Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi izdaja župan 
Občine Zagorje ob Savi
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S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega 

zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje  
ob Savi v plačni razred

I.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnica Mileta 

Klopčiča Zagorje ob Savi se uvrsti v 45. plačni razred.

II.
Prva uvrstitev delovnega mesta direktorja v plačni razred 

v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ura-
dni list RS, št. 68/17) se izvede s 1. januarjem 2018.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 014-16/2017
Zagorje ob Savi, dne 25. januarja 2018

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

627. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja 
javnega zavoda Kulturni center Delavski dom 
Zagorje ob Savi v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 
67/17), prvega in drugega odstavka 3. člena Uredbe o plačah 
direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) in 28. 
člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) 
v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev plače direktorja 
javnega zavoda Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi, 
Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi izdaja župan Občine 
Zagorje ob Savi

S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega 
zavoda Kulturni center Delavski dom Zagorje  

ob Savi v plačni razred

I.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Kulturni center 

Delavski dom Zagorje ob Savi se uvrsti v 46. plačni razred.

II.
Prva uvrstitev delovnega mesta direktorja v plačni razred 

v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ura-
dni list RS, št. 68/17) se izvede s 1. januarjem 2018.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 014-16/2017
Zagorje ob Savi, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

628. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja 
javnega zavoda Mladinski center Zagorje 
ob Savi v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – OR-
ZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 
50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17), pr-
vega in drugega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev 
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) in 28. člena Statuta 
Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) v zvezi z 
uvrstitvijo v plačni razred za določitev plače direktorja javnega 
zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 49, 
1410 Zagorje ob Savi izdaja župan Občine Zagorje ob Savi

S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega 

zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi  
v plačni razred

I.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Mladinski cen-

ter Zagorje ob Savi se uvrsti v 41. plačni razred.

II.
Prva uvrstitev delovnega mesta direktorja v plačni razred 

v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ura-
dni list RS, št. 68/17) se izvede s 1. januarjem 2018.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 014-16/2017
Zagorje ob Savi, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

629. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 
Zagorje ob Savi v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – OR-
ZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 
50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17), 
prvega in drugega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direk-
torjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) in 28. člena 
Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) v 
zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev plače ravnatelja 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje ob 
Savi, Cesta 9. avgusta 111, 1410 Zagorje ob Savi izdaja župan 
Občine Zagorje ob Savi

S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje 

ob Savi v plačni razred

I.
Delovno mesto ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalne-

ga zavoda Vrtec Zagorje ob Savi se uvrsti v 51. plačni razred.
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II.
Prva uvrstitev delovnega mesta ravnatelja v plačni razred 

v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ura-
dni list RS, št. 68/17) se izvede s 1. januarjem 2018.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 014-16/2017
Zagorje ob Savi, dne 31. januarja 2018

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

630. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja 
Zavoda za šport Zagorje ob Savi v plačni 
razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 
67/17), prvega in drugega odstavka 3. člena Uredbe o pla-
čah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) 
in 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 30/15) v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev plače 
direktorja Zavoda za šport Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgu-
sta 44a, 1410 Zagorje ob Savi izdaja župan Občine Zagorje 
ob Savi

S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Zavoda  

za šport Zagorje ob Savi v plačni razred

I.
Delovno mesto direktorja Zavoda za šport Zagorje ob Savi 

se uvrsti v 42. plačni razred.

II.
Prva uvrstitev delovnega mesta direktorja v plačni razred 

v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ura-
dni list RS, št. 68/17) se izvede s 1. januarjem 2018.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 014-16/2017
Zagorje ob Savi, dne 13. februarja 2018

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

ŽALEC

631. Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na 
primarni ravni v Občini Žalec

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstve-
ni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05, 15/08 – ZPacP, 23/08, 

58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 
– ZdZPZD) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 23. redni seji 
dne 22. februarja 2018 sprejel

O D L O K
o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni 

ravni v Občini Žalec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom Občina Žalec (v nadaljevanju: občina) 
določi mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na 
območju občine.

II. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST NA PRIMARNI RAVNI

2. člen
(zdravstvena dejavnost v občini)

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni v občini obsega:
– osnovno zdravstveno dejavnost,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso 

vezana na bolnišnično zdravljenje,
– lekarniško dejavnost.

III. IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI  
NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI

3. člen
(izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni)
Zdravstveno dejavnost na primarni ravni na območju Ob-

čine Žalec opravlja javni zavod Zdravstveni dom »dr. Jožeta 
Potrate« Žalec, katerega soustanovitelj je Občina Žalec in 
zasebni zdravstveni delavci.

Na način iz prejšnjega odstavka se zagotavlja izvajanje 
naslednjih zdravstvenih dejavnosti:

– preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebival-
cev,

– nujna medicinska pomoč,
– splošna in družinska medicina,
– zdravstveno varstvo žensk,
– patronažno varstvo,
– laboratorijska in druga diagnostika,
– fizioterapija,
– preventivno in kurativno zobozdravstvo,
– medicina dela, prometa in športa,
– mrliško pregledna služba,
– dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje,
– zdravstveno varstvo otrok in mladine,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso 

vezana na bolnišnično zdravljenje v skladu z mrežo javne 
zdravstvene službe.

5. člen
(javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti)

Lekarniško dejavnost na primarni ravni na območju ob-
čine izvaja javni lekarniški zavod Žalske lekarne Žalec, katere 
ustanoviteljica je Občina Žalec. Zavod opravlja dejavnost v 
skladu z določili Zakona o lekarniški dejavnosti, ki oprede-
ljuje, da je lekarniška dejavnost javna zdravstvena služba, s 
katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska 
obravnava pacientov.
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Lekarniška dejavnost vključuje:
– izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski 

medicini na recept in brez recepta,
– izdaja živil za posebne zdravstvene namene,
– farmacevtsko obravnavo pacienta,
– dejavnosti farmacevta svetovalca,
– farmacevtsko intervencijo,
– storitve telefarmacije,
– pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani 

in veterinarski medicini (v nadaljnjem besedilu: magistralna 
zdravila),

– pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev 
zdravja,

– izdelovanje galenskih zdravil za uporabo v humani 
in veterinarski medicini (v nadaljnjem besedilu: galenska 
zdravila),

– radiofarmacevtsko lekarniško dejavnost,
– preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in 

izdelavo magistralnih in galenskih zdravil,
– preverjanje kakovosti galenskih zdravil,
– spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učin-

kih ali sumu nanje,
– prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v 

skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili,
– drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, 

ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo.
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko lekarne 

opravljajo še naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in 

ohranitev zdravja,
– izdelovanje galenskih izdelkov,
– pripravo magistralnih homeopatskih zdravil,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško-izobraževalno dejavnost,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in 

varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov, 

k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim pravnim in 
fizičnim osebam,

– druge dejavnosti, povezane z lekarniško dejavnostjo 
po vsakokrat veljavnem zakonu, ki ureja lekarniško dejav-
nost.

6. člen
(zasebni zdravstveni delavci)

Osnovno zdravstveno dejavnost na območju Občine 
Žalec lahko na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje 
pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo z zakonom, ki ureja 
zdravstveno dejavnost, določene pogoje.

IV. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 140-00-0002/2017
Žalec, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

632. Letni program kulture v Občini Žalec za leto 
2018

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in 20. člena Statuta Obči-
ne Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet 
Občine Žalec na 23. redni seji dne 22. februarja 2018 sprejel

L E T N I   P R O G R A M
kulture v Občini Žalec za leto 2018

1.
Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2018 opre-

deljuje dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in 
investicije, ki so financirane s sredstvi občinskega proračuna, 
ter višino in namen sredstev predvidenih v občinskem pro-
računu. 

2.
V rebalansu proračuna Občine Žalec za leto 2018 so 

sredstva za kulturo namenjena v višini 923.428 € za:
– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij, 

javnih zavodov in sklada;
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov, pro-

jektov in prireditev občinskega pomena;
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo namenjeno za 

kulturno dejavnost.

3.
Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega pro-

grama kulture se bodo sofinancirale različne kulturne vsebine:
– dejavnosti in projekti kulturnih društev in drugih nepro-

fitnih organizacij;
– knjižnična dejavnost;
– gledališka, glasbena dejavnost in programi abonmajskih 

predstav;
– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti;
– mediji in avdiovizualna kultura;
– prireditve občinskega pomena (večje prireditve, kulturni 

praznik, občinski praznik, dan državnosti, dan samostojnosti in 
enotnosti …);

– varovanje in obnova kulturne dediščine;
– vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastruk-

turo.

Proračunska 
postavka Vsebina Rebalans 2018 

vrednost v €

4041 Prireditve ob občinskem 
prazniku 39.800

4042 Prireditve ob državnih 
praznikih 11.040

4043 Ostale prireditve 14.030
10011 Javna dela – MSK Žalec 4.890

10013 Javna dela »Festival  
od Celja do Žalca« 1.050

18001
Vzdrževanje kulturnih 
spomenikov – Dvorec 
Novo Celje 

8.000

18003
Upravljanje in vzdrž. kult. 
spomenikov – Savinova 
hiša 

9.600

18004 Vzdrževanje grobov  
in grobišč 4.230

18006 Sofinanciranje kulturnih 
projektov 21.800
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Proračunska 
postavka Vsebina Rebalans 2018 

vrednost v €

18008 Ureditev arheološkega 
parka v Šempetru 5.000

18009 Prenova kompleksa 
Savinove hiše v Žalcu 2.400

18011 Ekomuzej hmeljarstva in 
pivovarstva Žalec 41.200

18020 Dejavnost Medobčinske 
splošne knjižnice Žalec 312.746

18021
Nakup knjig za 
Medobčinsko splošno 
knjižnico Žalec 

30.000

18022 Drugi programi v knjižnicah 6.140

18024 Izdajanje knjig, brošur, 
zbornikov in publikacij 6.000

18028 Brezplačni časopis Utrip  
za občane 65.000

18030
Dejavnost Zavoda  
za kulturo, šport in turizem 
Žalec – del

114.000

18033
Programi samost. kult. 
izvajalcev – Dom II. slov. 
tabora 

30.000

18034 Programi samost. kult. 
izvajalcev – Savinova hiša 18.000

18035
Programi samostojnih 
kulturnih izvajalcev – 
BUMFEST 

4.000

18037 Festival akustične glasbe 1.840

18040 Sofinanciranje  
JSKD OI Žalec 7.100

18042

Sofinanciranje programov 
kulturnih društev 
– za programski del 
– za investicije 

58.900
20.900

18044 Nagrade za kulturne 
dosežke (Savinova odličja) 4.880

18046 Festival Sredi zvezd 3.070

18047 Mednarodni folklorni 
festival 4.500

18051
Avdiovizualni projekt  
o pomenu hmelja  
v Savinjski dolini 

37.012

18060 Upravljanje in tekoče 
vzdrž. Doma II. slov. tabora 32.300

18062 Investicije in investicijsko 
vzdrž. Doma II. slov. tabora 4.000

SKUPAJ 923.428

Delitev sredstev za sofinanciranje redne dejavnosti dru-
štev in projektov iz Letnega programa kulture pod proračun-
skimi postavkami: 18006 in 18042, se izvede na podlagi prijav 
na javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in na javni 
razpis za sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljske kultur-
ne dejavnosti.

4.
Program/projekt, ki ga ne določa Letni program kulture, se 

lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina sofinancira 
program/projekt iz drugih proračunskih postavk, če je neizogib-

no nujno potrebno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za 
odločitev o financiranju, na podlagi drugega odstavka 102. čle-
na Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

5.
Letni program kulture v Občini Žalec začne veljati nasle-

dnji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, upora-
blja pa se za proračunsko leto 2018.

Št. 620-0001/2018
Žalec, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

633. Letni program športa v Občini Žalec za leto 
2018

Na podlagi 5. in 13. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa 
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, 
št. 26/14), 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 23. seji 
dne 22. februarja 2018 sprejel

L E T N I   P R O G R A M
športa v Občini Žalec za leto 2018

1. UVOD

Z letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ) v Občini 
Žalec (v nadaljevanju: občina) za leto 2018 se določijo vsebine 
športnih programov, obseg in vrsta športnih dejavnosti in višina 
proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih športnih 
vsebin. Z zagotavljanjem sredstev za izvedbo LPŠ na občinski 
ravni, načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomemb-
nih športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti občine 
ter spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in 
razvoj športnih dejavnosti, občina uresničuje javni interes v 
športu.

Javni interes se uresničuje zlasti na področjih:
– športnih programov,
– investicij v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje špor-

tnih objektov in površin za šport v naravi,
– razvojne dejavnosti v športu,
– organiziranosti v športu,
– športnih prireditev in promocije športa,
– družbene in okoljske odgovornosti v športu.
Vodilo pri načrtovanju letnega programa športa so določila 

Nacionalnega programa športa in Zakon o športu.

2. IZHODIŠČA IN USMERITVE LPŠ ZA LETO 2018

Podlaga za LPŠ je Zakon o športu, ki v svojem 5. in 
13. členu določa, da se izvajanje nacionalnega programa špor-
ta v Sloveniji in občinah, določi z LPŠ.

V občini želimo zagotoviti:
– vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelova-

nje v športu v varnem in zdravem okolju;
– zagotoviti vsem mladim kakovostno zunajšolsko špor-

tno udejstvovanje, ki jim bo skupaj s kakovostnim poukom 
športne vzgoje omogočilo pridobiti gibalne in druge kompeten-
tnosti na takšni ravni, da bo šport postal del njihovega zdravega 
življenjskega sloga;
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– vsakemu, ki ga to zanima in je za to sposoben, možnost 
izboljšanja osebnega športnega dosežka z namenom uveljavitve 
v organiziranem mednarodnem športnem prostoru in možnost 
javnega priznanja njegove pomembnosti, s čimer bo posledično 
povečan tudi ugled države v mednarodnem prostoru;

– krepitev vloge in pomena predvsem tistih športnih dru-
štev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve, ima-
jo značaj javne dobrine in so pomemben del celotne skupnosti;

– zagotoviti optimalne pogoje za izvajanje programov 
športa v skladu z izhodišči in usmeritvami NPŠ.

Na ta način se bo v občini:
– povečal delež športno aktivih prebivalcev;
– povečalo število športnikov, predvsem otrok in mladine 

v programih tekmovalnega športa;
– izboljšala kakovost izvajanja programov športa in gibal-

nih dejavnosti;
– povečala prepoznavnost športa kot pomembnega druž-

benega podsistema.
Pregled sofinanciranja po posameznih vsebinskih podro-

čjih za leto 2018:

Vsebina 
Proračunska postavka 
(Rebalans proračuna 
2018)

Vrednost  
v €

1. Športni programi

18104 7.450
18105 105.500
18106 1.000
18111 20.000
SKUPAJ 133.950

2. Športni objekti  
in površine za šport  
v naravi

18105 48.900
18107 14.500
18109 9.000
18113 90.324
SKUPAJ 162.724

3. Razvojne dejavnosti  
v športu 

18105 2.500
SKUPAJ 2.500

4. Organiziranost v športu
18105 5.100
SKUPAJ 5.100

5. Športne prireditve  
in promocija športa 

18101 9.000
18102 24.700
18103 1.010
18105 28.000
18123 5.370
SKUPAJ 68.080

SKUPAJ LETNI  
PROGRAM ŠPORTA SKUPAJ 372.354

LPŠ predvideva, da se iz proračuna občine v proračun-
skem letu 2018 za programe športa zagotovi 372.354 €, od 
tega 113.824 € za športno infrastrukturo.

3. VIŠINA SREDSTEV TER VRSTA DEJAVNOSTI

Za programe športa se zagotovijo sredstva v višini 
219.000 € (za financiranje programov športnih društev), 1.000 € 
za financiranje športa invalidov, 7.450 € za financiranje športnih 
programov Osnovnih šol in vrtcev, 30.070 € za financiranje 
programov ZKŠT Žalec in 1.010 € za sofinanciranje drugih pri-
reditev. Za investicije se zagotovijo sredstva v višini 113.824 €.

1. ŠPORTNI PROGRAMI – 133.950 €
Športni programi obsegajo različne vsebine športnih de-

javnosti, ki so namenjene posameznikom vseh starosti, obeh 
spolov in predstavljajo neposredno aktivno vadbo posamezni-
ka. Sofinancirajo se programi:

a. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – 28.450 €
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine obsega širok 

spekter športnih dejavnosti: od obšolskih športnih programov 

do športnih programov otrok in mladine, ki jih ponujajo društva 
in zasebniki ter niso del tekmovalnih programov. Programi so 
namenjeni razvoju osnovnih telesnih sposobnosti in spoznava-
nju posameznih športov. Mladim, ki nimajo ambicij dosegati v 
športu visokih rezultatov ali nimajo ustreznih sposobnosti, pa 
nudijo možnost redne, strokovno vodene športne aktivnosti in 
zdrav način življenja.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine se nanaša 
tudi na osebe s posebnimi potrebami. Šport in gibalna aktivnost 
je za to populacijo izjemnega pomena in vpliva na kvaliteto 
njihovega življenja.

b. Promocijski športni programi
Med promocijske športne programe, ki se pretežno izva-

jajo v zavodih Vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju VIZ), 
prištevamo: Mali sonček (MaS), Ciciban planinec (CP), Zlati 
sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi 
planinec (MP).

c. Šolska športna tekmovanja
So eno najobsežnejših aktivnosti športa otrok in mladine, 

ki se izvaja v okviru šolskega programa športa. Iz sredstev 
LPŠ se za izvajanje programa zagotavljajo sredstva za izvedbo 
tekmovanja na lokalni ravni in udeležbo na tekmovanjih na dr-
žavni ravni. Za šolska športna tekmovanja, se za sofinanciranje 
udeležbe Osnovnih šol nameni 5.350 €, za izvedbo programa 
pa nameni 5.000 €.

d. Celoletni športni programi
Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje 

otrok in mladine potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 
60 ur letno. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno po-
nudbo. V letu 2018 se bodo sofinancirali vsi programi, ki bodo 
izpolnjevali zahtevane pogoje v javnem razpisu.

e. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih
Možnost vključevanja v različne aktivnosti v prostem 

času, pri otrocih in mladostnikih vpliva na oblikovanje življenj-
skih navad in zdravega, koristnega preživljanja prostega časa 
v vseh starostnih obdobjih. V času počitnic je vključevanje v 
vodene programe pomembno tudi z vidika razbremenitve star-
šev za varstvo otrok, ki jim ga zaradi svojih delovnih obveznosti 
v času počitnic ne morejo zagotavljati.

f. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovo-
stni in vrhunski šport

Sofinancirajo se redni celoletni programi športa otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Gre 
za športnike, ki so registrirani v okviru posamezne NPŠZ in 
tekmujejo v tekmovalnih sistemih Nacionalne panožne zveze.

g. Občinska panožna športna šola
Občinska panožna športna šola je občinski projekt na po-

dročju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport, ki se lahko organizira v športnih društvih, ki 
tekmujejo v vseh starostnih kategorijah v tekmovalnih sistemih 
NPŠZ in managementom strokovnih/upravljavskih nalog. Sofi-
nanciranje programov v okviru občinske panožne športne šole 
je namenjeno izključno sofinanciranju strokovnega kadra in 
izboljšanju kakovosti del in zagotavljanju optimalnih pogojev za 
vzgojo mladih športnikov. Kvalitetno in strokovno delo z mladimi 
je ena od pomembnejših usmeritev in ciljev novega nacional-
nega programa športa kot temeljni pogoj športne uspešnosti 
in vrhunskih športnih dosežkov v obdobju odraščanja. Za sofi-
nanciranje plač štirih strokovnih delavcev se zagotovi 20.000 €.

h. Kakovostni šport
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in 

športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa 
vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, 
v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državne-
ga prvaka. S sredstvi LPŠ se bo sofinanciral najem športnih 
objektov.

Sofinanciranje programov v okviru občinske panožne 
športne šole je namenjeno izključno sofinanciranju strokovnega 
kadra in izboljšanju kakovosti del in zagotavljanju optimalnih po-
gojev za vzgojo mladih športnikov. Kvalitetno in strokovno delo z 
mladimi je ena od pomembnejših usmeritev in ciljev novega naci-
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onalnega programa športa kot temeljni pogoj športne uspešnosti 
in vrhunskih športnih dosežkov v obdobju odraščanja.

i. Vrhunski šport
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj 

vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za 
registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji. 
Vlagatelji z vadečimi, ki izpolnjujejo pogoje, bodo dodatno ovre-
dnoteni pri programu športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih 
v kakovostni šport.

j. Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih 

sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrilu in 
tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. So-
financirali se bodo strokovno vodeni programi v znesku 1.000 €.

k. Šport starejših
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost 

odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti. Celoletni pro-
grami skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 te-
dnov v letu oziroma 60 ur letno in predstavljajo različne oblike 
celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v na-
ravi, urbanem okolju ali pokritih športnih površinah. Sofinancira 
se strokovni kader in najem objekta.

2. ŠPORTNI OBJEKTI – 162.724 €
Izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine usmer-

jenih v kakovostni in vrhunski šport, ter izvajalci kakovostnega 
športa, so upravičeni do nadomestila najemnine objekta. Za 
najemnine športnih objektov je namenjenih 48.900 €.

Za tekoče vzdrževanje objektov je namenjenih 18.500 €, 
od tega 14.500 € za tekoče vzdrževanje Športnega centra Žalec 
in 4.000 € za vzdrževanje drugih športnih objektov, ki so v lasti 
Občine Žalec.

Za investicije je namenjenih 95.324 €, in sicer za nakup 
in postavitev drsališča in 5.000 € za investicije v druge športne 
objekte.

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Razvojne dejavnosti prvenstveno predstavljajo medseboj-

no prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa 
ostala področja športa.

3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 
športu – 2.500 €

Programi izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) 
so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe 
usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih 
programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani 
pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih 
NPŠZ. Za sofinanciranje programov izobraževanja je v letu 2018 
namenjenih 2.500 €.

Izvajalcem programov športa nadarjenih otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se za športnike, 
ki imajo status kategoriziranega športnika pri OKS-ZŠZS, za 
izvajanje programa za te športnike, priznajo dodatna sredstva.

Športnik lahko s tekmovalnimi dosežki pridobi status špor-
tnika mladinskega ali perspektivnega razreda.

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU – 5.100 €
Športno društvo je društvo, ki je registrirano v skladu s 

predpisi, ki urejajo društva in ima v temeljnem aktu šport opre-
deljen kot pretežno dejavnost. Športna društva predstavljajo 
osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. Za sofi-
nanciranje delovanja športnih društev je namenjenih 2.500 €.

Za Zvezo športnih društev se namenijo sredstva za zava-
rovanje odgovornosti trenerjev v višini 2.600 €.

5. ŠPORTNE PRIREDITVE – 68.080 €
Občina Žalec bo sofinancirala športne prireditve, ki so v 

organizaciji ZKŠT Žalec ali športnih društev. Sofinancirajo se 
materialni stroški izvedbe prireditev. Sofinancirajo se prireditve, 
ki se v celoti ali delno odvijajo na območju Občine Žalec in so 
dostopne vsem. Za sofinanciranje prireditev, ki jih izvajajo dru-
štva, se nameni 28.000 €, od tega za planinske pohode v višini 
4.600 € in za prireditve društev upokojencev 1.800 €.

ZKŠT Žalcu se sofinancirajo prireditve v višini 30.070 €, 
in sicer za prireditve: Šport 2017 v Občini Žalec, Razpnimo 

jadra, Kolesarjenje po SSD, Tek po ulicah Žalca, Šolska športna 
tekmovanja in počitniške aktivnosti – Zajadrajmo v poletje in 
sofinanciranje počitniškega smučanja na Rogli.

Za sofinanciranje udeležbe športnikov Občine Žalec na 
mednarodnih športnih prireditvah se nameni 9.000 €. Za sofinan-
ciranje maratona Celje – Logarska dolina pa 1.010 €.

4. VELJAVNOST IN UPORABA LPŠ

LPŠ začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2018.

Št. 671-0002/2018
Žalec, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

ŽELEZNIKI

634. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih 
dejavnosti v Občini Železniki

Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladin-
skem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in 16. člena Statuta 
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet 
Občine Železniki na 23. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju mladinskih dejavnosti  

v Občini Železniki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki ter me-

rila in kriteriji za sofinanciranje mladinske dejavnosti v Občini 
Železniki.

2. člen
Občinski svet Občine Železniki po sprejemu vsakoletnega 

proračuna sprejme letni program mladinskih dejavnosti Občine 
Železniki, v katerem se določi razdelitev proračunskih sredstev 
za izvajanje mladinskih programov in mladinskih projektov.

Namen sofinanciranja po tem pravilniku je podpora kva-
litetnim programom za otroke in mladino, ki prispevajo k uspo-
sabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju 
otrok in mladih ter spodbujanje družbene participacije mladih, 
spodbujanje vzgoje, ki vodi k celostnemu razvoju mladostnika, 
omogočanje mladinskega dela, kvalitetno koriščenje mladinske 
infrastrukture in prispevek k razvoju mladinske kulture.

Mladinski program je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mla-
dinska organizacija ali organizacija za mlade in pomeni konti-
nuirano izvajanje mladinskih aktivnosti skozi večji del leta, vsaj 
28 tednov v letu po vsaj enkrat tedensko in skupaj vključuje 
vsaj 10 udeležencev.

Projekt je posamična aktivnost izvajalca, ki ima datumsko 
opredeljen začetek in konec in je zaključen enkratni dogodek. 
Občina sofinancira izvajalcu največ tri projekte na leto.

3. člen
Upravičenci do sredstev so izvajalci mladinskih dejavno-

sti, in sicer:
– nevladna organizacija s sedežem v Občini Železniki, ki 

se ukvarja z mladinskim delom, oziroma nevladna organizacija, 
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registrirana v RS, katere krajevna enota deluje na območju 
Občine Železniki in se ukvarja z mladinskim delom,

– mladinski svet s sedežem v Občini Železniki, ki je regi-
striran po Zakonu o mladinskih svetih in se ukvarja z mladimi 
na območju Občine Železniki,

– nevladna organizacija s sedežem v Občini Železniki, ki 
opravlja dejavnost mladinskega centra Železniki.

Iz statuta oziroma splošnih pravil delovanja mora izhajati, 
da se organizacija ukvarja z mladinskim delom, in sicer je lahko 
tovrstna dejavnost v statutu oziroma splošnih pravilih delovanja 
navedena izrecno ali pa je le-ta razvidna iz določil o namenih 
in ciljih delovanja organizacije.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima organizacija 85 % članstva, mlajšega od 29 let
– da ima najmanj 25 članov/članic v starosti od 6. do 29. leta
– prijavljeni programi in projekti morajo ustrezati predmetu 

razpisa in so namenjeni predvsem mladim v starosti od 6 do 29 let
– prijavitelj mora imeti izdelano okvirno finančno kon-

strukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja 
programa ali projekta.

4. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje izvajalcev mla-

dinskih dejavnosti v Občini Železniki.
Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski programi 

ali mladinski projekti, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraže-

vanja,
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru usta-

nov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in 
financiranju vzgoje in izobraževanja,

– nakupa opreme,
– vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje od-

visnosti,
– založništva, publikacij in programov in projektov s pre-

težno internetno vsebino,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstve-

nega značaja.
S posameznim programom in projektom s področja mla-

dinskih dejavnosti lahko posamezni izvajalci kandidirajo za 
sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu 
Občine Železniki v tekočem letu.

II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV 
ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH DEJAVNOSTI

5. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem mla-

dinskih dejavnosti, po sprejemu letnega programa mladinskih 
dejavnosti Občine Železniki, poteka po naslednjem zaporedju:

– priprava in objava javnega razpisa za sofinanciranje 
mladinskih dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis),

– zbiranje prijav,
– strokovno ocenjevanje prijavljenih aktivnosti s strani 

komisije za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih 
dejavnosti (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan, v 
skladu z merili in kriteriji, ki jih določa ta pravilnik,

– priprava predloga razdelitve sredstev med prijavitelje, ki 
so oddali popolne prijave,

– izdaja sklepov,
– obravnava pritožb,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja 

sredstev iz proračuna,
– pregled poročil o izvedenih mladinskih dejavnostih.

6. člen
Višina sredstev za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v 

Občini Železniki se določi v proračunu Občine Železniki. Sred-
stva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v 

sredstvih javnega obveščanja po objavi sprejetega proračuna 
Občine Železniki v Uradnem listu Republike Slovenije.

Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni 
od dneva objave javnega razpisa.

Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– navedbo naročnika,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni 

razpis,
– višino razpisanih sredstev,
– navedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci,
– merila in kriterije za pridobitev sredstev,
– obdobje za porabo dodeljenih sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prosilci priložiti k 

prijavi,
– navedbo kraja in časa, kjer lahko zainteresirani dvignejo 

razpisno dokumentacijo ter osebo, ki daje informacije v zvezi 
z javnim razpisom,

– naslov, na katerega prosilci vložijo prijave,
– rok za oddajo prijav in način oddaje,
– opredelitev obdobja odpiranja prijav,
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega 

razpisa.
Prijavitelji oddajo prijavo izključno na obrazcu, ki je se-

stavni del razpisne dokumentacije, ki jo pripravi strokovni svet 
za mladinske dejavnosti Javnega zavoda Ratitovec.

7. člen
Prijave, ki so pravočasno prispele na javni razpis, pre-

gleda komisija. O delu komisije se vodi zapisnik. Prijave, ki 
niso prispele v razpisanem roku, se neodprte vrnejo pošiljate-
lju. Upoštevajo in ocenjujejo se prijave, ki izpolnjujejo pogoje 
iz 3. člena tega pravilnika.

Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za kan-
didaturo na javnem razpisu komisija pristopi k ocenjevanju 
prijavljenih programov in projektov v skladu z merili in kriteriji, 
ki jih določa ta pravilnik.

Komisija lahko posameznega prijavitelja pozove k do-
polnitvi prijave, vendar ne kasneje kot osem dni po odpiranju 
prijav. Prijavitelj mora svojo prijavo dopolniti najkasneje v osmih 
dneh od dneva vročitve poziva za dopolnitev.

Komisija pripravi predlog višine sofinanciranja, na podlagi 
katerega direktor občinske uprave upravičencem izda sklepe o 
doseženem številu točk ter vrednosti ene točke v postopku pred 
pravnomočnostjo sklepov.

Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu v 
roku osem dni od dneva vročitve sklepa. V pritožbi mora opre-
deliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe 
ne morejo biti postavljena merila in kriteriji.

Odločitev župana je dokončna.
Dokončna vrednost točk se izračuna po pravnomočnosti 

vseh sklepov o dodelitvi sredstev, končni znesek sofinanciranja 
aktivnosti pa bo naveden v pogodbi.

8. člen
Z upravičenci sklene Občina Železniki pogodbo o sofinan-

ciranju, ki jo podpiše župan po pravnomočnosti sklepa. V pri-
meru, da upravičenec ne podpiše pogodbe v za to določenem 
roku, se šteje, da od pogodbe odstopa.

Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva oziroma upravičenca,
– navedbo aktivnosti, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske po-

rabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja 

aktivnosti.
Sofinanciranje se izvaja kot akontacija v višini 50 % odo-

brenih sredstev, razlika v višini 50 % pa se nakaže v roku 30 dni 
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po prejemu vsebinskega in finančnega poročila o izvedeni 
aktivnosti.

Poročilu morajo biti priložena dokazila o namenski porabi 
sredstev (kopije računov, blagajniških prejemkov …) in izvedbi 
aktivnosti (vabilo, obvestila, najave, fotografije …).

V primeru, da upravičenec ne more dokazati porabe sred-
stev v višini pogodbeno odobrenega zneska za posamezno 
aktivnost, ima občina pristojnost, da odobri izplačilo le v višini 
dokazane porabe.

Poročila o izvedenih programih in projektih upravičenci 
pošljejo občinski upravi. Poročila pregleda komisija, z vsebino 
pa se seznani tudi strokovni svet za mladinske dejavnosti Jav-
nega zavoda Ratitovec.

III. VSEBINSKA DOLOČILA

9. člen
Predmet sofinanciranja mladinskih dejavnosti v Občini 

Železniki so aktivnosti z naslednjih področij:
– aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti,
– informativna središča in druge oblike informiranja ter 

svetovanja mladim,
– raziskovalna dejavnost mladih,
– mladinsko prostovoljno delo,
– programi za preprečevanje raznih zasvojenosti,
– programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med mla-

dimi in nad mladimi,
– programi, ki spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– programi, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost mla-

dih.

IV. MERILA IN KRITERIJI

10. člen
a) mladinski program

1. Ciljne skupine (od 0 do 40 točk)
a) predšolski otroci 5 točk
b) osnovnošolci 10 točk
c) dijaki 10 točk
d) študentje 10 točk
e) ostali 5 točk

2. Kvaliteta programa in število ustreznih vsebinskih ak-
tivnosti (od 0 do 640 točk)

a) šport – za vsako športno vsebino 10 točk (maksimalno 
80 točk)

b) izobraževanje – za vsako izobraževalno vsebino 
24 točk (maksimalno 240 točk)

c) kultura – za vsako kulturno vsebino 10 točk (maksi-
malno 80 točk)

d) družabna – za vsako družabno vsebino 24 točk (ma-
ksimalno 240 točk)

3. Vsebinska koordinacija z organizacijami in institucijami 
(od 0 do 40 točk)

a) na območju Občine Železniki 20 točk
b) na nacionalnem nivoju 20 točk

4. Finančna konstrukcija mladinskega programa (od 0 do 
168 točk)

a) mladinski program vrednoten do 200,00 € 24 točk
b) mladinski program vrednoten več kot  
200 € do 400 € 48 točk
c) mladinski program vrednoten več kot  
400 € do 800 € 72 točk

d) mladinski program vrednoten več kot  
800 € do 1.200 € 96 točk
e) mladinski program vrednoten več kot 
1.200 € do 2.500 € 120 točk
f) mladinski program vrednoten več kot  
2.500 € do 3.700 € 144 točk
g) mladinski program vrednoten več kot 
3.700 € 168 točk

b) mladinski projekt (izvajalcu se sofinancira največ tri 
projekte na leto)

1. Trajanje projekta (efektivni dnevi, od 0 do 40 točk)
a) projekt je dolg 14 dni ali več 40 točk
b) projekt je dolg od 10 do 13 dni 35 točk
c) projekt je dolg od 7 do 9 dni 30 točk
d) projekt je dolg od 5 do 6 dni 25 točk
e) projekt je dolg od 3 do 4 dni 20 točk
f) projekt je dolg 2 dni 10 točk
g) projekt je dolg 1 dan 5 točk
2. Ciljne skupine (od 0 do 40 točk)
a) predšolski otroci 5 točk
b) osnovnošolci 10 točk
c) dijaki 10 točk
d) študentje 10 točk
e) ostali 5 točk

3. Kvaliteta programa in število ustreznih vsebinskih ak-
tivnosti (od 0 do 80 točk)

a) šport – za vsako športno vsebino 4 točke (maksimalno 
20 točk)

b) izobraževanje – za vsako izobraževalno vsebino 5 točk 
(maksimalno 20 točk)

c) kultura – za vsako kulturno vsebino 5 točk (maksimalno 
20 točk)

d) družabna – za vsako družabno vsebino 4 točke (ma-
ksimalno 20 točk)

4. Število sodelujočih v projektu (od 0 do 20 točk)
– nosilci projekta 2 točki na osebo (največ 10 točk)
– udeleženci v projektu 0,5 točke na osebo (največ 

10 točk)
5. Finančna konstrukcija projekta: (od 0 do 35 točk)

a) mladinski projekt vrednoten do 200,00 € 5 točk
b) mladinski projekt vrednoten več kot 200 € 
do 400 € 10 točk
c) mladinski projekt vrednoten več kot 400 € 
do 800 € 15 točk
d) mladinski projekt vrednoten več kot 800 € 
do 1.200 € 20 točk
e) mladinski projekt vrednoten več kot  
1.200 € do 2.500 € 25 točk
f) mladinski projekt vrednoten več kot  
2.500 € do 3.700 € 30 točk
g) mladinski projekt vrednoten več kot  
3.700 € 35 točk

Mladinski program: maksimalno število točk je 888.
Mladinski projekti: maksimalno število točk za posamezni 

projekt je 215.

11. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna 

vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in 
skupnega števila točk ovrednotenih programov in projektov. 
Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja 
v sorazmerju skupnega števila vseh upravičencev in razpolo-
žljivih sredstev.
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12. člen
Če občina ugotovi, da upravičenec ne izvršuje pogodbe, 

mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva 
vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.

Če upravičenec sredstev ne porabi namensko, občina 
prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih 
sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Upravičenec, ki krši določila prvega in drugega odstavka, 
ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na 
naslednjem javnem razpisu občine.

Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena.

13. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izva-

jati mladinske dejavnosti v skladu s tem pravilnikom.

14. člen
Občinska uprava in strokovni svet za mladinske dejavno-

sti Javnega zavoda Ratitovec sta dolžna spremljati izvajanje 
mladinske dejavnosti upravičencev, ki je predmet tega pravil-
nika.

V. KONČNI DOLOČBI

15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o izbiri in vrednotenju programov mladinskih dejavnosti, ki 
se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki (Uradni list RS, 
št. 68/04, 9/06, 21/07, 25/14).

16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 015-1/2018-013
Železniki, dne 22. februarja 2018

Župan 
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.

ŽIRI

635. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2018

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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 
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 16. člena Statuta Občine 
Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 
18. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Žiri za leto 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Žiri za leto 2018 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 

2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.780.996,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.093.574,00
 70 DAVČNI PRIHODKI 3.327.374,00
 700 Davki na dohodek in dobiček 2.930.124,00
 703 Davki na premoženje 367.150,00
 704 Domači davki na blago in storitve 30.100,00
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 766.200,00
 710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 62.200,00
 711 Takse in pristojbine 3.000,00
 712 Globe in druge denarne kazni 20.500,00
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 594.500,00
 714 Drugi nedavčni prihodki 86.000,00
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 253.640,00
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 141.460,00
 722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 112.180,00
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 433.782,00
 740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 105.514,00
 741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 328.268,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.337.481,39
 40 TEKOČI ODHODKI 1.754.569,96
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 363.835,00
 401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 56.970,00
 402 Izdatki za blago in storitve 1.254.764,96
 403 Plačila domačih obresti 4.000,00
 409 Rezerve 75.000,00
 41 TEKOČI TRANSFERI 1.551.918,00
 410 Subvencije 24.000,00
 411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.051.000,00
 412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 176.493,00
 413 Drugi tekoči domači transferi 300.425,00
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.924.273,43
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.924.273,43
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 106.720,00
 431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 47.500,00
 432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 59.220,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –1.556.485,39
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 2.095,00
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 2.095,00
 750 Prejeta vračila danih posojil 2.095,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 5.000,00
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 5.000,00
 440 Dana posojila 5.000,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) –2.905,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 706.360,00
 50 ZADOLŽEVANJE 706.360,00
 500 Domače zadolževanje 706.360,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 21.920,00
 55 ODPLAČILA DOLGA 21.920,00
 550 Odplačila domačega dolga 21.920,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali + –874.950,39
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 684.440,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.556.485,39
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA 9009 Splošni 
sklad za drugo – ali 0 ali + 874.950,39

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe 
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo iz-
datkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte 
(varianta: ter podkonte), 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 Žiri.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki 

ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke 
– konta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora 
biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so prihodki, določeni v 
prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, na-
menski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne 
dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih 
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda in zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali 

zamenjave občinskega stvarnega premoženja, odškodnine iz 
naslova zavarovanj), in naslednji prihodki:

1. turistična taksa (Odlok o turistični taksi)
2. prihodki iz naslova podeljenih koncesij (29. člen ZDL)
3. prihodki od komunalnih prispevkov (odlok o komunal-

nem prispevku)
4. požarna taksa (58. člen Zakona o varstvu pred poža-

rom)
5. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (49. člen Za-

kona o gozdovih)
6. prejeta sredstva iz državnega proračuna, sredstva EU 

in druga namenska sredstva za sofinanciranje investicij oziro-
ma projektov.

5. člen
(uporaba namenskih sredstev za likvidnostno  

financiranje proračuna)
Namenski prihodki iz predhodnega člena, ki sestavljajo 

saldo sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta, se lahko 
porabijo za likvidnostno financiranje proračuna v tekočem letu 
pod pogojem, da se zagotovi evidentiranje stanja in porabe po 
posameznih kategorijah iz predhodnega člena. Evidenca mora 
zagotavljati tudi porabo na račun likvidnostnega financiranja ter 
vračila namenskih sredstev.

6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za 
leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glav-
nimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na 
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega 
uporabnika (župan).

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občin-
skemu svetu o veljavnem proračunu za tekoče leto in njegovi 
realizaciji.

7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem pro-
računu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2019 – 30 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih – 20 % navedenih pravic po-

rabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obve-
znosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, 
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 
donatorjev.
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Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

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.

Novi projekti se uvrstijo v veljavni načrt razvojnih progra-
mov na podlagi odločitve župana do investicijske vrednosti 
299.999,99 eurov brez DDV (podatek iz DIIP), nad to vredno-
stjo pa na podlagi odločitve občinskega sveta.

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.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vre-
dnosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča 
predstojnik neposrednega uporabnika (župan). Občinski svet 
odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih progra-
mov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne 
vrednosti projektov.

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.

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. podračun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na 

podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list 
RS, št. 23/01).

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 
45.000,00 eurov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50.131,04 eurov 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

10. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 300,00 eurov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh 
eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega od-
stavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je Občina Žiri, v letu 2018 ne sme preseči 
skupne višine glavnic 50.000,00 eurov.

Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega od-
stavka pod pogojem, da pridobi soglasje župana.

12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima 

občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv  
na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna pod-
jetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne ose-
be, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevla-
dujoč vpliv se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 
50.000,00 eurov.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
lahko v letu 2018 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 
50.000,00 eurov.

13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2018 zadolži do višine 83.014,00 eurov.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(začasno financiranje v letu 2019)

V obdobju začasnega financiranja Občine Žiri v letu 2019, 
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in 
sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 007-0001/2018-1
Žiri, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.

636. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju programov 
in projektov na področju kulture v Občini Žiri

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB-1, 56/09, 4/10, 20/11, 
111/13) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) 
je Občinski svet Občine Žiri na 18. redni seji dne 22. 2. 2018 
sprejel

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

na področju kulture v Občini Žiri

1. člen
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na po-

dročju kulture v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 30/14) se spreme-
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ni in dopolni tako, da se za zadnjo alinejo 2. člena doda nova 
sedma alineja, ki se glasi:

»– programi in projekti izobraževanja na področju kulture.«

2. člen
Za 18. členom pravilnika se doda nova točka »g) Izvajanje 

izobraževanja na področju kulture«.
Za novo točko g) se doda nov 19. člen, ki se glasi:
»Sofinancirajo se programi in projekti na področju izo-

braževanja otrok, in sicer v višini največ do 80 % upravičenih 
stroškov.

Do sofinanciranja so upravičena društva s sedežem v Ob-
čini Žiri, ki so registrirana za izvajanje programov na področju 
kulture in izvajajo izobraževanje na tem področju.

Razpoložljiva sredstva se upravičencem dodelijo so-
razmerno s številom doseženih točk na podlagi točkovanja 
po merilih in kriterijih ter ob upoštevanju pogojev iz tabele 
št. 8.«

3. člen
Spremenijo in dopolnijo se priloge Merila in kriteriji za sofi-

nanciranje programov in projektov na področju kulture, in sicer:
– v »Tabeli 2« pri »Uprizoritveni dejavnosti« točka 2.4.7 

preneha veljati in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»
UPRIZORITVENA DEJAVNOST
2.4.7 Organizacija gledališkega abonmaja (točkuje  

se vsaka gledališka predstava v okviru abonmaja, 
s tem, da upravičenec organizira najmanj štiri 
predstave v izvedbi profesionalnega gledališča)

50

«

– za »Tabelo 7« se doda nova tabela z naslednjo vsebino:
»Tabela 8: Merila za vrednotenje izvajanja izobraževanja 

na področju kulture

KRITERIJ ŠT. TOČK
5.1.1 Pomen za občino 1–50
5.1.2 Kvaliteta 1–50
5.1.3 Programi oziroma projekti (točkuje se 

vsak program oziroma projekt) 10

5.1.4 Nastopi (točkuje se vsak nastop vsaj 
štirih učencev) 5

Upravičeni stroški:
– stroški dela
– materialni stroški za izvajanje prijavljenega  
programa/projekta
– stroški vzdrževanja opreme

Pogoji:
– upravičenec izvaja vsaj 3 programe izobraževanja
– upravičenec bo poskrbel za ustrezno izvajanje programov
– upravičenec predloži opis in finančno konstrukcijo  
načrtovanega programa/projekta
– upoštevano obdobje je tekoče šolsko leto
– upravičenec izvedbo programov/projektov izkaže  
s poročilom o delu in finančnim poročilom

«

4. člen
Ostali členi ostajajo nespremenjeni.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0013/2015-2
Žiri, dne 23. februarja 2018

Župan
Občine Žiri

Janez Žakelj l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM

637. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04, 126/07, 108/09 in 57/12), Odloka o občinskih 
cestah v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo sloven-
skih občin št. 19/2012) in 20. člena Statuta Občine Ravne na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) je 
Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 24. redni seji dne 
18. 10. 2017 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh

I.
Ukine se status javnega dobra na zemljiških parcelah 

št. 1139/20, k. o. 878 – Tolsti vrh.

II.
Zemljiški parceli prenehata imeti značaj javnega dobra 

in se vpišeta v Zemljiško knjigo kot last Občine Ravne na 
Koroškem.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0217/2015-7
Ravne na Koroškem, dne 26. februarja 2018

Župan
Občine Ravne na Koroškem

dr. Tomaž Rožen l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

638. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za gradnjo kmetijskih objektov 
na kmetiji Draškovič

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, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) 
in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list 
RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 
20. redni seji dne 20. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Draškovič

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski 
načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Draškovič, (v 
nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelalo podjetje IBIS, d.o.o., 
Trg Alfonza Šarha 1, Slovenska Bistrica, pod številko naloge 
19/2016-OPPN, datum december 2017.

Pravna podlaga za pripravo OPPN je dana v 5. členu 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih 
zemljiščih (ZKZ-E) (Uradni list RS, št. 27/16) in v Zakonu o 
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prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 
ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2).

2. člen
(sestavni del podrobnega načrta)

(1) S tem odlokom se določa ureditveno območje OPPN, 
umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnove projektnih re-
šitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za 
varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, rešitve 
in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, odstopanja 
od načrtovanih rešitev ter obveznosti investitorja.

(2) Sestavljen je iz naslednjih delov:
A) BESEDILO
1. Obrazložitev odloka
2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
3. Smernice in mnenja k občinskem podrobnem prostor-

skem načrtu
B) KARTOGRAFSKI DEL

1. Prikaz območja OPPN na DOF

2. Izsek iz družbenega plana s prikazom lege 
prostorske ureditve M 1:500

3. Območje OPPN z obstoječim katastrskim 
stanjem M 1:500

4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:500

5. Ureditveno količbena situacija s karakterističnim 
prerezom M 1:500

6. Prikaz priključevanja objektov na GJI in grajeno 
javno dobro M 1:500

7. Prikaz ureditev za varovanje okolja, naravnih 
virov, ohranjanja narave, obrambo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami M 1:500

C) PRILOGE
Priloge OPPN so:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se 

nanaša na obravnavano območje
– prikaz stanja prostora
– strokovne podlage
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– obrazložitev in utemeljitev
– povzetek za javnost.

II. OPIS MEJE OBMOČJA

3. člen
(območje podrobnega prostorskega načrta)

(1) Meja območja obravnave so na severni in vzhodni 
strani obdelovalna kmetijska zemljišča, južna meja poteka ob 
zazidanem območju, zahodna meja ob kategorizirani lokalni 
cesti LC 440621 Sp. Polskava–Pokoše.

(2) Območje OPPN obsega parcelo oziroma del parcele 
št. 661/1 k.o. 742 – Zgornja Polskava.

(3) Po podatkih GURS je velikost sklenjenega območja 
OPPN cca 0,24 ha.

(4) Sestavni del OPPN so tudi zemljišča izven območja 
urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje 
na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in na-
prav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno 
opremljanje območja.

(5) Meja ureditvenega območja je prikazana na vseh 
grafičnih prilogah.

4. člen
(namenska raba območja)

(1) Osnovna namenska raba: delno območje stavbnih 
zemljišč in delno najboljša kmetijska zemljišča.

(2) Podrobnejša namenska raba: ni določena.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI IZRABE  
IN KVALITETO GRADENJ TER URBANISTIČNE OMEJITVE

5. člen
(zasnova prostorske ureditve)

Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se na kme-
tijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe predvidi gra-
dnja kmetijskega objekta, ki je neposredno namenjen kmetijski 
dejavnosti in zemljišča, ki so potrebna za njihovo redno rabo.

6. člen
(urbanistični parametri)

V območju obdelave veljajo naslednje urbanistične ome-
jitve, ki so prikazane v grafičnem delu:

– gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim 
robom postavljeni novozgrajeni objekti, dovoljeni so le manjši 
odmiki delov fasad (fasadni poudarki in podobno);

– gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni objekti ne sme-
jo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni 
v notranjost;

– gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več 
parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je 
predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo 
takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki 
bodo služile takšnemu objektu; omogočati mora normalno upo-
rabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi 
potrebami, vključno s parkiranjem, dostopom, manipulativnimi 
površinami ter komunalnimi in energetskimi priključki;

– maksimalna etažnost je oznaka, ki podaja največje 
število etaž novogradenj in se izraža kot oznaka kleti, pritličja 
in števila nadstropij nad njimi; možna je gradnja nižjih objektov;

– namembnost objekta je oznaka objekta z barvno šra-
furo, objekti v območju so namenjeni kmetijski dejavnosti.

7. člen
(dopustni posegi in namembnost znotraj območja)
V ureditvenem območju so dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja novih objektov,
– odstranitev objektov,
– rekonstrukcije, dozidave in nadzidave objektov,
– vzdrževalna dela,
– sprememba namembnosti rabe objekta, ki je skladna 

s 7. členom,
– ureditev zunanjih površin,
– izgradnja komunalne infrastrukture.

8. člen
(vrste osnovnih objektov glede na namen)

(1) Predvidi se gradnja kmetijskega objekta, ki se po 
predpisih o uvedbi enotne klasifikacije vrst objektov, uvršča v 
naslednje skupine:

– 12712 – stavbe za rejo živali, razen objektov, za katere 
je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisu, ki ureja 
vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje,

– 12713 – stavbe za spravilo pridelka, vendar le v okviru 
ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe in 
gospodarska poslopja kmetije, razen vinske kleti in zidanice.

(2) Predvidi se gradnja gradbeno inženirskih objektov, 
ki so po predpisih o uvedbi enotne klasifikacije vrst objektov, 
uvršča v naslednje skupine:
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– 21120 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste,

– 222 – Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroe-
nergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja.

9. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

OPPN je umeščen v območje, ki ga ureja Odlok o dolgo-
ročnem planu – prostorski del Občine Slovenska Bistrica za 
obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 
72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 53/11) in Odlok o sprejetju pro-
storskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slo-
venska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/15 – UPB, spremembe 
in dopolnitve Uradni list RS, št. 85/15).

10. člen
(začasni posegi)

Do pričetka gradnje predvidenega objekta in naprav se 
zemljišča lahko uporabljajo v sedanje namene pod pogojem, da 
to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo in urejenost 
območja in ne ovira načrtovanih posegov.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO 
OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH 

POSEGOV

11. člen
(vsebina načrtovanih ureditev v prostor)

Za umestitev načrtovanih ureditev v prostor se določi:
1. dopustne posege,
2. funkcije in oblikovanje območja podrobnega načrta,
3. lega in velikost objektov na zemljišču z njihovo funkcio-

nalno, tehnično in oblikovno zasnovo s pogoji za projektiranje,
4. lego, zmogljivost ter potek objektov in omrežij gospo-

darske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra s pogoji 
za projektiranje.

12. člen
(odstranitev objektov in naprav)

Na območju OPPN se odstranijo dotrajani objekti ter 
objekti in naprave, ki z novo prostorsko ureditvijo ne bodo več 
služile svojemu namenu.

13. člen
(pogoji in usmeritve glede lege objektov)

(1) Lega stavb je določena z gradbeno linijo in grad-
beno mejo, dimenzije in umestitev objektov v prostor ter 
velikost in zmogljivost objektov, maksimalni tlorisni in višinski 
gabariti za celotno območje OPPN so razvidni iz kartograf-
skega lista št. 5 »Ureditveno količbena situacija s karakteri-
stičnim prerezom«.

(2) Površina za razvoj objektov predstavlja zemljišče, ki je 
omejeno z gradbenimi mejami, na katerem je možna gradnja 
enega ali več objektov, pod pogoji, ki jih določa ta akt. Odmik 
gradbene meje od mej sosednjih zemljišč je tolikšen, da omo-
goča uporabo, vzdrževanje stavbe in upošteva varstvene po-
goje (sanitarni, požarni pogoji, intervencijske poti ipd.), kar velja 
tudi v primeru združevanja oziroma deljenja parcel, namenjeni 
gradnji, kot jih dopušča ta akt.

(3) Objekti morajo biti v ustreznem odmiku od prometnic 
in v medsebojnem odmiku (ki omogoča uporabo, vzdrževanje 
stavbe in upošteva varstvene pogoje, kot so navedeni v drugem 
odstavku tega člena). Pri urejanju območja je potrebno upošte-
vati odmike od obstoječe oziroma predvidene infrastrukture.

(4) Vsi nadzemni objekti morajo biti odmaknjeni od roba 
cestnega sveta najmanj 2,00 m ali tudi več, če to zahteva pre-
glednost in varnost na prometnih površinah.

(5) Višinska kota pritličja stavb je odvisna od kote dosto-
pne ceste in kote terena in se določi v projektu za gradbeno 
dovoljenje.

(6) Gradbeno mejo načrtovani objekti ne smejo presegati, 
lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost 
zemljišča.

(7) Gradnja komunalne infrastrukture je dovoljenja tudi 
izven območja OPPN, razen, če s tem odlokom ni drugače 
določeno.

14. člen
(pogoji glede velikosti objektov)

(1) Za objekt je določen maksimalni tlorisni gabarit s 
tolerancami oziroma zunanje gradbene linije, ki jih narekujejo 
potrebni odmiki, možnosti organiziranja dovoza in dostopa ter 
varstveni pasovi.

(2) Oblikovanje stavbe mora biti prilagojeno predvideni 
funkciji objekta, sodobnemu načinu uporabe objekta ter so-
dobnim tehnološkim procesom. Če je fasada ometana, mora 
biti izvedena v odtenkih svetlejših ali toplih barv. Uporaba barv, 
ki so v prostoru moteče in ne izhaja iz tradicionalnih barv (npr. 
živo rdeča, živo zelena, živo modra itd.) niso dopustne.

Maksimalni tlorisni gabarit objekta je 21,00 x 31,00 m. 
Maksimalna višina objekta je 10,00 m od kote pritličja do kote 
venca objekta. Pod objektom je lahko ena ali več vkopanih kleti.

(2) Etažnost objekta se prilagaja glede na program objek-
ta in se določa znotraj opredeljene maksimalne višine objekta.

(3) Etažnost v kletni nivo pri objektu ni omejena pod po-
gojem, da je klet v celoti vkopana, z izjemo prve kletne etaže 
(vkopana z dveh oziroma treh strani).

15. člen
(pogoji oblikovanja objektov)

(1) Objekti morajo biti umeščeni v prostor tako, da je nji-
hov vizualni vpliv čim manjši ter da se v čim večji meri ohrani 
značilnost krajine, kot na primer relief, gozdni rob, mejice in 
podobno.

(2) Nadzemni del stavbe za rejo živali ima tloris pravoko-
tnika, ki je orientiran vzporedno s plastnicami terena, z daljšima 
stranicama v smeri sever–jug.

(3) Streha predvidenega objekta je klasična dvokapnica 
naklona od 10° do 35°, krita s temno kritino.

(4) Vhodi v objekt in dostopi se lahko drugače uredijo in 
prilagodijo dejavnosti.

(5) Dovoljena je gradnja oziroma postavitev naslednjih 
nezahtevnih in enostavnih objektov:

– ograja
– podporni zid
– rezervoar
– priključek na objekte GJI
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, od tega kozolec, 

kmečka lopa, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, 
zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hle-
vski izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja 
za pašo živine.

16. člen
(ureditev zunanjih in obcestnih površin)

(1) Odprti prostor vsebuje:
– manipulativne površine,
– zelene površine.
(2) Znotraj območja OPPN se uredijo vozne in manipula-

tivne površine. Površine se zasnujejo tako, da je zagotovljena 
prevoznost merodajnih vozil določenih skladno s predvideno 
dejavnostjo ter prevoznost intervencijskih in dostavnih vozil. 
Vse prometne površine morajo biti primerno utrjene.

(3) Zasaditve se izvajajo in načrtujejo tako, da se upora-
bljajo le avtohtone rastlinske vrste, značilne za območje, ki naj 
bodo lokalnega izvora. V nobenem primeru se ne uporablja 
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tujerodnih/okrasnih vrst in vrst, ki niso značilne za območje. V 
primeru zatravitev površin se uporablja mešanica avtohtonih 
vrst. Na degradiranih površinah v času izvedbe del, ki ne bodo 
pozidane, se v čim večji meri ohranjajo ali vzpostavijo prvotni 
habitati (npr. ekstenzivni travniki, mejice, živice, obrežna ve-
getacija).

(4) Tujerodne invazivne vrste rastlin, ki se bodo pojavile 
na degradiranih površinah zaradi gradnje ipd., je potrebno od-
stranjevati med posegi in še vsaj 3 leta po končanih gradbenih 
delih, dokler se ne vzpostavi sklenjena avtohtona vegetacija in 
se tujerodne vrste ne pojavljajo več.

(5) Vidne zunanje in obcestne površine se z urejanjem 
prilagodijo obstoječim ureditvam. Ravno tako se zasaditev 
zelenja, dreves prilagodi ureditvam gradnje.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 

INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

17. člen
(zasnova prometne infrastrukture)

(1) Območje se priključuje na lokalno cesto LC 440621 
Sp. Polskava–Pokoše.

(2) Na območju OPPN je načrtovana ureditev naslednjih 
prometnih površin:

– navezava na obstoječe prometno omrežje,
– urejanja mirujočega prometa.
(3) Parkirna mesta so urejena na zunanjih površinah v 

okolici objekta ali v objektu.
(4) Elementi dostopne poti (širina cestnega profila, no-

silnost voziščne konstrukcije ipd.) se določijo v projektni do-
kumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja skladno z 
veljavno zakonodajo.

(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati 5. člen Zakona 
o cestah, ki določa, da je prepovedano na in v cestno telo javne 
ceste odvajati meteorno vodo, odpadke in druge tekočine.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO 
INFRASTRUKTURO

18. člen
(splošni pogoji)

Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske 
in telekomunikacijske infrastrukture v območju OPPN so:

– objekt znotraj območja OPPN je lahko priključen na 
obstoječo in predvideno komunalno in energetsko infrastruk-
turno omrežje po pogojih posameznih upravljalcev komunalnih 
vodov;

– objekt je lahko priključen na telekomunikacijsko infra-
strukturno omrežje po pogojih upravljavca;

– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi pote-
kati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma 
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje 
infrastrukturnih objektov in naprav;

– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora 
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje 
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec 
posameznega komunalnega voda pa mora zato od lastnika 
pridobiti služnost;

– trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih 
vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z 
upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od 
ostalih naprav ali grajenih struktur;

– gradnja komunalnih in energetskih naprav mora potekati 
usklajeno;

– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v 
skladu s programi upravljalcev komunalnih vodov in morajo biti 
izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve 

posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah 
za predmetno območje;

– obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske 
vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavlja-
ti, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu 
s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju 
veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z 
njihovimi upravljavci;

– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil 
neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infra-
strukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce 
posameznih komunalnih vodov;

– poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne 
opreme je dovoljena tudi gradnja drugih podzemnih linijskih 
vodov gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, 
kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega območja 
ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju pod po-
gojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe ureditev 
po tem odloku.

19. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Objekt je možno priklopiti na vodovodno omrežje v 
upravljanju KS Zgornja Polskava. Za merjenje porabe vode 
je potrebno predvideti jašek z vodomerom in zasunom izven 
objekta. Jašek se vgradi na podlago, ki služi kot drenaža.

(2) Za zagotovitev zadostnih količin pitne vode za živali in 
požarno varnost je možno zbiranje padavinske vode.

(3) Vse stroške materiala, fizičnega dela in gradbenih 
del od primarnega voda vodnega jaška z merilno napravo pri 
uporabniku ob priključitvi poravna uporabnik. V kolikor bi bilo 
potrebno prestaviti obstoječ primarni oziroma sekundarni vod, 
nosi stroške prestavitve voda investitor.

20. člen
(kanalizacijsko omrežje)

Treba je predvideti ločeni sistem odvajanja odpadnih 
voda.

Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in 
strešin je treba urediti tako, da bo v čim večji možni meri zmanj-
šan odtok padavinskih voda z urbanih površin.

Padavinske odpadne vode iz obravnavanega območja je 
treba odvajati v predvideno padavinsko kanalizacijo, ki se nato 
odvaja v ponikalnico.

Padavinske vode s streh in vode, ki ne bodo onesnažene 
z vodi škodljivimi snovmi je treba speljati v padavinsko kanali-
zacijo, ki se nato odvaja v ponikalnico.

Odvodnjo padavinskih vod iz parkirnih in manipulativnih 
površin je treba urediti preko peskolovov in lovilca olj iz kate-
rega se nato odpadne padavinske vode speljejo v predvideno 
padavinsko kanalizacijo, ki se nato odvaja v ponikalnico.

Tehnološko odpadno vodo predstavlja gnojevka. V kolikor 
ne bo laguna za gnojevko pod objektom hleva, se gnojevka po-
tiska v kanal za gnojevko, ki se nahaja na zunanji strani hleva, 
od koder se gnojevka prečrpava preko cevi v zunanjo laguno 
za gnojevko, ki mora biti grajena iz vodonepropustnega armi-
ranega betona. Zraven lagune se lahko uredi gnojišče, katero 
služi za skladiščenje gnoja iz boksov, kateri so nastlani s slamo.

Komunalne odpadne vode je potrebno po vodotesni ka-
nalizaciji odvajati v javno fekalno kanalizacijo.

21. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na obravnavanem območju poteka obstoječe nizko-
napetostno omrežje nadzemne izvedbe iz TP 20/0,4 kV FRAJ-
ŠTAJN (t-131). Priključna moč ostane obstoječa.

(2) Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih, za 
katera se bodo izdelali prostorski akti, bo potrebno upoštevati 
pravilnike, normative in tipizacijo, ki izhaja iz 465. in 468. Ener-
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getskega zakona – glede varovalnih pasov elektroenergetske-
ga omrežja, Pravilnika o projektnih omrežij gradenj, uporabe 
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij, Pravilnika o tehničnih normativih 
za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov (za nizkona-
petostne vode), Tipizacijo elektroenergetskih kablovodov za 
napetost 1 kV, 10 kV in 20 kV), Tipizacija omrežnih priključkov 
končnih odjemalcev.

(3) Vso elektroenergetsko infrastrukturo (novogradnja 
elektroenergetskih vodov in objektov) je potrebno projektno 
obdelati v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, ve-
ljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti gradbeno 
dovoljenje. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno 
obdelana v posebni mapi.

(4) Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso pod-
zemno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki se 
nahaja na obravnavanem področju oziroma na trasi za predvi-
deno napajanje obravnavanega območja.

(5) Pri izvajanju zemeljskih del v neposredni bližini elek-
troenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila 
za delo v bližini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih 
elektroenergetskih naprav morajo biti projektirani v skladu z 
veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi in tipizacijami.

(6) Dopustna je postavitev alternativnih virov energije.

22. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

Na območju OPPN ni TK vodov, ki bi bili ogroženi s 
posegom. Za povezavo na omrežje Telekoma Slovenije se 
lahko predvidi priključitev iz obstoječega omrežja pod pogoji 
upravljavca TK omrežja.

23. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)

Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno na 
obravnavanem območju upoštevati veljavno zakonodajo.

Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo karakteristik ko-
munalnih odpadkov, mora investitor skleniti sporazume s poo-
blaščenimi organizacijami za odvoz teh odpadkov.

Z zemeljskim materialom od izkopov za temelje je treba 
ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju z odpadki, 
ki nastanejo pri gradbenih delih.

Odpadke v času gradbenih del in po izgradnji je potrebno 
zbirati ločeno ter poskrbeti za njihovo dokončno deponiranje 
ali recikliranje.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE 

DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

24. člen
(vplivi na okolje)

Z načrtovanimi ureditvami in ob upoštevanju ukrepov, ki 
jih predpisuje veljavna zakonodaja, se pričakuje sprejemljiv 
vpliv na okolje, ki ne presega zakonsko dopustnih meja za 
posamezno sestavino okolja.

25. člen
(varstvo pred hrupom)

Skladno z veljavno zakonodajo se ureditveno območje 
nahaja v III. stopnji varstva pred hrupom. Umeščene dejavnosti 
ne smejo biti vir hrupa, ki bi presegal predpisane mejne ravni 
hrupa. Dovoljena je uporaba tistih delovnih naprav in mehani-
zacije, ki so izdelane v skladu z normami kakovosti za emisije 
hrupa. Gradnja naj poteka v dnevnem času, v nočnem času pa 
samo v primeru neodložljivih vzdrževalnih ali drugih del.

Gradbišče lahko obratuje le v dnevnem času med 7.00 
in 19.00 uro.

26. člen
(varstvo pred onesnaženjem zraka)

Območje občine spada po Uredbi o kakovosti zunanjega 
zraka v I. stopnjo onesnaženosti.

Objekt mora biti po svoji dejavnosti ekološko čist, kon-
centracija smradu iz hleva, ki se sprošča v okolje, pri takem 
sistemu ne sme biti velika, oziroma mora biti zaradi zračnosti 
in velikosti hleva – kapaciteti zraka, minimalna. Nekaj več 
smradu se lahko sprosti ob mešanju in črpanju gnojevke in 
gnojnice ter odvozu gnojevke in gnoja na travniške in njivske 
površine – 2x letno.

Prezračevanje prostorov mora biti primerno in glede na 
namensko uporabo ustrezno urejeno – naravno in trajno vzgon-
sko. Prezračevanje se izvede tako, da se hladni zrak dovaja 
preko vetrnih zaves-mrež, ki preprečuje direktni udar hladnega 
zraka do živali, oziroma preko nameščenih podokenskih zrač-
nih odprtin, ali izpod kapi strehe ter odvodom toplega zraka 
preko slemenskega zračnika po celotni dolžini hleva.

V izogib onesnaženju zraka se v primeru ogrevanja objek-
ta le ta ogreva le na okoljsko neoporečne energente.

V času izkopa zemljine in ostalih gradbenih del, je treba 
ob neugodnih vremenskih razmerah (suho in vetrovno vreme) 
površine vlažiti ali drugače preprečiti emitiranje prašnih delcev 
v ozračje.

Potrebno je upoštevati vso veljavno zakonodajo s podro-
čja zaščite pred onesnaženjem zraka.

27. člen
(varstvo pred onesnaževanjem podtalnice)

Območje obravnave se nahaja na območju varovanja 
podtalnice.

Posegi na vodna in priobalna zemljišča so dovoljeni za 
posege, ki so opredeljeni v 37. členu Zakona o vodah.

Odpadne vode, ki bodo nastale zaradi obratovanja de-
javnosti, so:

– padavinske vode s parkirnih površin in streh objektov,
– komunalne odpadne vode in
– tehnološke vode.
Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej je 

treba na celotnem območju urejanja omejiti ali preprečevati z 
naslednjimi ukrepi:

– treba je izvesti ločen sistem odvajanja odpadnih voda;
– padavinske vode je treba voditi v predvideno padavin-

sko kanalizacijo, ki se nato odvaja v ponikovalnico;
– odvodnjo padavinskih vod iz parkirnih in manipulativnih 

površin je treba urediti preko peskolovov in lovilca olj iz kate-
rega se nato odpadne padavinske vode speljejo v predvideno 
padavinsko kanalizacijo, ki se nato odvaja v ponikovalnico;

– dno ponikovalnice mora biti 1,0 m nad najvišjo gladino 
podzemne vode;

– tehnološke vode se odvajajo v za to posebej pripravlje-
ne objekte (laguna, gnojišče);

– dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke, kompo-
starne za gnojevko ali hlevskega izpusta mora biti v skladu z 
Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosni-
kov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 
24/13 in 79/15) najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne 
vode;

– pri gradnji se ne uporabljajo materiali, ki vsebujejo 
nevarne spojine;

– odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih 
površinah in infrastrukturnih objektih na gradbišču, se ne smejo 
izpuščati v podtalje, z njimi je treba ravnati v skladu z določili 
veljavne uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda iz virov onesnaževanja;

– vsa dela po projektu je treba izvajati v skladu s tehnični-
mi predpisi in standardi, ki veljajo za tovrstna dela;

– na gradbišču ni dovoljeno izpiranje mobilnih transpor-
terjev (hrušk);
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– gradbeni stroji na gradbišču in transportna vozila za do-
voz in odvoz iz gradbišča morajo biti tehnično brezhibna, da ne 
bi prišlo do kontaminacije tal in voda zaradi izlitja goriva ali olja. 
Redno vzdrževanje teh strojev in vozil se mora izvajati izven 
gradbišča, v ustrezno opremljenih avtomehaničnih delavnicah;

– ob večjem deževju je treba izvajanje del z gradbenimi 
stroji v območju gradbene jame prekiniti, da se v primeru ne-
sreče (npr.: v primeru razlitja naftnih derivatov) prepreči hitro 
in nekontrolirano pronicanje v nižje z vodo zasičene zemeljske 
plasti;

– prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih 
odpadkov v tla (ali v kanalizacijski sistem, ko bo ta zgrajen);

– v času gradnje je potrebno zagotoviti zaščitne ukrepe v 
primeru razlitja nevarnih in škodljivih tekočin iz delovnih strojev 
(ogljikovodiki, PAH, maščobe in olja). Enaki ukrepi so potrebni 
za vse delovne stroje, ki bodo v času gradnje opravljali dela 
izven območja posega;

– končni izkopi gradbene jame na širšem vodovarstvenem 
območju so v skladu z Uredbo o vodovarstvenem območju za 
vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja dovoljeni 
nad srednjo gladino podzemne vode, kar mora biti tekstualno 
in grafično jasno razvidno iz projektne dokumentacije za pri-
dobitev vodnega soglasja. Gradnja je izjemoma dovoljena tudi 
globlje, če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne 
zmanjša za več kot 10%. Če je med gradnjo ali obratovanjem 
treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to potrebno 
pridobiti vodno soglasje;

– v primeru, da gre za gradnjo stavbe za rejo živali, ki 
obsega več kot 5 glav živine, je potrebno v skladu s tretjim 
odstavkom 7. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za 
vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja ter njenimi 
prilogami, k projektni dokumentaciji za pridobitev vodnega so-
glasja v fazi PGD izdelati in priložiti revidirano analizo tveganja 
za onesnaženje, in sicer na način ter v obsegu, kot to določata 
50. in 51. člen Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstve-
nega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16). 
Iz rezultatov predmetne analize tveganja mora biti jasno raz-
vidno, ali je tveganje za onesnaženje podzemne vode, sled 
predvidnega posega, še sprejemljivo. Vse izsledke revidirane 
analize tveganja za onesnaženje je potrebno upoštevati pri iz-
delavi projektne dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja 
v fazi PGD. V le-tej morajo biti v tekstualnem in grafičnem delu 
upoštevani vsi predvideni zaščitni ukrepi;

– v projektni dokumentaciji za pridobitev vodnega soglas-
ja je s strani Kmetijsko svetovalne službe pristojnega Živinorej-
skega zavoda treba priložiti ustrezni program z gnojilnim načr-
tom (Ekološka presoja vpliva reje živali na okolje), iz katerega 
mora biti razvidno predvsem:

– potrebna kapaciteta predvidenega skladišča in/ali 
gnojne jame za polletno skladiščenje odpadnega nastilja in/
ali gnojevke,

– možnost neobremenjenega gnojenja z upoštevanjem 
končnega staleža živali ter

– zadostnost in lokacija razpoložljivih kmetijskih površin 
za predvideno gnojenje.

Iz ekološke presoje vpliva reje živali na okolje mora biti 
jasno razvidno, da s predvideno naložbo kmetijsko gospodar-
stvo ne bo prekoračilo mejnih vrednosti, določenih z Uredbo 
o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dra-
vsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 in 
79/15) in Uredbo o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati 
iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15 in 
12/17);

– v času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse po-
trebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da 
bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi 
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih 
nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje 
ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladi-
šča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi 
morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke;

– po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe 
gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke za-
časnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno 
krajinsko ustrezno urediti;

– predmetna lokacija se po Uredbi o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja 
nahaja v širšem vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, z 
oznako VVO III, zato je treba pri načrtovanju dosledno upošte-
vati omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa;

– v skladu z 49.b členom Zakona o graditvi objektov si 
mora investitor pri naslovnem organu, po končanem projek-
tiranju in pred gradnjo objektov na obravnavanem območju, 
pridobiti vodno soglasje.

28. člen
(varovanje tal)

Obravnavana lokacija se nahaja na erozijsko ogroženem 
območju, zato mora projektna dokumentacija vsebovati geo-
loško poročilo, iz katerega mora biti razvidna tudi zmožnost 
ponikanja padavinskih voda ter način temeljenja predvidenih 
objektov, v času gradnje pa je potrebno zagotoviti geomehanski 
nadzor.

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

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

ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o obremenjevanju tal 
z vnašanjem odpadkov;

– posebno pozornost posvetiti onesnaženim tlom v pri-
meru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. 
V tem primeru je treba onesnaženi material pred odlaganjem 
na začasno ali trajno odlagališče poiskati skladno z določili 
veljavnega pravilnika o ravnanju z odpadki. Pred začetkom 
odstranjevanja mora biti določena tudi lokacija začasnega od-
lagališča;

– na celotnem območju gradbenih del, dovoznih cest in 
drugih manipulativnih površin, po katerih bo potekal transport 
odstranjenega in gradbenega materiala, uporabljati le tehnično 
ustrezna vozila, pri sami gradnji pa uporabljati tehnično brez-
hibne gradbene stroje in ostalo mehanizacijo.

Po končani gradnji je treba odstraniti pomožne objekte 
in vse ostanke začasno deponiranih materialov ter primerno 
urediti površine.

29. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Ureditveno območje OPPN leži na področju, ki ni posebej 
varovano glede varovanja kulturne dediščine ali njenih enot. Na 
območju obravnave ni bilo opravljenih predhodnih arheoloških 
raziskav za oceno arheološkega potenciala.

30. člen
(varstvo narave)

Ureditveno območje OPPN leži na področju, ki ni posebej 
varovano glede varovanja narave, naravnih vrednot ali njenih 
enot.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

31. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno  

z varstvom pred požarom)
(1) Vsi objekti v območju morajo biti dimenzionirani in 

projektirani na potresno območje VIII. do VII. stopnje po MCS 
lestvici (50-letno povratno obdobje), s projektnim pospeškom 
tal 0,10 g.
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(2) Območje OPPN se nahaja na erozijskem področju kjer 
so predvideni običajni zaščitni ukrepi.

(3) V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč 
v času obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih 
škodljivih tekočin in materialov, je treba z ukrepi preprečiti izlitje 
nevarnih snovi v vodotoke in podtalnico in takoj obvestiti naj-
bližji center za obveščanje, policijo ali gasilsko enoto.

(4) Požarno varnost je treba zagotoviti v skladu z zakono-
dajo, ki ureja to področje.

(5) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za va-
ren odmik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne 
površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z 
vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med 
objekti in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev objektov, 
s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja 
ob požaru.

(6) Pri načrtovanju gradbene konstrukcije objektov je po-
trebno upoštevati drugi odstavek 4. člena in 5. člen Pravilnika 
o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, 
št. 101/05).

(7) Med gradnjo je treba usposobiti in zagotoviti inter-
vencijsko skupino za primer nepredvidenih nesreč in njihovo 
sanacijo.

(8) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom 
se dokazuje v skladu z veljavno zakonodajo.

32. člen
(stabilnost terena)

Vsi posegi na območju OPPN se izvajajo na podlagi ge-
omehanskega poročila o sestavi in nosilnosti tal ter o pogojih 
temeljenja objektov.

IX. ETAPNOST IZVEDBE

33. člen
(etapnost)

Prostorske ureditve, načrtovane s tem OPPN, se izvedejo 
v celoti v eni etapi.

X. TOLERANCE

34. člen
(dovoljena odstopanja pri gradnji objektov)

(1) Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gaba-
ritov, določenih s tem odlokom.

(2) Dovoljena so odstopanja od tlorisnih in višinskih ga-
baritov objektov max. +10% od upoštevanju odmikov od ceste 
in parcelnih mej. Odstopanje v zmanjšanju tlorisnih in višinskih 
gabaritov objektov je lahko večje od 10%. Število popolnoma 
vkopanih kletnih etaž ni omejeno.

(3) Dovoljeno je preoblikovanje zunanjih površin, pri če-
mer je potrebno upoštevati vse predpisane odmike in ostale 
pogoje določene s tem odlokom.

(4) Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu 
z navedenimi tolerancami določijo v projektni dokumentaciji v 
skladu z določili tega odloka.

(5) Dovoljena je sprememba namembnosti objekta ob 
upoštevanju 6. člena odloka.

35. člen
(odstopanja pri gradnji infrastrukture)

Pri realizaciji OPPN so dopustni odmiki tras komunalnih 
naprav in prometnih in zunanjih ureditev ob prikazanih (tudi 
izven mej ureditvenega območja), kolikor gre za prilagajanje 
stanja na terenu, prilagajanju zasnovi objektov in konstrukciji 

podzemnih etaž, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernej-
še z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali 
okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati 
prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ure-
ditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja 
in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opre-
mljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja 
in naprave.

XI. POSEBNE DOLOČBE

36. člen
(splošne obveznosti)

(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v prejšnjih členih 
tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času 
gradnje in po izgradnji tudi:

– promet v času gradnje je treba organizirati tako, da 
ne bo prihajalo do večjih zastojev in zmanjšanja varnosti na 
obstoječem cestnem omrežju;

– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali 
prevozu med gradnjo in pričetkom del, ustrezno urediti in proti-
prašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi obnoviti;

– zagotoviti varovanje gradbišča, tako da bosta zagoto-
vljeni varnost in raba sosednjih objektov in zemljišč;

– v skladu s predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času 
morebitne prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi 
gradnje in obratovanja;

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje 
tal, voda in zraka, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja 
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v 
primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposo-
bljenih delavcev.

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi 
ustreznih dovoljenj za poseg v prostor, pridobljenih pred pri-
četkom gradnje.

37. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju 

prostorskega akta)
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec 

upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov 
opravi na tak način, da so čim manj moteči ter tako, da ohranijo 
ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter 
okoljevarstvene razmere.

(2) Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj mo-
teno funkcioniranje sosednjih objektov in površin. Poleg 
tega je potrebno izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje 
prekomernega prašenja, prekomernih hrupnih obremenitev 
in vibracij.

(3) Območje gradbišča naj se čim bolj omeji na območje 
podrobnega načrta. Za potrebe gradbišča naj se uporabljajo 
že obstoječe komunikacije in ustvarja čim manj novih dovoznih 
poti. V primeru, da je potrebno sondirati temeljna tla ali kako 
drugače zaščititi gradbeno jamo, se lahko posega tudi izven 
meja območja določenega s tem odlokom.

XII. POGOJI ZA GRADNJO ENOSTAVNIH OBJEKTOV

38. člen
(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov)

(1) Gradnja enostavnih objektov se izvaja skladno z ve-
ljavnimi predpisi.

(2) Pri lociranju enostavnih objektov je treba upoštevati 
vse predpisane varstvene, varovalne in prometno-varnostne 
režime.
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XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen
(obdobje veljavnosti odloka)

Po prenehanju veljavnosti OPPN (ko se OPPN realizira v 
celoti), velja na tem območju Občinski prostorski načrt Občine 
Slovenska Bistrica, in sicer merila in pogoji določeni za obmo-
čja površin za razpršeno poselitev oziroma se za enoto urejanja 
prostora v Občinskem prostorskem načrtu določijo podrobnejši 
izvedbeni pogoji.

40. člen
(vpogled podrobnega načrta)

OPPN je na vpogled pri pristojnih službah Občine Slo-
venska Bistrica in na Upravni enoti Slovenska Bistrica, v času 
uradnih ur.

41. člen
(nadzor)

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega OPPN opra-
vljajo inšpekcijske službe za posamezna področja.

42. člen
(uveljavitev)

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

Št. 9000-2/2018-0203-6
Slovenska Bistrica, dne 20. februarja 2018

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.
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VLADA
639. Uredba o cestnini za uporabo cestnega 

predora Karavanke

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 5. člena Zakona 
o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o cestnini za uporabo cestnega  

predora Karavanke

1. člen
Ta uredba določa merila za razvrstitev vozil v cestninske 

razrede, višino cestnine za posamezen cestninski razred in način 
plačevanja cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke.

2. člen
Vozila, ki vozijo skozi cestni predor Karavanke, se v ce-

stninske razrede razvrščajo glede na največjo dovoljeno maso 
vozila in števila osi, in sicer:

1. Vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 
3.500 kg

– prvi cestninski razred: motorna vozila, katerih največja 
dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali 
brez njega (v nadaljnjem besedilu: cestninski razred R1);

2. Vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
– prvi cestninski razred: motorna vozila z dvema ali tremi 

osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in 
skupine vozil z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena 
masa vlečnega vozila presega 3.500 kg (v nadaljnjem besedilu: 
cestninski razred R3);

– drugi cestninski razred: motorna vozila z več kakor tremi 
osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in 
skupine vozil z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena 
masa vlečnega vozila presega 3.500 kg (v nadaljnjem besedilu: 
cestninski razred R4).

3. člen
(1) Višina cestnine za uporabo cestnega predora Kara-

vanke (v nadaljnjem besedilu: cestnina) je odvisna od največje 
dovoljene mase vozila in cestninskega razreda, v katerega je 
razvrščeno vozilo ali skupina vozil.

(2) Višina cestnine znaša brez davka na dodano vrednost 
za vozila cestninskega razreda R1 5,90 eura, za vozila cestnin-
skega razreda R3 4,69 eura in za vozila cestninskega razreda 
R4 9,38 eura. Od plačane cestnine se obračuna 22-odstotni 
davek na dodano vrednost.

(3) Višino cestnine za vozila cestninskega razreda R1 
upravljavec cestnega predora Karavanke (v nadaljnjem bese-
dilu: upravljavec cestninskih cest) objavi na cestninski postaji 
Hrušica. Višino cestnine za vozila cestninskih razredov R3 in 
R4, ki plačujejo cestnino v elektronskem sistemu cestninjenja 
v prostem prometnem toku (v nadaljnjem besedilu: sistem 
DarsGo), objavi upravljavec cestninskih cest na spletni strani 
www.darsgo.si.

4. člen
(1) Uporabnik vozila cestninskega razreda R1, ki vozi 

skozi cestni predor Karavanke, plača cestnino na cestninski 
postaji Hrušica.

(2) Uporabnik vozil cestninskih razredov R3 in R4, ki 
vozi skozi cestni predor Karavanke, plača cestnino v sistemu 
DarsGo. Cestnina se v sistemu DarsGo zaračuna, ko vozilo s 
pravilno nameščeno in delujočo OBU napravo (v nadaljnjem 
besedilu: naprava DarsGo) brez ustavljanja prevozi točko ce-
stninjenja. Navodila za pravilno namestitev naprave DarsGo in 
njeno pravilno uporabo prejme uporabnik ob prevzemu naprave 
DarsGo. Objavljena so tudi na spletni strani www.darsgo.si.

(3) Cestnina se lahko plača z gotovino ali brezgotovinsko 
na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo cestninje-
nje in so objavljeni na spletni strani upravljavca cestninskih cest.

(4) Nerezidenti, ki so uporabniki vozil cestninskega ra-
zreda R1, lahko plačujejo cestnino s tujimi valutami na način in 
pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo cestninjenje, in so 
objavljeni na spletni strani upravljavca cestninskih cest.

(5) Cestnina se ne plača za prevoze, ki so oproščeni pla-
čila cestnine s predpisi, ki urejajo cestninjenje, in so objavljeni 
na spletni strani upravljavca cestninskih cest.

5. člen
(1) Uporabnik, ki večkrat uporablja cestni predor Karavan-

ke, si lahko pri plačevanju cestnine za vozilo cestninskega ra-
zreda R1 zagotovi 14 prehodov cestnega predora Karavanke z 
nakupom neprenosljive točkovne karte v vrednosti 26,39 eura, 
vezane na registrsko številko vozila in z veljavnostjo 30 dni od 
dneva njene izdaje.

(2) Točkovno karto lahko uporabnik cestnega predora 
Karavanke kupi na cestninski postaji Hrušica.

(3) Brezgotovinsko plačilo cestnine se lahko na cestninski 
postaji Hrušica opravi s slovensko ali avstrijsko točkovno karto.

KONČNI DOLOČBI

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

cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke (Uradni list 
RS, št. 103/15 in 21/16).

7. člen
Ta uredba začne veljati z dnem začetka izvajanja cestni-

njenja v prostem prometnem toku.

Št. 00710-6/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2018-2430-0008

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

640. Uredba o izvajanju uredb (EU) o uvedbi 
programa za dokumentacijo o ulovu 
modroplavutih tunov ter o vzpostavitvi 
večletnega načrta za obnovo staleža 
modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku 
in Sredozemskem morju

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem 
ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju uredb (EU) o uvedbi programa  

za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov 
ter o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo 

staleža modroplavutega tuna v vzhodnem 
Atlantiku in Sredozemskem morju

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se določajo pristojni organi, obveznosti v 
zvezi s sledljivostjo in prilovom modroplavutih tunov Thunnus 
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thynnus (v nadaljnjem besedilu: modroplavuti tun) v okviru 
gospodarskega, športnega in rekreacijskega ribolova, način 
poročanja Komisiji ter sankcije za kršitve za izvajanje:

− Uredbe (EU) št. 640/2010 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 7. julija 2010 o uvedbi programa za dokumenta-
cijo o ulovu modroplavutih tunov Thunnus thynnus in o spre-
membi Uredbe Sveta (ES) št. 1984/2003 (UL L št. 194 z dne 
24. 7. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2010/EU) 
in

− Uredbe (EU) 2016/1627 Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 14. septembra 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta 
za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku 
in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 302/2009 (UL L št. 252 z dne 16. 9. 2016, str. 1; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1627/2016/EU).

2. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. dokument o ulovu modroplavutih tunov je dokument iz 

3. in 4. člena Uredbe 640/2010/EU;
2. elektronski sistem dokumentacije o modroplavutih tunih 

je elektronski sistem, ki ga upravlja Mednarodna komisija za 
ohranitev atlantskega tuna;

3. gospodarski subjekt je gospodarski subjekt iz predpisa, 
ki ureja spremljanje ulova in prodajo ribiških proizvodov;

4. prilov modroplavutih tunov je ulov modroplavutih tunov 
s strani plovil, ki plujejo pod slovensko zastavo v okviru go-
spodarskega ribolova ali v okviru športnega in rekreacijskega 
ribolova.

II. PRISTOJNI ORGANI

3. člen
(pristojni organi)

(1) Pristojni organi za izvajanje Uredbe 640/2010/EU in 
Uredbe 1627/2016/EU so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), Inšpektorat 
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribi-
štvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) in Finančna uprava 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: finančna uprava), 
vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.

(2) Ministrstvo v skladu s prvim odstavkom 4. člena Ured-
be 640/2010/EU vpisuje subjekte v elektronski sistem doku-
mentacije o modroplavutih tunih.

(3) Pregledovanje in potrjevanje dokumentov o modro-
plavutih tunih, vključno s potrjevanjem v okviru elektronskega 
sistema dokumentacije o modroplavutih tunih, izvajata inšpek-
torat in finančna uprava, in sicer inšpektorat, ko gre za notranjo 
trgovino in izvoz, ter finančna uprava, ko gre za uvoz in ponovni 
izvoz modroplavutih tunov.

4. člen
(potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov)
Pristojni organ za potrjevanje, pošiljanje in shranjevanje 

potrdil o ponovnem izvozu modroplavutih tunov v skladu s 6., 
7. in 8. členom Uredbe 640/2010/EU je finančna uprava.

III. SLEDLJIVOST MODROPLAVUTIH TUNOV

5. člen
(vpisani subjekti)

(1) Uvoz, izvoz in ponovni izvoz modroplavutih tunov 
ter notranjo trgovino z modroplavutimi tuni lahko izvajajo le 
gospodarski subjekti, ki so vpisani kot subjekti v elektronskem 
sistemu dokumentacije o modroplavutih tunih (v nadaljnjem be-
sedilu: elektronski sistem) za uvoz, izvoz, ponovni izvoz modro-
plavutih tunov oziroma notranjo trgovino z modroplavutimi tuni.

(2) Ministrstvo na podlagi vloge stranke za uvoz, izvoz in 
ponovni izvoz modroplavutih tunov oziroma notranjo trgovino z 
modroplavutimi tuni v elektronski sistem v skladu s 3. in 4. čle-
nom Uredbe 640/2010/EU vpiše stranko, ki je registrirana za 
opravljanje živilske dejavnosti in je odobren ali registriran obrat 
za ribiške proizvode v skladu s predpisi, ki urejajo živilsko 
proizvodnjo.

(3) Če vloga iz prejšnjega odstavka izpolnjuje pogoje 
iz prejšnjega odstavka ter prvega odstavka 4. člena Uredbe 
640/2010/EU, se stranka vpiše v elektronski sistem, in sicer za 
obdobje petih let od datuma vpisa. Vpis stranke v elektronski 
sistem se prekliče, če stranka ne izpolnjuje več pogojev iz te 
uredbe in Uredbe 640/2010/EU.

(4) Vpis v elektronski sistem se prekliče tudi, če stranka 
izvaja uvoz, izvoz, ponovni izvoz modroplavutih tunov oziroma 
notranjo trgovino z modroplavutimi tuni v nasprotju z določba-
mi te uredbe ali če stori prekršek iz uredbe, ki ureja izvajanje 
uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev prekrškov 
in sankcij s področja skupne ribiške politike, ter uredbe, ki 
ureja izvajanje uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za 
preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega 
ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, v 
zvezi z modroplavutim tunom.

(5) Ministrstvo na svoji spletni strani objavi seznam go-
spodarskih subjektov, ki so vpisani v elektronski sistem (v 
nadaljnjem besedilu: vpisani subjekti).

6. člen
(dokument o ulovu modroplavutih tunov)

(1) Vpisani subjekt pred dokončanjem iztovarjanja, izvo-
zom in notranjo trgovino za vsako pošiljko modroplavutih tunov, 
ki je predmet iztovarjanja, izvoza in notranje trgovine, izpolni 
dokument o ulovu modroplavutih tunov v skladu s 3. in 4. čle-
nom Uredbe 640/2010/EU tako, da vnese zahtevane podatke 
v ustrezne oddelke dokumenta. Dokument se praviloma izpolni 
v elektronskem sistemu, če to ni mogoče, pa v pisni obliki. 
Dokument v pisni obliki se, takoj ko je to mogoče, vnese v 
elektronski sistem.

(2) Dokument iz prejšnjega odstavka se pošlje v potrje-
vanje inšpektoratu, in sicer tako, da se v elektronski sistem 
vnese zahteva za potrditev dokumenta ter se o vloženi zahtevi 
po elektronski pošti obvesti inšpektorat.

(3) Pri uvozu modroplavutih tunov finančna uprava pre-
veri, da pošiljko modroplavutega tuna spremlja dokument o 
ulovu modroplavutih tunov, potrjen s strani pristojnega organa.

(4) Dokument iz prvega odstavka tega člena se potrdi, 
če je izpolnjen in so, kjer je to predpisano, s strani pristojnih 
organov potrjeni vsi zahtevani oddelki tega dokumenta v skladu 
s 3. in 4. členom Uredbe 640/2010/EU, če so podatki v doku-
mentu točni ter v skladu s 3. in 4. členom Uredbe 640/2010/
EU ter 11. do 17. členom in 56. členom Uredbe 1627/2016/EU.

(5) Uvoz in izvoz pošiljk modroplavutih tunov oziroma 
notranja trgovina z njimi se dovolijo po opravljenem pregledu, 
in kjer je to predpisano, potrditvi dokumenta s strani pristojnih 
organov v skladu s to uredbo ter 3., 4. in 9. členom Uredbe 
640/2010/EU in 56. členom Uredbe 1627/2016/EU. Pri uvozu 
ali izvozu se mora dokument predložiti v fizični obliki.

(6) Če pošiljk modroplavutih tunov ne spremlja veljaven, 
ustrezno izpolnjen in potrjen dokument v skladu z določbami 
te uredbe ter 3., 4. in 9. členom Uredbe 640/2010/EU ter 11. 
do 17. členom in 56. členom Uredbe 1627/2016/EU oziroma se 
pri pregledu pošiljke ugotovi neskladnost pošiljke z določbami 
te uredbe, 3., 4. ali 9. členom Uredbe 640/2010/EU oziroma 
11. do 17. členom ali 56. členom Uredbe 1627/2016/EU, se 
uvoz in izvoz modroplavutih tunov oziroma notranja trgovina 
z njimi ne dovolijo.

7. člen
(potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov)
(1) Vpisani subjekti pred vsakim ponovnim izvozom mo-

droplavutih tunov izpolnijo potrdilo o ponovnem izvozu mo-
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droplavutih tunov v skladu z določbami tega člena ter 6. in 
7. člena Uredbe 640/2010/EU. Potrdilo o ponovnem izvozu 
modroplavutih tunov se praviloma izpolni v elektronskem sis-
temu dokumentacije o modroplavutih tunih, če to ni mogoče, 
pa v pisni obliki. Potrdilo v pisni obliki se, takoj ko je to mogoče, 
vnese v elektronski sistem.

(2) Potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov se 
pošlje v potrjevanje finančni upravi, in sicer tako, da se v ele-
ktronski sistem vnese zahteva za potrditev potrdila ter se o 
vloženi zahtevi po elektronski pošti obvesti finančno upravo.

(3) Potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov se 
potrdi, če so podatki v potrdilu o ponovnem izvozu v skladu s 
7. členom Uredbe 640/2010/EU.

(4) Ponovni izvoz modroplavutih tunov se dovoli na pod-
lagi potrjenega dokumenta o ponovnem izvozu modroplavutih 
tunov s strani finančne uprave. Če pošiljke modroplavutih tunov 
za ponovni izvoz ne spremlja ustrezno izpolnjeno in potrjeno 
potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov skupaj z 
ustrezno izpolnjenim in potrjenim dokumentom o ulovu mo-
droplavutih tunov v skladu s prejšnjim členom ter 3., 4., 6. in 
7. členom Uredbe 640/2010/EU v fizični obliki, se ponovni izvoz 
modroplavutih tunov ne dovoli.

IV. PRILOV MODROPLAVUTIH TUNOV

8. člen
(pogoji za trženje prilova v okviru gospodarskega ribolova)

(1) Ribolov modroplavutih tunov ni dovoljen.
(2) Prilov modroplavutih tunov se lahko iztovori in trži v 

skladu z določbami tega člena in 9. člena te uredbe ter 3. in 
4. člena Uredbe 640/2010/EU ter 11. do 17. člena, 30., 31. in 
56. člena Uredbe 1627/2016/EU.

(3) Plovila z dovoljenjem za gospodarski ribolov, ki plujejo 
pod slovensko zastavo, lahko na posameznem ribolovnem 
potovanju na krovu obdržijo, iztovorijo in tržijo količino modro-
plavutih tunov, ki ne presega 5 % skupnega ulova po teži na 
ribolovno potovanje oziroma pri ulovu tuna in tunu podobnih 
vrst rib, ki jih upravlja Mednarodna komisija za ohranitev atlant-
skega tuna, 5 % skupnega ulova po številu rib.

(4) Prilov modroplavutih tunov, ki presega 5 % skupnega 
ulova iz prejšnjega odstavka, ni dovoljen. V primeru takega 
prilova živih modroplavutih tunov jih mora kapitan ribiškega 
plovila nemudoma izpustiti, v primeru prilova mrtvih modropla-
vutih tunov pa mora o tem nemudoma obvestiti inšpektorat in 
zagotoviti iztovor celih modroplavutih tunov. Inšpektorat mrtve 
modroplavute tune zaseže. Kapitan ribiškega plovila mora od-
straniti zasežene modroplavute tune v skladu s predpisom, ki 
ureja zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode.

(5) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka tega člena, 
se glede trženja modroplavutih tunov imetnik dovoljenja za 
gospodarski ribolov vpiše v elektronski sistem v skladu s 5. čle-
nom te uredbe. Pred trženjem vsake pošiljke modroplavutih 
tunov mora izpolniti dokument in pridobiti njegovo potrditev s 
strani inšpektorata v skladu s 6. členom te uredbe.

9. člen
(nadzorni ukrepi)

(1) Na krovu ribiškega plovila se lahko obdrži, iztovori in 
trži prilov modroplavutih tunov v skladu s prejšnjim členom ter 
14. členom Uredbe 1627/2016/EU glede najmanjših dovolje-
nih velikosti morskih organizmov. Prilov mrtvih modroplavutih 
tunov, ki ni v skladu s 14. členom Uredbe 1627/2016/EU glede 
najmanjših dovoljenih velikosti, se iztovori in zaseže v skladu s 
četrtim odstavkom prejšnjega člena.

(2) Prilov modroplavutih tunov se zabeleži v skladu s 
predpisom, ki ureja spremljanje ulova in prodajo ribiških pro-
izvodov.

(3) Iztovor modroplavutih tunov, ulovljenih kot prilov s 
plovili, ki plujejo pod slovensko zastavo, je dovoljen v ribiških 
pristaniščih v Izoli, Kopru in Piranu.

(4) Ribiško plovilo, ki ima na krovu prilov modroplavutih 
tunov, najmanj eno uro pred predvidenim časom vplutja v 
ribiško pristanišče inšpektoratu pošlje obvestilo o prilovu, ki 
vključuje identifikacijsko številko in ime ribiškega plovila, ime 
ribiškega pristanišča, predvideni čas iztovora ter ocenjeno ko-
ličino in delež modroplavutih tunov na krovu.

V. POROČANJE KOMISIJI

10. člen
(poročanje Komisiji)

(1) Finančna uprava poroča Komisiji o izvajanju Uredbe 
640/2010/EU, pri čemer zahtevane podatke pridobi od ministr-
stva in inšpektorata.

(2) Ministrstvo poroča Komisiji o izvajanju Uredbe 
1627/2016/EU, pri čemer zahtevane podatke pridobi od in-
špektorata.

VI. ŠPORTNI IN REKREACIJSKI RIBOLOV

11. člen
(športni in rekreacijski ribolov)

(1) Športni ribolov in rekreacijski ribolov modroplavutih tu-
nov nista dovoljena. Na plovilu ni dovoljeno uporabljati opreme, 
ki je namenjena ribolovu modroplavutih tunov.

(2) V primeru prilova živega modroplavutega tuna se 
zagotovi izpust živega modroplavutega tuna.

VII. NADZOR

12. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe ter Uredbe 640/2010/EU 
in Uredbe 1627/2016/EU izvajata inšpektorat in finančna upra-
va, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.

13. člen
(inšpekcijski ukrepi)

(1) Za izvajanje drugega odstavka 3. člena ter petega 
in šestega odstavka 9. člena Uredbe 640/2010/EU v zvezi z 
notranjo trgovino z modroplavutim tunom in iztovorom ali pre-
tovorom modroplavutega tuna, uvozom, izvozom ali ponovnim 
izvozom modroplavutega tuna v Republiko Slovenijo oziroma 
iz nje sta pristojna:

1. inšpektorat, če gre za notranjo trgovino, iztovor ali 
pretovor;

2. finančna uprava, če gre za uvoz, izvoz ali ponovni izvoz 
v Republiko Slovenijo oziroma iz nje.

(2) Inšpektorat in finančna uprava, vsak v skladu s svojimi 
pristojnostmi, zasežeta ali odredita neškodljivo uničenje pošiljk 
modroplavutih tunov iz šestega odstavka 6. člena, četrtega od-
stavka 7. člena, četrtega odstavka 8. člena in prvega odstavka 
9. člena te uredbe.

(3) Stroške neškodljivega uničenja plačajo osebe, ki uva-
žajo, izvažajo ali izvajajo ponovni izvoz modroplavutega tuna 
v Republiko Slovenijo oziroma iz nje ali ki opravljajo notranjo 
trgovino z modroplavutim tunom, iztovor ali pretovor modropla-
vutega tuna na ozemlju Republike Slovenije.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

14. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje 
za prekršek pravna oseba, če:
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1. izvaja uvoz, izvoz, ponovni izvoz modroplavutih tunov 
ali notranjo trgovino z modroplavutimi tuni ter ni vpisani subjekt 
(prvi odstavek 5. člena te uredbe);

2. izvaja iztovarjanje, pretovarjanje, uvoz, izvoz, ponovni 
izvoz modroplavutih tunov ali notranjo trgovino z modroplavu-
timi tuni brez ustrezno izpolnjenega in potrjenega dokumenta, 
ter kjer je to predpisano, priloženega potrdila o ponovnem 
izvozu (drugi odstavek 3. člena Uredbe 640/2010/EU);

3. izvaja ribolov modroplavutih tunov v okviru gospodar-
skega ribolova (prvi odstavek 8. člena te uredbe);

4. iztovori oziroma trži prilov modroplavutih tunov, ki pre-
sega 5 % skupnega ulova po teži oziroma pri ulovu tuna in 
tunu podobnih vrst rib, ki jih upravlja Mednarodna komisija za 
ohranitev atlantskega tuna, 5 % skupnega ulova po številu rib 
(tretji odstavek 8. člena te uredbe);

5. trži prilov modroplavutih tunov, ki ni v skladu z določba-
mi 14. člena Uredbe 1627/2016/EU glede najmanjših dovolje-
nih velikosti (prvi odstavek 9. člena te uredbe);

6. ne sporoči prihoda v pristanišče v skladu s četrtim 
odstavkom 9. člena te uredbe;

7. izvaja ribolov modroplavutih tunov v okviru športnega 
ali rekreacijskega ribolova in uporablja opremo v nasprotju z 
določbami 11. člena te uredbe;

8. ne opravi neškodljivega uničenja na podlagi odredbe 
pristojnega inšpektorja (drugi odstavek 13. člena te uredbe).

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

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

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

IX. KONČNI DOLOČBI

15. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 
izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi 
programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov Thun-
nus thynnus (Uradni list RS, št. 36/13).

16. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00715-7/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2330-0019

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

641. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe 
o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje 
in potrebe kopališča iz vrtine Sob-1/87 – 
Komunala d. o. o.

Na podlagi prvega odstavka 137. člena in dvanajstega od-
stavka 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, 30/16 
in 61/17 – GZ) izdaja Vlada Republike Slovenije

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

za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe 
kopališča iz vrtine Sob-1/87 – Komunala d. o. o.

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

koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe ko-
pališča iz vrtine Sob-1/87 – Komunala d. o. o. (Uradni list RS, 
št. 103/15).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-14/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0082

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

642. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji 
za rabo termalne vode za potrebe kopališča 
LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 
57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo 

termalne vode za potrebe kopališča LifeClass 
Portorož iz vrtine HV-1/94

1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe 

kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94 (Uradni list RS, 
št. 84/15) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »(X: 42150, 
Y: 390451, Z: 8)« nadomesti z besedilom »(X: 42150, 
Y: 390451, Z: 7,49)«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719-9/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0088

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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643. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe 
o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje 
in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin 
V-11/87 in V-12/04

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vo-
dah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji 
za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe 

kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87  
in V-12/04

1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za ogreva-

nje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in 
V-12/04 (Uradni list RS, št. 87/15) se v prvem odstavku 1. člena 
prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:

»– V-11/87 (ID-znak 1461-1016/1-0), koordinate 
(X: 80141.83, Y: 518937,85, Z: 166,60);

– V-12/04 (ID-znak 1461-1014-0), koordinate 
(X: 80197,22, Y: 518910,74 Z: 183,85).«.

V drugem odstavku se številka »465.000« nadomesti s 
številko »405.000« in številka »560.000« s številko »500.000«.

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

»(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne pro-
stornine (količine) med rabama termalne vode iz prejšnjega 
odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.«.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti 
odstavek.

2. člen
V četrtem odstavku 11. člena se v 2. točki beseda »četr-

tega« nadomesti z besedo »petega«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719-16/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0089

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

644. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe 
o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin 
Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 
za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 
– Moravske Toplice

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vo-
dah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji 
za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, 

Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje  
in potrebe kopališča Terme 3000 –  

Moravske Toplice

1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin 

Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje 
in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice (Uradni 
list RS, št. 103/15) se v prvem odstavku 1. člena prva do peta 
alineja spremenijo tako, da se glasijo:

»– Mt-1/60 (ID-znak 92-3105/4-0), koordinate 
(X: 171539,26, Y: 593874,28, Z: 185,34);

– Mt-4/74 (ID-znak 92-3103/6-0), koordinate 
(X: 171738,00, Y: 593861,00, Z: 186,72);

– Mt-5/82 (ID-znak 92-3103/6-0), koordinate 
(X: 171775,00, Y: 593850,00, Z: 186,51);

– Mt-6/83 (ID-znak 92-3103/6-0), koordinate 
(X: 171721,00, Y: 593851,00, Z: 187,28);

– Mt-7/93 (ID-znak 92-3105/4-0), koordinate 
(X: 171442,45, Y: 593917,32, Z: 184.40).«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne pro-

stornine (količine) med rabama termalne vode iz prejšnjega 
odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.«.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti 
odstavek.

2. člen
V četrtem odstavku 11. člena se v 2. točki beseda »četr-

tega« nadomesti z besedo »petega«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719-17/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0091

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

645. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe 
o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin 
VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje 
in potrebe kopališča Terme Banovci

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 
57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji 
za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 
in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča 

Terme Banovci

1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin 

VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopa-
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lišča Terme Banovci (Uradni list RS, št. 84/15) se v prvem 
odstavku 1. člena prva, druga in tretja alineja spremenijo tako, 
da se glasijo:

»– VE-1/57 (ID znak: 237-916-0), koordinate (X: 159405, 
Y: 590078, Z: 180,70);

– VE-2/57 (ID znak: 237-688/7-0), koordinate (X: 159598, 
Y: 589698, Z: 180,07);

– VE-3/91 (ID znak: 237-922-0), koordinate (X: 159375, 
Y: 590350, Z: 181,37).«.

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

»(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne pro-
stornine (količine) med rabama termalne vode iz prejšnjega 
odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.«.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti 
odstavek.

2. člen
V četrtem odstavku 11. člena se v 2. točki beseda »četr-

tega« nadomesti z besedo »petega«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719-12/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0092

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

646. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe 
o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin 
Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje 
in potrebe kopališča Terme Lendava

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vo-
dah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji 

za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97,  
Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe 

kopališča Terme Lendava

1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin 

Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča 
Terme Lendava (Uradni list RS, št. 84/15) se v prvem odstavku 
1. člena prva do tretja alineja spremenijo tako, da se glasijo:

»– Le-1g/97 (ID-znak 166-1034/2-0), koordinate 
(X: 157664,00, Y: 612143,00, Z: 159,69);

– Pt-20/49 (ID-znak 169-1603/5-0), koordinate 
(X: 155379,00, Y: 612006,00, Z: 159,61);

– Pt-74/50 (ID-znak 166-1520-0), koordinate 
(X: 155983,00 Y: 612475,00, Z: 158,50).«.

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

»(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne pro-
stornine (količine) med rabama termalne vode iz prejšnjega 
odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.«.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti 
odstavek.

2. člen
V četrtem odstavku 11. člena se v 2. točki beseda »četr-

tega« nadomesti z besedo »petega«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719-11/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0093

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

647. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe 
o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje 
in potrebe kopališča Zdravilišče Radenci 
iz vrtin T-4/88 in T-5/03

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vo-
dah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji 
za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe 

kopališča Zdravilišče Radenci iz vrtin  
T-4/88 in T-5/03

1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje 

in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in 
T-5/03 (Uradni list RS, št. 88/15) se v prvem odstavku 1. člena 
prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:

»– T-4/88 (ID-znak 200-486/2-0), koordinate 
(X: 166825,36, Y: 580820,74, Z: 197,60);

– T-5/03 (ID-znak 200-305/18-0), koordinate 
(X: 166981,45, Y: 580700,42, Z: 198,61).«.

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

»(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne pro-
stornine (količine) med rabama termalne vode iz prejšnjega 
odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.«.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti 
odstavek.

2. člen
V četrtem odstavku 11. člena se v 2. točki beseda »četr-

tega« nadomesti z besedo »petega«.
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KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719-10/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0095

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

648. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji 
za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja 
objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira 
Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vo-
dah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo 

termalne vode za potrebe ogrevanja objektov 
družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice 

in vrtine Ft-1/81

1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe 

ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove 
toplice in vrtine Ft-1/81 (Uradni list RS, št. 97/15) se v prvem 
odstavku 1. člena prva in druga alineja spremenita tako, da 
se glasita:

»– izvir Furlanove toplice (ID-znak: 2003-270/2-0), koor-
dinate (X: 90706,44, Y: 445893,64, Z: 287,47);

– Ft-1/81 (ID-znak: 2003-50/0-0), koordinate (X: 90702,74 
Y: 445899,56, Z: 290,04).«.

V drugem odstavku se številka »5.000« nadomesti s šte-
vilko »2.500«, številka »75.000« s številko »37.500« in številka 
»80.000« s številko »40.000«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719-15/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0097

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

649. Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih 
pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne 
spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav 
za zaposlovanje in investiranje

Na podlagi osmega odstavka 27. člena, štirinajstega od-
stavka 28. člena in 31. člena Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) 
ter 7. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010–2019 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 in 27/17) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči  
ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude  

za zaposlovanje ter davčnih olajšav  
za zaposlovanje in investiranje

1. člen
V Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter 

načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter 
davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, 
št. 93/14 in 77/16) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»(2) Mikro, mala in srednje velika podjetja po tej uredbi 
(v nadaljnjem besedilu: MSP) so podjetja, kakor jih določa 
priloga I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notra-
njim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski 
uniji (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenje-
ne z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za 
pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za 
pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za 
športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme 
regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene 
regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva 
izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, 
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).«.

2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Določbe te uredbe veljajo za pomoči, dodeljene v 

vseh sektorjih, razen:
a) v sektorju ribištva in akvakulture, kakor jo zajema Ured-

ba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode 
in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) 
št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), 
z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za dostop MSP do 
finančnih sredstev, pomoči na področju raziskav in razvoja, 
pomoči za inovacije za MSP, pomoči za prikrajšane in invalidne 
delavce, regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regi-
jah in shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje;

b) v primarnem sektorju kmetijske proizvodnje, z izjemo 
regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah, 
shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje, pomoči za sve-
tovanje v korist MSP, pomoči za financiranje tveganja, pomoči 
za raziskave in razvoj, pomoči za inovacije za MSP, pomoči za 
varstvo okolja, pomoči za usposabljanje ter pomoči za prikraj-
šane delavce in invalide;

c) v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov v 
naslednjih primerih:

– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ozi-
roma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
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– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce;

d) za pomoč za lažje zaprtje nekonkurenčnih premo-
govnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU z dne 
10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje 
nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 
2010, str. 24);

e) za vrste regionalne pomoči iz 8. člena te uredbe.«.
V šestem odstavku se za besedilom »ki je prejeto držav-

no pomoč« doda besedilo »iste države članice«.

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

»8. člen
(izločena področja)

(1) Poleg omejitev področij uporabe iz 4. člena te uredbe 
pomoč ni dovoljena:

– v ladjedelništvu,
– v premogovništvu,
– v proizvodnji, distribuciji energije in energetski infra-

strukturi,
– v jeklarstvu in železarstvu za podjetja, ki se ukvarjajo 

s proizvodnjo izdelkov iz 43. točke 2. člena Uredbe 651/2014/
EU,

– v industriji sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvar-
jajo s proizvodnjo izdelkov iz 44. točke 2. člena Uredbe 
651/2014/EU, ter

– v prometnem sektorju in s tem povezani infrastrukturi 
iz 45. točke 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

(2) Pomoč je dovoljena v primerih prenosa enake ali 
podobne dejavnosti ali njenega dela iz poslovne enote v eni 
pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem pro-
storu (začetna poslovna enota) v poslovno enoto v drugi po-
godbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, 
v kateri se izvede naložba, ki prejme pomoč (poslovna enota, 
ki prejme pomoč), če upravičenec pred dodelitvijo pomoči 
potrdi, da ni izvedel premestitve enake ali podobne dejavnosti 
ali njenega dela v poslovno enoto, v kateri naj bi se izvajala 
začetna investicija, za katero zaproša za pomoč, v dveh letih 
pred zahtevkom za pomoč, in se zaveže, da tega ne bo storil 
še dve leti po zaključku začetne investicije, za katero prosi 
za pomoč.

(3) Za prenos iz prejšnjega odstavka se šteje, če se 
izdelek ali storitev v začetni poslovni enoti in poslovni enoti, 
ki prejme pomoč, vsaj delno uporablja za isti namen in izpol-
njuje zahteve ali potrebe iste vrste strank, pri tem pa nastane 
tudi izguba delovnih mest pri enaki ali podobni dejavnosti v 
eni od začetnih poslovnih enot upravičenca v Evropskem go-
spodarskem prostoru. Enaka ali podobna dejavnost pomeni 
dejavnost, zajeto v istem razredu (štirimestni številčni šifri) 
SKD 2008 oziroma Uredbe (ES) št. 1893/2006 Evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi stati-
stične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 
in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi 
nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 
št. 393 z dne 30. 12. 2006, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: 
NACE Rev. 2).

(4) Pomoč v sektorju ribištva in akvakulture ni dovoljena 
podjetjem, ki so storila eno ali več kršitev iz točk a) do d) 
prvega odstavka 10. člena in tretjega odstavka 10. člena 
Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) 
št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Ured-
be (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 
št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), in za operacije, naštete v 
11. členu navedene uredbe.«.

4. člen
V prvem odstavku 10. člena se točka b) spremeni tako, 

da se glasi:
»b) pridobitev sredstev, ki pripadajo poslovni enoti, ki 

je prenehala delovati ali bi prenehala delovati, če ne bi bila 
kupljena, in jih kupi investitor, ki ni povezan s prodajalcem.«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»(2) Investicija je začetna investicija pod pogojem:
– da investitor nabavi opredmetena in neopredmetena 

osnovna sredstva ali poslovno enoto od poslovno ali zasebno 
nepovezane osebe in

– da transakcija poteka pod tržnimi pogoji.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 

postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.

5. člen
V petem odstavku 12. člena se za besedo »odobreni« 

dodata besedi »velikemu podjetju«.

6. člen
V drugem odstavku 20. člena se v prvi alineji besedilo 

»teritorialne enote NUTS 3« nadomesti z besedama »upravne 
enote« in na koncu alineje se črta beseda »ali«.

Na koncu druge alineje se pika nadomesti z vejico in se 
za njo doda beseda »ali«.

Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– prejemnik spodbude posluje na problemskem območju 

z visoko brezposelnostjo iz 25. člena zakona in se učinki tega 
kažejo v zmanjšanju proizvodnje, zaposlenosti, višine prihod-
kov in trgovske dejavnosti podjetja.«.

V tretjem odstavku se za besedo »podjetij« doda besedilo 
»ali fizičnih oseb«.

Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek, 
ki se glasi:

»(13) Pomoč za tekoče poslovanje ni dovoljena podjetjem, 
katerih glavne dejavnosti spadajo v področje K (Finančne in za-
varovalniške dejavnosti) NACE Rev. 2, ali podjetjem, ki izvajajo 
dejavnosti znotraj skupine, katerih glavne dejavnosti spadajo 
v razreda 70.10 (Dejavnost uprav podjetij) ali 70.22 (Drugo 
podjetniško in poslovno svetovanje) NACE Rev. 2.«.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00726-4/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2130-0027

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

650. Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih 
za proizvodnjo in dovoljenjih za promet 
z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih 
dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos 
obrambnih proizvodov

Na podlagi 77. in 78. člena Zakona o obrambi (Uradni list 
RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) izdaja 
Vlada Republike Slovenije
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U R E D B O
o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo 

in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem  
in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, 
izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov

1. člen
V Uredbi o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za pro-

met z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih 
za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni 
list RS, št. 59/11, 88/11, 74/12, 46/13, 29/14, 37/15, 62/16 in 
30/17) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) S to uredbo se prenaša v pravni red Republike Slo-
venije Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose 
obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L št. 146 z dne 
10. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komi-
sije (EU) 2017/2054 z dne 8. novembra 2017 o spremem-
bi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v 
zvezi s seznamom obrambnih proizvodov (UL L št. 311 z dne 
25. 11. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: direktiva).«.

2. člen
Ta uredba začne veljati 5. marca 2018.

Št. 00718-4/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2018-1911-0002

Vlada Republike Slovenije

Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik

651. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o cestninskih cestah in cestnini

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena, osmega odstav-
ka 6. člena, 10. člena, drugega odstavka 12. člena, drugega 
odstavka 23. člena, prvega, drugega, četrtega in sedmega 
odstavka 37. člena, prvega odstavka 39. člena ter četrtega 
odstavka 42. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, 
št. 24/15 in 41/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o cestninskih cestah in cestnini

1. člen
V Uredbi o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, 

št. 77/16 in 63/17) se v prvem odstavku 1. člena za besedo 
»cestnine« črtata vejica in beseda »obliko«.

2. člen
V prvem odstavku 2. člena se v 2. točki črta besedilo »na 

izstopni cestninski postaji pri zaprtem cestninskem sistemu 
oziroma na vstopno-izstopni cestninski postaji pri odprtem ce-
stninskem sistemu«.

3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cestninske ceste, za katere se plačuje cestnina 

glede na prevoženo razdaljo po cestninski cesti, so določene v 
prilogi, ki je sestavni del te uredbe, pri čemer so za vsako cesto 
določeni odseki in njihove prevozne razdalje.«.

4. člen
V 6. členu se v prvem stavku za besedo »cesta« črta 

besedilo »z odprtim cestninskim sistemom« in za besedo »ce-
stnina« doda besedilo »za vozila, katerih največja dovoljena 
masa presega 3.500 kg,«.

V drugem stavku se za besedo »cestnine« črtata vejica in 
besedilo »ki ga objavi na cestninski postaji, na kateri se plačuje 
cestnina za uporabo te ceste«.

5. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cestnina se pri cestninjenju glede na prevoženo raz-

daljo plačuje z dobroimetjem na OBU napravi (predplačilo) ali s 
poznejšim plačilom na podlagi računa (poplačilo).

(2) Pri predplačilu je treba zagotoviti zadostno višino 
dobroimetja na OBU napravi. Dobroimetje se lahko na OBU 
napravo naloži:

– na cestninskih uporabniških točkah z gotovino ali plačil-
nimi karticami, ki jih določi upravljavec cestninskih cest,

– prek spletnega portala upravljavca cestninskih cest s 
plačilnimi karticami, ki jih določi upravljavec cestninskih cest,

– z nakazilom na transakcijski račun upravljavca cestnin-
skih cest na podlagi predhodno izdelane ponudbe na spletnem 
portalu upravljavca cestninskih cest.

(3) Pri poplačilu lahko uporabnik elektronskega cestni-
njenja na cestninski uporabniški točki OBU napravo veže na 
plačilne kartice, ki jih določi upravljavec cestninskih cest, ali pa 
neposredno z upravljavcem cestninskih cest sklene pogodbo 
o odloženem plačevanju cestnine.

(4) Cenik cestnine omogoča proračunskim uporabnikom, 
ki cestnino plačujejo brezgotovinsko, plačevanje cestnine v 
rokih, ki jih določata zakon, ki ureja javne finance, in zakon, ki 
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.«.

6. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen
(uporaba OBU naprave na vozilu s preskusnimi tablicami)

(1) Če se na vozilu uporabljajo trajne preskusne tablice, 
se OBU naprava nanaša na registrsko številko trajnih presku-
snih tablic in emisijski razred vozila EURO 0. V tem primeru 
se lahko OBU naprava prenaša med vozili skupaj s trajnimi 
preskusnimi tablicami iste registrske številke.

(2) Če se na vozilu uporabljajo preskusne tablice, ki omo-
gočajo uporabniku začasno uporabo neregistriranega vozila (v 
nadaljnjem besedilu: začasne preskusne tablice), mora biti za 
vožnjo po cestninski cesti vozilo opremljeno z OBU napravo, 
ki se nanaša na registrsko številko začasnih preskusnih tablic 
in ustrezen emisijski razred vozila EURO. Ko so za tako vozilo 
pridobljene druge registrske tablice, je treba na cestninski 
uporabniški točki spremeniti registrsko številko vozila, ki je 
zapisana na OBU napravi.«.

7. člen
Naslov 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(vsebina vinjete)«.
V prvem odstavku se črta drugi stavek.

8. člen
V petem odstavku 18. člena se črta prva alineja.
Dosedanja druga do četrta alineja postanejo prva do 

tretja alineja.

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

stavni del te uredbe.
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KONČNA DOLOČBA

10. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati z dnem začetka izvajanja cestni-
njenja v prostem prometnem toku.

Št. 00710-7/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2018-2430-0011

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga 

» Priloga  

Cestninske ceste in njihovi odseki ter prevozne razdalje 

CESTNINSKA 
CESTA 

ODSEK CESTE PREVOZNA 
RAZDALJA V 
KM  

A1 MEJA AVSTRIJA–ŠENTILJ 1,137 
A1 ŠENTILJ–PESNICA 9,761 
A1 PESNICA–DRAGUČOVA 2,570 
A1 DRAGUČOVA–MB (ZRKOVSKA) 4,452 
A1 MB (ZRKOVSKA–PTUJSKA) 3,318 
A1 MB (PTUJSKA)–ROGOZA 2,579 
A1 ROGOZA–SLIVNICA 2,278 
A1 SLIVNICA–FRAM 3,667 
A1 FRAM–SL. BISTRICA SEVER 6,785 
A1 SL. BISTRICA SEVER–SL. BISTRICA JUG 2,948 
A1 SL. BISTRICA JUG–SL. KONJICE 9,119 
A1 SL. KONJICE–DRAMLJE 10,886 
A1 DRAMLJE–LJUBEČNA 6,436 
A1 LJUBEČNA–CELJE 2,001 
A1 CELJE–CELJE ZAHOD 5,261 
A1 CELJE ZAHOD–ARJA VAS 2,249 
A1 ARJA VAS–ŠEMPETER 7,511 
A1 ŠEMPETER–ŠENTRUPERT 2,141 
A1 ŠENTRUPERT–VRANSKO 7,899 
A1 VRANSKO–TROJANE 9,940 
A1 TROJANE–BLAGOVICA 8,683 
A1 BLAGOVICA–LUKOVICA 8,821 
A1 LUKOVICA–KRTINA 3,644 
A1 KRTINA–DOMŽALE 3,485 
A1 DOMŽALE–ŠENTJAKOB 5,402 
A1 ŠENTJAKOB–SNEBERJE 1,129 
A1 SNEBERJE–LJ (ZADOBROVA) 1,737 
A1 LJ (ZADOBROVA–ZALOŠKA) 1,330 
A1 LJ (ZALOŠKA–LITIJSKA) 1,277 
A1 LJ (LITIJSKA–MALENCE) 3,979 
A1 LJ (MALENCE–PERUZZIJEVA) 2,554 
A1 LJ (PERUZZIJEVA–BARJANSKA) 1,845 
A1 LJ (BARJANSKA–KOZARJE) 3,552 
A1 LJ (KOZARJE)–BREZOVICA 2,408 
A1 BREZOVICA–VRHNIKA 12,424 
A1 VRHNIKA–LOGATEC 8,279 
A1 LOGATEC–UNEC 10,422 
A1 UNEC–POSTOJNA 11,375 
A1 POSTOJNA–RAZDRTO  9,560 
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A1 RAZDRTO–RAZCEP NANOS 1,622 
A1 RAZCEP NANOS–SENOŽEČE 5,458 
A1 SENOŽEČE–GABRK 4,384 
A1 GABRK–DIVAČA 2,873 
A1 DIVAČA–KOZINA 7,151 
A1 KOZINA–KASTELEC 8,598 
A1 KASTELEC–ČRNI KAL 3,220 
A1 ČRNI KAL–SRMIN 7,116 
A2 HRUŠICA–LIPCE 7,154 
A2 LIPCE–LESCE 7,950 
A2 LESCE–RADOVLJICA  3,780 
A2 RADOVLJICA–BREZJE 2,933 
A2 BREZJE–PODTABOR 5,002 
A2 PODTABOR–NAKLO 3,549 
A2 NAKLO–KRANJ ZAHOD 3,764 
A2 KRANJ ZAHOD–KRANJ VZHOD 5,674 
A2 KRANJ VZHOD–BRNIK 3,900 
A2 BRNIK–VODICE 5,246 
A2 VODICE–LJ (ŠMARTNO) 6,968 
A2 LJ (ŠMARTNO–ŠENTVID) 2,884 
A2 LJ (ŠENTVID–KOSEZE) 3,459 
A2 LJ (KOSEZE–BRDO) 1,761 
A2 LJ (BRDO–KOZARJE) 2,392 
A2 LJ (MALENCE)–ŠMARJE - SAP 6,038 
A2 ŠMARJE SAP–CIKAVA 1,779 
A2 CIKAVA–GROSUPLJE 2,094 
A2 GROSUPLJE–VIŠNJA GORA 6,740 
A2 VIŠNJA GORA–IVANČNA GORICA 6,321 
A2 IVANČNA GORICA–BIČ 6,889 
A2 BIČ–TREBNJE ZAHOD 7,404 
A2 TREBNJE ZAHOD–TREBNJE VZHOD 6,979 
A2 TREBNJE VZHOD–MIRNA PEČ 4,556 
A2 MIRNA PEČ–NOVO MESTO ZAHOD 6,289 
A2 NOVO MESTO ZAHOD–NOVO MESTO VZHOD 2,323 
A2 NOVO MESTO VZHOD–KRONOVO 6,338 
A2 KRONOVO–DOBRUŠKA VAS 6,040 
A2 DOBRUŠKA VAS–SMEDNIK 5,896 
A2 SMEDNIK–DRNOVO 7,758 
A2 DRNOVO–BREŽICE 11,717 
A2 BREŽICE–OBREŽJE 7,008 
A2 OBREŽJE–MP OBREŽJE 1,526 
A3 GABRK–SEŽANA VZHOD 7,977 
A3 SEŽANA VZHOD–SEŽANA ZAHOD 2,698 
A3 SEŽANA ZAHOD–MP FERNETIČI  1,571 
A4 SLIVNICA–LETALIŠČE MARIBOR 2,365 
A4 LETALIŠČE MARIBOR–MARJETA 4,359 
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A4 MARJETA–ZLATOLIČJE 4,769 
A4 ZLATOLIČJE–HAJDINA 4,067 
A4 HAJDINA–DRAŽENCI 4,510 
A4 DRAŽENCI–LANCOVA VAS 2,521 
A4 LANCOVA VAS–PODLEHNIK 3,384 
A5 DRAGUČOVA–PERNICA 6,170 
A5 PERNICA–LENART 5,156 
A5 LENART–SV. TROJICA 5,018 
A5 SV. TROJICA–CERKVENJAK 4,569 
A5 CERKVENJAK–SV. JURIJ OB ŠČAVNICI 7,951 
A5 SV. JURIJ OB ŠČAVNICI–VUČJA VAS 8,499 
A5 VUČJA VAS–MURSKA SOBOTA 6,577 
A5 MURSKA SOBOTA–LIPOVCI 3,798 
A5 LIPOVCI–GANČANI 4,290 
A5 GANČANI–TURNIŠČE 5,245 
A5 TURNIŠČE–DOLGA VAS 9,628 
A5 DOLGA VAS–LENDAVA 3,964 
A5 LENDAVA–MP PINCE 8,709 
H2 PESNICA–MARIBOR CENTER  4,516 
H2 MARIBOR (CENTER–POBREŽJE) 1,534 
H2 MARIBOR (POBREŽJE–TEZNO) 1,150 
H3 LJ (ZADOBROVA–ŠMARTINSKA) 1,511 
H3 LJ (ŠMARTINSKA–TOMAČEVO) 2,084 
H3 LJ (TOMAČEVO–DUNAJSKA) 1,238 
H3 LJ (DUNAJSKA–CELOVŠKA) 2,654 
H3 LJ (CELOVŠKA–KOSEZE) 2,735 
H4 NANOS–VIPAVA 12,450 
H4 VIPAVA–AJDOVŠČINA 6,763 
H4 AJDOVŠČINA–SELO 9,174 
H4 SELO–VOGRSKO 6,726 
H4 VOGRSKO–ŠEMPETER 4,776 
H4 ŠEMPETER–MP VRTOJBA 2,238 
H5 MP ŠKOFIJE–ŠKOFIJE 2,129 
H5 ŠKOFIJE–SRMIN 2,027 
H5 SRMIN–BERTOKI 1,129 
H5 BERTOKI–KOPER (ŠKOCJAN) 2,548 
H6 KOPER (SLAVČEK–SEMEDELA) 1,120 
H6 KOPER (SEMEDELA)– IZOLA 4,116 
H7 A5–DOLGA VAS 1,502 
H7 DOLGA VAS–RONDO DOLGA VAS 2,024 

                                                                                                                   «.                                                 
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652. Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, 
katerih največja dovoljena masa presega 
3.500 kg

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o cestni-
njenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) je Vlada Republike 
Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi višine cestnine za vozila, katerih 
največja dovoljena masa presega 3.500 kg

I
Cestnina za vozila, katerih največja dovoljena masa pre-

sega 3.500 kg, je brez davka na dodano vrednost za vozi-
la prvega cestninskega razreda 0,205940 eura za kilometer 
prevozne razdalje in za vozila drugega cestninskega razreda 
0,428356 eura za kilometer prevozne razdalje.

II
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena 
masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 77/16).

III
Ta sklep začne veljati z dnem začetka izvajanja cestninje-

nja v prostem prometnem toku.

Št. 00710-5/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2018-2430-0009

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

653. Splošni akt o cestninjenju

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o cestni-
njenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17), točk 7.2.2 in 7.2.10 
Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., ter 
7. člena Poslovnika o delu uprave, je uprava Družbe za avto-
ceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne 6. februarja 2018 sprejela

S P L O Š N I   A K T
o cestninjenju

1. SPLOŠNO

1.1 Pomen izrazov

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, po-
menijo:

– bencinska kartica je plačilna kartica, namenjena pred-
vsem plačevanju storitev v tovornem prometu, ki jo izdajajo 
naftne družbe ali specializirani izdajatelji kartic;

– potrdilo o finančni transakciji je potrdilo o vplačilu dobro-
imetja z bencinsko kartico;

– račun stranke je uporabniški račun stranke, ki uporablja 
elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku (v 

nadaljnjem besedilu: sistem DarsGo); na račun stranke so 
vezani računi vozil;

– račun vozila je račun, ki se odpre za vsako vozilo, ki je 
registrirano v sistemu DarsGo;

– stop lista je lista OBU naprav (v nadaljnjem besedilu: 
naprava DarsGo), ki so uvrščene na seznam naprav DarsGo, 
s katerimi ni mogoče izvajati postopkov cestninjenja;

– stranka je pravna ali fizična oseba, ki uporablja sistem 
DarsGo.

Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, katerih pomen 
ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen kakor v 
zakonih, ki urejajo cestninjenje, ceste, motorna vozila in pravila 
cestnega prometa.

1.2 Kratek opis sistema DarsGo

Plačevanje cestnine glede na prevoženo razdaljo se izva-
ja z elektronskim sistemom cestninjenja v prostem prometnem 
toku.

Celotno omrežje avtocest in hitrih cest (v nadaljnjem be-
sedilu: cestninska cesta), za katere je treba plačevati cestnino, 
je razdeljeno na posamezne cestninske odseke, pri čemer se 
cestnina za vsak posamezni odsek plačuje ločeno. Pogoj za 
pravilno plačevanje cestnine je, da je v vozilu vedno pravilno 
nameščena delujoča naprava DarsGo, prilagojena za konkre-
tno vozilo (s konkretno registrsko številko, ki je zapisana na 
napravi DarsGo) in s pravilno nastavljenim številom osi vozila 
oziroma skupine vozil za posamezno vožnjo.

Med posameznimi priključki na cestninsko cesto so na 
določenih mestih nameščene naprave za izvajanje cestninje-
nja, ki predstavljajo točke cestninjenja, na katerih se obračuna 
cestnina za prevoženi odsek cestninske ceste.

Pri vožnji skozi točko cestninjenja steče mikrovalovna 
komunikacija med napravo DarsGo in napravami za izvajanje 
cestninjenja, ki zagotavlja podatke za obračun cestnine za 
uporabo cestninskih cest.

2. OBVEZNOST PLAČILA CESTNINE

Za plačevanje cestnine stranka pridobi napravo DarsGo 
in jo namesti v vozilo pred vstopom na cestninsko cesto. Izje-
moma je pridobitev naprave DarsGo dovoljena po vstopu na 
cestninsko cesto, kadar vozilo vstopa v Republiko Slovenijo iz 
druge države neposredno po cestninski cesti. V tem primeru 
stranka pridobi napravo DarsGo na prvi cestninski uporabniški 
točki v smeri vožnje (v nadaljnjem besedilu: DarsGo servis) po 
vstopu v Republiko Slovenijo.

Vse cestninske ceste, za katere je obvezno plačevanje 
cestnine v sistemu DarsGo, so označene s prometno signali-
zacijo v skladu s pravilnikom, ki ureja prometno signalizacijo in 
prometno opremo na cestah.

Elektronsko cestninjenje motornih vozil, katerih največja 
dovoljena masa presega 3.500 kg, se v sistemu DarsGo izvaja 
na vseh prometnih pasovih, po katerih je s prometno signaliza-
cijo dovoljena njihova vožnja.

2.1 Oprostitve plačila cestnine

Cestnina se ne plača za prevoze, določene v zakonu, 
ki ureja cestninjenje. Vozila, s katerimi se izvajajo prevozi, za 
katere se ne plača cestnina, ne potrebujejo naprav DarsGo. 
Pri tem:

– morajo biti tuja vojaška vozila iz tretje alineje prve-
ga odstavka 9. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, 
št. 24/15 in 41/17; v nadaljnjem besedilu: ZCestn) napovedana 
z izpolnitvijo obrazca »Najava prevoza tujih vojaških sil«, kot 
je določeno v Prilogi 1, ki je sestavni del tega splošnega akta. 
Izpolnjeni obrazec se posreduje Operativnemu centru cestnin-
skega nadzora na elektronski naslov occn@dars.si vsaj 24 ur 
pred vstopom tujih vojaških vozil na omrežje cestninskih cest;
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– morajo biti vozila za izvajanje prevozov za opravlja-
nje nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni iz 
četrte alineje prvega odstavka 9. člena ZCestn napovedana 
z izpolnitvijo vloge, kot je določeno v Prilogi 2, ki je sestavni 
del tega splošnega akta. Vloga se izpolni na spletnem portalu 
upravljavca cestninskih cest, ali se posreduje na elektronski 
naslov occn@dars.si, ali na telefaks: +386 5 700 25 08. V 
sistemu DarsGo ta vozila ne potrebujejo naprav DarsGo, ka-
dar so oproščena plačila cestnine in so pravilno napovedana.

2.2 Plačevanje cestnine pri vleki pokvarjenih  
motornih vozil

Pri vleki pokvarjenega ali poškodovanega vozila nad 
3.500 kg največje dovoljene mase po cestninski cesti morata 
biti vlečno in vlečeno vozilo opremljeni z delujočo napravo 
DarsGo.

Če je pokvarjeno vozilo naloženo na drugo vozilo, se 
naloženo vozilo obravnava kot tovor. Takrat stranka sama 
poskrbi za odstranitev naprave DarsGo z naloženega vozila 
ali onemogočanje izmenjave podatkov med napravo DarsGo 
in napravami za izvajanje cestninjenja, sicer ni upravičena 
do vračila preveč plačane cestnine. To se izvede tako, da se 
napravo DarsGo vsaj trikrat ovije z aluminijasto folijo.

3. UPORABA SISTEMA CESTNINJENJA DarsGo

Vsa vozila nad 3.500 kg največje dovoljene mase, ra-
zen vozil, ki so v skladu z zakonom, ki ureja cestninjenje, 
oproščena plačila cestnine, morajo biti za vožnjo po cestnin-
skih cestah opremljena z delujočo napravo DarsGo. Naprava 
DarsGo in pravila njene uporabe so opisani v točki 4 tega 
splošnega akta.

Pred uporabo sistema DarsGo stranke:
– uredijo prijavo v sistem DarsGo (registracija stranke, 

računa stranke in računa vozila);
– pridobijo napravo DarsGo, tako kot je določeno v točki 

5.2 tega splošnega akta;
– izberejo način plačila, ki ga zagotavlja upravljavec 

cestninskih cest;
– pravilno namestijo napravo DarsGo v vozilo, za katero 

je bila naprava DarsGo izdana;
– preverijo delovanje naprave DarsGo in pravilnost na-

stavitve števila osi vozila.

3.1 Registracija za uporabo sistema DarsGo
Registracijo za uporabo sistema DarsGo je mogoče 

urediti na:
– DarsGo servisu,
– spletnem portalu www.darsgo.si.

3.1.1 DarsGo servis

Na DarsGo servisu so cestninskemu zavezancu omo-
gočeni:

– vključitev v sistem DarsGo z registracijo stranke in 
vozila;

– pridobitev in vračilo naprave DarsGo;
– vplačilo dobroimetja z gotovino, kreditno, debetno ali 

bencinsko kartico in povezavo računa vozila z izbrano bencin-
sko kartico za poplačniški način plačevanja cestnine;

– plačevanje cestnine za nazaj in plačevanje cestnine 
vnaprej;

– pridobitev informacij v zvezi s sistemom DarsGo.
Lokacije DarsGo servisov so objavljene na spletnem 

portalu www.darsgo.si. DarsGo servisi so na vseh lokacijah 
označeni z enotno oznako, ki je prikazana na sliki 1.

Slika 1: Certifikat DarsGo servisa

3.1.2 Postopek registracije stranke in vozila  
na DarsGo servisu

Registracijo stranke in vozila na DarsGo servisu lahko 
opravi zakoniti zastopnik pravnega subjekta ali druga oseba 
(običajno voznik), za kar ne potrebuje pooblastila pravnega 
subjekta.

3.1.2.1 Registracije stranke

Stranka uslužbencu na DarsGo servisu sporoči naslednje 
podatke:

– za pravni subjekt: ime, poštni naslov, davčna številka, 
opcijsko kontaktne podatke;

– za fizične osebe: ime, priimek, naslov.

3.1.2.2 Registracija vozila

Stranka uslužbencu na DarsGo servisu sporoči naslednje 
podatke o vozilu:

– registrsko številko vozila,
– število osi vlečnega vozila,
– emisijski razred vozila EURO.
V postopku registracije vozila stranka predloži prometno 

dovoljenje ali enakovreden dokument, ki ga je v državi registra-
cije motornega vozila izdal organ, pooblaščen za izdajanje to-
vrstnih dokumentov. Če iz prometnega dovoljenja niso razvidni 
podatki o emisijskem razredu vozila EURO, stranka predloži 
naslednja dokazila, iz katerih so ti podatki razvidni:

– dokument, ki potrjuje skladnost proizvodnje, ki ga je v 
državi registracije motornega vozila izdal organ, pooblaščen za 
izdajo tovrstnih dokumentov;

– dokazilo o skladnosti s tehničnimi in varnostnimi zahte-
vami za motorno vozilo, ki ga je v državi registracije motornega 
vozila izdal organ, pooblaščen za izdajanje tovrstnih dokazil;

– certifikat ES o skladnosti (v nadaljnjem besedilu: COC) 
v skladu s Prilogo IX k Direktivi Evropskega parlamenta in Sve-
ta 2007/46/ES z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira 
za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih 
delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila 
(UL L št. 263 z dne 9. 10. 2007, str. 110);

– potrdilo proizvajalca vozila, če dodeljenega emisijskega 
razreda vozila EURO ni mogoče dokazati z dokumenti in do-
kazili iz tega odstavka, pri čemer to potrdilo izda proizvajalec 
vozila ali oseba, ki jo je pooblastil proizvajalec vozila.

Za vozila, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, dokazil 
o emisijskem razredu vozila EURO ni treba predložiti, ker jih 
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., (v nadaljnjem 
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besedilu: DARS, d. d.) pridobi z vpogledom v evidenco regi-
striranih vozil.

3.1.2.3 Določitev števila osi vlečnega vozila

Uslužbenec na DarsGo servisu s pomočjo stranke in 
dokazil iz prejšnje točke določi in v sistem DarsGo vnese de-
jansko število osi vlečnega vozila.

3.1.2.4 Določitev emisijskega razreda vozila EURO

Vsako vozilo, ki je registrirano v sistemu DarsGo, mora 
imeti določen emisijski razred vozila EURO. Ustrezen emisijski 
razred vozila EURO se določi v postopku registracije vozila in 
se shrani v sistemu DarsGo. Uslužbenec na DarsGo servisu iz 
dokumentov iz drugega odstavka točke 3.1.2.2 tega splošnega 
akta razbere ustrezen emisijski razred vozila EURO, ga vnese 
v sistem DarsGo in skenira dokazilo.

Vozila, za katera ni na voljo podatkov o emisijskem ra-
zredu vozila EURO ali pa ni predloženo ustrezno dokazilo, se 
razvrstijo v emisijski razred vozila EURO 0.

Za spreminjanje emisijskega razreda vozila EURO po re-
gistraciji vozila v sistemu DarsGo stranka zahteva spremembo 
in pošlje dokazila iz točke 3.1.2.2 tega splošnega akta:

– po elektronski pošti na naslov ccs@darsgo.si ali
– po pošti na naslov DARS d. d., Center cestninskega 

sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
Center cestninskega sistema (v nadaljnjem besedilu: 

CCS) potrdi ustreznost poslanih dokazil najpozneje v 30 dneh 
od prejema. Naprava DarsGo stranko pri vožnji skozi točko 
cestninjenja z zvočnim signalom (štirje zvočni signali) opozori, 
naj se z napravo DarsGo oglasi na prvem DarsGo servisu za 
dokončno ureditev spremenjenega emisijskega razreda vozila 
EURO. Po ureditvi spremembe emisijskega razreda vozila 
EURO na DarsGo servisu se začne obračunavati ustrezna 
višina cestnine v skladu s cenikom cestnine.

Če se pri preverjanju dokumentov ugotovi, da predložena 
dokazila o emisijskem razredu vozila EURO niso ustrezna, se 
stranko obvesti in račun vozila uvrsti na stop listo. Naprava 
DarsGo na točki cestninjenja opozori voznika z zvočnim signa-
lom (štirje zvočni signali), da je uvrščena na stop listo. Če je 
naprava DarsGo uvrščena na stop listo, je stranka obravnava-
na kot kršitelja pravil o cestninjenju in je v prekrškovnem po-
stopku cestninskega nadzora. V tem primeru se račun stranke 
za vse že opravljene vožnje obremeni za znesek cestnine, 
kot da bi imelo emisijski razred vozila EURO, ki je razviden iz 
dokumentov. Če iz dokumentov emisijski razred vozila EURO 
ni razviden, se do določitve ustreznega emisijskega razreda 
vozila EURO račun stranke obremeni za znesek cestnine, kot 
da bi vozilo imelo emisijski razred vozila EURO 0.

Če je prvotno dodeljeni emisijski razred vozila EURO nižji 
od dejanskega, se preplačilo cestnine za obdobje registrirane-
ga nižjega emisijskega razreda vozila EURO ne vrača.

V vsakem primeru spreminjanja emisijskega razreda vo-
zila EURO je treba obiskati DarsGo servis in predložiti napravo 
DarsGo, da se nanjo zapiše emisijski razred vozila EURO.

3.1.3 Postopek registracije stranke in vozila na spletnem 
portalu www.darsgo.si

Postopek registracije stranke in vozila je enak kot pri re-
gistraciji na DarsGo servisu, pri čemer stranka sama zagotovi 
naslednje podatke in jih vpiše na spletni portal www.darsgo.si:

– pravni subjekt: ime, naslov, davčna številka;
– fizična oseba: ime, priimek, naslov;
– vozilo: registrska številka vozila, število osi vlečnega 

vozila, emisijski razred vozila EURO.
V postopku registracije vozila na spletnem portalu www.

darsgo.si lahko stranka skenirano ali fotografirano prometno 
dovoljenje in dokazilo o emisijskem razredu vozila EURO naloži 

v sistem DarsGo. Za vozila, registrirana v Republiki Sloveniji, 
je dovolj, da stranka naloži samo skenirano ali fotografirano 
prometno dovoljenje.

Ko se stranka registrira na spletnem portalu www.darsgo.si 
in registrira vsa vozila, za katera želi pridobiti naprave DarsGo, 
lahko natisne potrdilo, s katerim na katerem koli DarsGo ser-
visu po plačilu stroška izdaje naprave DarsGo v višini, ki je 
določena v ceniku cestnine, prevzame napravo DarsGo.

Če želi stranka prevzeti naprave DarsGo na katerem od 
DarsGo servisov in dokumentov ni naložila že ob registraciji 
na spletnem portalu, dokumente predloži na DarsGo servisu.

Če želi stranka s sedežem v Evropski uniji naprave Dar-
sGo prejeti po pošti, skenirane dokumente naloži na spletnem 
portalu www.darsgo.si in plača strošek izdaje naprave DarsGo 
s kreditno ali debetno kartico. Strankam s sedežem zunaj 
Evropske unije je mogoče naprave DarsGo poslati po pošti, če 
jih želijo prejeti na naslov v Evropski uniji.

3.1.3.1 Preverjanje dokazila o emisijskem razredu  
vozila EURO

Pravilnost določitve emisijskega razreda vozila EURO se 
preverja v CCS. Če je na podlagi dokumentov, ki jih je posre-
dovala stranka, mogoče potrditi določen emisijski razred vozila 
EURO, je preverjanje dokazil končano in določeni emisijski 
razred vozila EURO se dokončno potrdi v sistemu DarsGo.

Če so predloženi dokumenti, ki jih je posredovala stranka, 
napačni, neberljivi ali nepopolni, DARS, d. d., zahteva dopolni-
tev manjkajoče oziroma nepopolne dokumentacije.

3.2 Pridobitev naprave DarsGo

Po končani registraciji stranke in vozila lahko stranka 
pridobi napravo DarsGo na DarsGo servisu ali po pošti, če je 
bila registracija vozila opravljena na spletnem portalu www.
darsgo.si.

Po prijavi v sistem DarsGo in pred prevzemom oziroma ob 
prevzemu vsake naprave DarsGo stranka plača strošek izdaje 
naprave DarsGo, ki je določen v ceniku cestnine.

Naprava DarsGo se izda samo za vozilo, ki je pravilno 
registrirano za uporabo sistema DarsGo in so zanjo plačani 
stroški izdaje. Naprava DarsGo ni prenosljiva med vozili in 
mora biti nameščena v vozilu, za katero je bila izdana.

Po izvedeni registraciji stranke in vozila ter izdaji naprave 
DarsGo stranka prejme pristopno izjavo, na kateri preveri in s 
podpisom potrdi, da:

– so vsi navedeni podatki o stranki pravilni;
– se registrska številka vozila ujema z registrsko številko 

vozila, zapisano na pristopni izjavi, in s tem na napravi DarsGo;
– se dejansko število osi vlečnega vozila ujema s številom 

osi na pristopni izjavi;
– se dodeljeni emisijski razred vozila EURO na izjavi 

ujema z dejanskim emisijskim razredom vozila EURO, ki ga je 
prijavila stranka in je razviden iz dokazil.

Če stranka ob prevzemu naprave DarsGo in predaji pri-
stopne izjave ali kadar koli pozneje ugotovi, da ima njeno vozilo 
dodeljen nepravilen emisijski razred vozila EURO, napačno re-
gistrsko številko vozila, napačno število osi vlečnega vozila ali 
da je nastala kakršna koli napaka pri podatkih o stranki, mora 
nemudoma zahtevati dodelitev pravih podatkov:

1. na DarsGo servisu, če je bila napaka ugotovljena ob 
prevzemu;

2. v CCS ob pozneje odkriti napaki ali po prevzemu na-
prave DarsGo po pošti:

– po elektronski pošti: ccs@darsgo.si,
– po navadni pošti: DARS, d. d., Center cestninskega 

sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
– po telefaksu: + 386 1 518 8 320,
– po telefonu: + 386 1 518 8 454.
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3.2.1 Kraja, izguba, najdba in uvrstitev naprave  
DarsGo na stop listo

Stranka obvesti klicni center cestnine DARS, d. d., 
o kraji ali izgubi naprave DarsGo na telefonsko številko 
+386 1 518 8 350 ali elektronski naslov info@darsgo.si. Pri 
tem navede registrsko številko in enotno številko računa vozila 
pri posamezni stranki (v nadaljnjem besedilu: ŠOR). Ob prijavi 
kraje ali izgube naprave DarsGo se ta uvrsti na stop listo. S 
tako napravo DarsGo ni več mogoče plačevati cestnine.

Na zahtevo stranke se lahko za vozilo, za katero je bila 
stranki naprava DarsGo že izdana, izda nova naprava DarsGo, 
za katero se plača strošek izdaje druge naprave DarsGo. V tem 
primeru se prva izdana naprava uvrsti na stop listo.

Če se ukradena ali izgubljena naprava DarsGo najde, 
jo je mogoče spet aktivirati, če za isto vozilo še ni bila izdana 
nova naprava DarsGo. Ponovno aktiviranje se ureja v CCS ob 
navedbi identifikacijske številke naprave DarsGo in ŠOR. Če se 
ukradena ali izgubljena naprava DarsGo najde po izdaji nove 
naprave DarsGo, je treba najdeno (staro) napravo DarsGo vrni-
ti po pošti na naslov DARS, d. d., Center cestninskega sistema, 
Dunajska 7, 1000 Ljubljana ali osebno na DarsGo servisu.

3.3 Način plačila cestnine

Pred začetkom uporabe sistema DarsGo je treba zago-
toviti ustrezno finančno kritje za plačilo cestnine. Cestnino je 
mogoče plačevati z dobroimetjem na računu vozila (v nadalj-
njem besedilu: predplačniški način plačevanja cestnine) ali s 
poznejšim plačilom na podlagi računa (v nadaljnjem besedilu: 
poplačniški način plačevanja cestnine).

3.3.1 Predplačniški način plačevanja cestnine

Pred začetkom uporabe naprave DarsGo je treba na 
račun vozila vplačati dobroimetje.

Dobroimetje je mogoče vplačati:
1. na DarsGo servisu (gotovina, kreditna, debetna ali 

bencinska kartica) ali
2. na spletnem portalu www.darsgo.si:
– z izdelavo ponudbe in nakazilom denarja na transak-

cijski račun družbe DARS, d. d., ki je naveden na ponudbi, ali
– s plačilom s kreditno ali debetno kartico.
Seznam kreditnih, debetnih in bencinskih kartic, s katerimi 

je mogoč predplačniški način plačevanja cestnine, je objavljen 
na spletnem portalu www.darsgo.si.

Pri uporabi cestninskih cest se stanje na računu vozila 
zniža za cestnino, ki jo je treba plačati za vsak prevoženi 
cestninski odsek. Ko se stanje dobroimetja na računu vozila 
zniža pod določeno mejo, ki jo lahko vsaka stranka določi tudi 
sama na spletnem portalu www.darsgo.si (vendar ne nižje od 
25,00 eura), naprava DarsGo pri vožnji skozi točko cestninjenja 
z zvočnim signalom (dva zvočna signala) voznika opozori, da 
je stanje na računu vozila še pozitivno, vendar se približuje 
0,00 eura in je za nadaljevanje vožnje po cestninski cesti treba 
vplačati novo dobroimetje.

Če dobroimetja na računu vozila ni ali če višina dobroi-
metja na računu vozila ne zadostuje za plačilo cestnine za pre-
voženi cestninski odsek, se ob vožnji skozi točko cestninjenja 
plačilo cestnine ne izvede ali se izvede le delno plačilo. Napra-
va DarsGo z zvočnim signalom (štirje zvočni signali) voznika 
opozori, da plačilo cestnine ni bilo izvedeno ali ni bilo izvedeno 
v celoti. Voznik mora obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje 
in plačati neplačano cestnino ter vplačati potrebno dobroimetje 
za nadaljevanje vožnje po cestninski cesti.

Če stranka vplača dobroimetje z bencinsko kartico na 
DarsGo servisu, prejme potrdilo o finančni transakciji, račun 
pa dobi od izbranega izdajatelja bencinske kartice pod pogoji 
in v rokih, ki jih določa izdajatelj bencinske kartice. Ob vplačilu 
dobroimetja z gotovino, kreditno ali debetno kartico stranka 
prejme račun na DarsGo servisu.

3.3.1.1 Veljavnost dobroimetja

Dobroimetje na računu vozila je veljavno dve leti od za-
dnjega vplačila oziroma dve leti od zadnje uporabe posamezne 
naprave DarsGo. Dobroimetja, ki mu je potekla veljavnost, ni 
mogoče ponovno aktivirati in tudi ne zahtevati vračila.

3.3.2 Poplačniški način plačevanja cestnine

V poplačniškem načinu plačevanja cestnine je mogoče 
cestnino plačevati:

– v povezavi računa vozila z bencinsko kartico ali
– s sklenitvijo pogodbe o odloženem načinu plačila cestni-

ne z družbo DARS, d. d.

3.3.2.1 Poplačniški način plačevanja cestnine v povezavi  
z bencinsko kartico

Stranka lahko na DarsGo servisu bencinsko kartico pove-
že z računom vozila ob prvi registraciji vozila v sistem DarsGo 
ali kadar koli pozneje spremeni predplačniški račun vozila v 
poplačniški ali zamenja bencinsko kartico za poplačniški način 
plačevanja cestnine z drugo bencinsko kartico.

Pred povezavo naprave DarsGo in bencinske kartice v 
poplačniški način plačevanja cestnine uslužbenec na DarsGo 
servisu preveri veljavnost bencinske kartice. Prav tako preveri, 
ali je na računu strankinega vozila negativno stanje, ki ga mora 
stranka poravnati pred prehodom na poplačniški način plačeva-
nja. Če je povezava dovoljena, se tudi izvede. Za obračunano 
cestnino stranka prejme račun od izdajatelja bencinske kartice 
v skladu s pogoji poslovanja izdajatelja kartice.

Če je bencinska kartica stranke uvrščena na stop listo 
izdajatelja bencinske kartice, se naprava DarsGo, s katero 
je povezana bencinska kartica, uvrsti na stop listo sistema 
DarsGo. Naprava DarsGo pri vožnji skozi točko cestninjenja 
voznika opozori z zvočnim signalom (štirje zvočni signali). 
V tem primeru se stranka ustavi na prvem DarsGo servisu 
in vplača dobroimetje na račun vozila ali ga poveže z drugo 
bencinsko kartico.

Seznam bencinskih kartic, s katerimi je mogoče povezati 
račun vozila, je objavljen na spletnem portalu www.darsgo.si, 
informacije o tem pa je mogoče dobiti tudi v klicnem centru na 
telefonski številki + 386 1 518 8 350 in na DarsGo servisih.

3.3.2.2 Poplačniški način plačila cestnine s sklenitvijo 
pogodbe o odloženem plačevanju cestnine z družbo  

DARS, d. d.

Ob sklenitvi pogodbe o odloženem načinu plačevanja 
cestnine se celoten postopek ureja v CCS.

V tem primeru se za poravnavanje obveznosti stranke 
za mesečno porabo cestnine in drugih storitev (na primer: 
stroška izdaje naprave DarsGo) sklene pogodba o odloženem 
načinu plačevanja cestnine med stranko in družbo DARS, d. d. 
Stranke, ki morajo družbi DARS, d. d., po podpisu pogodbe o 
odloženem načinu plačevanja cestnine dostaviti bančno garan-
cijo, morajo zagotoviti, da ima bančna garancija rok veljavnosti 
enak veljavnosti pogodbe in še 90 dni po prenehanju pogodbe. 
Po preteku začetnih dveh let lahko družba DARS, d. d., pogod-
bo s stranko podaljša brez bančne garancije, če je izkazana 
ustrezna plačilna disciplina stranke in če ima nadpovprečno 
bonitetno oceno. V nasprotnem primeru se bančna garancija še 
vedno zahteva. Družba DARS, d. d., stranki po tako sklenjeni 
pogodbi mesečno zaračunava cestnino za preteklo obračunsko 
obdobje.

Če stranka računa ne poravna v roku, se vse naprave 
DarsGo, ki so vezane na pogodbo, uvrstijo na stop listo. Voznik 
je pri vožnji skozi točke cestninjenja z zvočnim signalom (štirje 
zvočni signali) opozorjen, da je posamezna naprava DarsGo 
uvrščena na stop listo. Voznik mora na prvem DarsGo servisu 
v smeri vožnje vplačati dobroimetje z gotovino, bencinskimi, 
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kreditnimi ali debetnimi karticami. Take naprave DarsGo na 
DarsGo servisu ne bo mogoče povezati z bencinsko kartico za 
poplačniški način plačevanja cestnine. Po poravnavi dolgova-
nih obveznosti za preteklo obdobje se vse naprave DarsGo, 
ki so bile v poplačniškem načinu plačevanja cestnine na pod-
lagi pogodbe o odloženem načinu plačevanja cestnine, lahko 
ponovno aktivira v poplačniškem načinu plačevanja cestnine. 
Ponovno aktiviranje mora stranka zahtevati s pisno zahtevo, 
ki jo pošlje po navadni pošti na naslov DARS, d. d., Center 
cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana ali po elek-
tronski pošti na naslov ccs@darsgo.si.

3.4 Plačilo cestnine za nazaj in plačilo cestnine vnaprej

Cestninski zavezanec, ki vstopi v Republiko Slovenijo 
neposredno na cestninsko cesto z vozilom, ki še ni opremljeno 
z napravo DarsGo, lahko za pridobitev le-te pelje do prvega 
DarsGo servisa. Cestninski zavezanec na prvem mogočem 
DarsGo servisu registrira stranko in vozilo, pridobi napravo 
DarsGo, plača cestnino za nazaj in zagotovi finančno kritje za 
nadaljnje plačevanje cestnine.

Plačilo cestnine za nazaj je potrebno, tudi če stranka 
ugotovi, da:

– je cestninsko cesto uporabljala s prenizko nastavljenim 
številom osi na napravi DarsGo ali

– ji je med vožnjo naprava DarsGo prenehala delovati.
Stranko, ki ni registrirana v sistemu DarsGo, nima napra-

ve DarsGo in jo ustavijo pri cestninskem nadzoru, cestninski 
nadzornik registrira v sistem DarsGo in napoti na DarsGo ser-
vis, kjer pridobi napravo DarsGo. Pri tem plača tudi cestnino za 
nazaj. Če stranka ne pridobi naprave DarsGo in jo cestninski 
nadzor spet ustavi, plača cestnino za nazaj pri cestninskem 
nadzorniku.

Stranka, ki namerava prenehati uporabljati cestninsko 
cesto, lahko vrne napravo DarsGo, preden zapusti cestninsko 
cesto tako, da pelje do zadnjega DarsGo servisa na cestninski 
cesti pred izvozom, na katerem namerava zapustiti cestninsko 
cesto, ter vnaprej plača cestnino za prevoženo razdaljo od 
DarsGo servisa do izstopa s cestninske ceste, ki ga navede 
ob vračilu naprave DarsGo. Če stranka ne zapusti cestninske 
ceste na izvozu, ki ga je navedla ob vračilu naprave DarsGo, 
in jo ustavijo pri cestninskem nadzoru, ji cestninski nadzornik 
zaračuna cestnino za neplačano prevoženo razdaljo.

3.5 Spreminjanje podatkov o stranki in vozilu

Ob registraciji stranke se v sistemu DarsGo shranijo po-
datki, ki so bili zahtevani v postopku registracije, kot je določe-
no v točkah 3.1.2 in 3.1.3 tega splošnega akta.

Stranka družbo DARS, d. d., obvesti o vsakršni spre-
membi shranjenih podatkov o stranki oziroma vozilu, takoj ko 
sprememba nastane ali najpozneje pred naslednjo uporabo 
cestninske ceste. O spremembi podatkov o stranki (ime, na-
slov, davčna številka) in vozilu (registrska številka vozila, število 
osi vlečnega vozila in emisijski razred vozila EURO), stranka 
obvesti DARS, d. d., in predloži ustrezna dokazila:

– po elektronski pošti na naslov ccs@darsgo.si,
– po telefaksu na številko + 386 1 518 8 320,
– po telefonu na številko + 386 1 518 8 454,
– po pošti na naslov DARS d. d., Center cestninskega 

sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
Če se spremenijo podatki o vozilu, mora stranka, preden z 

vozilom s spremenjenimi podatki zapelje v omrežje cestninskih 
cest v Republiki Sloveniji, obiskati DarsGo servis in omogočiti 
vpis spremenjenih podatkov v napravo DarsGo. Pri tem pod-
piše in prejme novo pristopno izjavo, prejšnja pa s tem samo-
dejno preneha veljati.

Če vozilo zamenja registrsko številko vozila, stranka pri-
dobi novo napravo DarsGo, staro pa vrne. Z zamenjavo regi-
strske številke vozila stranka vnovič registrira vozilo v sistem 
DarsGo in plača strošek izdaje naprave DarsGo, ki je določen 
v ceniku cestnine.

Če stranka ne poskrbi za pravočasno in pravilno spre-
membo podatkov o vozilu iz tretjega odstavka te točke, lahko 
to povzroči nepravilno plačevanje cestnine.

DARS, d. d., lahko tudi sam popravi oziroma dopolni 
podatke, shranjene v sistemu DarsGo, če neskladnosti odkrije 
med postopki verifikacije ali nadzora cestninjenja. To velja 
zlasti, če voznik ali lastnik vozila ne izpolnjuje obveznosti 
takojšnjega sporočanja sprememb podatkov, ki so shranjeni v 
sistemu DarsGo. Če gre za spremembo podatkov o vozilu, bo 
stranka pri vožnji skozi točko cestninjenja z zvočnim signalom 
(štirje zvočni signali) obveščena, da se mora oglasiti na DarsGo 
servisu, kjer bodo popravljene podatke zapisali na napravo 
DarsGo.

3.6 Določila ob spremembi lastnika ali uporabnika vozila

3.6.1 Prodaja in oddaja vozil v najem

3.6.1.1 Prodaja vozila

Če lastnik proda svoje vozilo, za katero je bila izdana 
naprava DarsGo, to vrne na način, določen v točki 3.9 tega 
splošnega akta. Če tega ne stori in proda vozilo skupaj z 
napravo DarsGo, prodajalec odgovarja za obračun in plačilo 
morebitnih prihodnjih voženj vozila skozi točke cestninjenja (v 
nadaljnjem besedilu: cestninska transakcija) tega vozila s to 
napravo DarsGo.

Kupec vozila pred prvo uporabo cestninske ceste izvede 
novo registracijo stranke in vozila za uporabo sistema DarsGo 
in pridobi novo napravo DarsGo.

3.6.1.2 Oddaja vozila v najem brez naprave DarsGo

Najemnik vozila se registrira za uporabo sistema DarsGo 
in pridobi napravo DarsGo. Ob koncu najemnega razmerja 
najemnik vrne napravo DarsGo na način, ki je določen v točki 
3.9 tega splošnega akta.

3.6.1.3 Oddaja vozila v najem skupaj s pripadajočo  
napravo DarsGo

Oddaja vozila skupaj z napravo DarsGo je mogoča, pri 
čemer najemodajalec odgovarja za morebitno neplačano ce-
stnino s tem vozilom in to napravo DarsGo.

3.7 Preizkusne registrske tablice

Vozila s preizkusnimi registrskimi tablicami se za vožnjo 
po cestninskih cestah registrirajo v sistemu DarsGo in pridobijo 
napravo DarsGo.

Pri registracij vozila iz prejšnjega odstavka v sistem Dar-
sGo se predložijo naslednji dokumenti:

– dovoljenje za preizkusno vožnjo, v katerem je vpisana 
identifikacijska številka vozila (številka VIN), in čas njegove 
veljavnosti;

– potrdilo o skladnosti vozila ali certifikat ES o skladnosti 
(COC).

Ko to vozilo pridobi registrsko tablico, se stranka z na-
pravo DarsGo oglasi na DarsGo servisu, kjer se na napravo 
DarsGo zapiše pravilna registrska številka vozila.

Pri trajnih preskusnih tablicah se v sistemu DarsGo za 
tako tablico zapiše emisijski razred vozila EURO 0.

3.8 Prenos registrskih tablic na drugo vozilo

Pri prenosu registrske tablice z enega vozila na drugo za 
vozila iz držav, kjer je to dovoljeno, oziroma pri prenosu registr-
skih tablic z izbrano oznako je ob vsakokratnem prenosu take 
tablice na drugo vozilo treba urediti spremembo registracije 
vozila za uporabo sistema DarsGo z obvestilom družbe DARS, 
d. d., na elektronski naslov ccs@darsgo.si ali tel. št. + 386 1 
518 8 454.



Stran 2332 / Št. 14 / 2. 3. 2018 Uradni list Republike Slovenije

3.8.1 Menjalne registrske tablice (velja za vozila,  
registrirana v državah, kjer je to omogočeno)

Vozila, ki jim je bila dodeljena menjalna registrska tablica, 
se uvrstijo v emisijski razred vozila EURO tistega vozila, ki 
se razvršča v najnižji emisijski razred vozila EURO. V sistem 
DarsGo se vpiše število osi vlečnega vozila z najmanjšim 
številom osi.

3.9 Vračilo naprave DarsGo in vračilo  
preostalega dobroimetja

Vračilo naprave DarsGo ali vračilo neporabljenega dobroi-
metja na zahtevo stranke se šteje za odjavo iz sistema DarsGo.

Naprava DarsGo se lahko vrne na DarsGo servisu ali po 
pošti na naslov DARS, d. d., Center cestninskega sistema, 
Dunajska 7, 1000 Ljubljana.

Če naprava DarsGo zaradi kraje ali izgube ni več na voljo, 
na računu vozila pa je še neporabljeno dobroimetje, stranka 
zahteva njegovo vračilo s pisno vlogo, ki jo pošlje v CCS na ele-
ktronski naslov ccs@darsgo.si ali po pošti na naslov DARS d. d., 
Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.

Pred pošiljanjem naprave DarsGo po pošti ali med prevo-
zom po cestninski cesti je treba preprečiti izmenjavo podatkov 
med napravo DarsGo in napravami za izvajanje cestninjenja. 
Zato je treba napravo DarsGo najmanj trikrat oviti z aluminija-
sto folijo. Če stranka tako ne prepreči izmenjave podatkov, se 
obračunana cestnina ne vrača.

Če je ob vračilu naprave DarsGo na računu vozila še 
neporabljeno dobroimetje, se to vrne stranki, pri čemer se po-
računajo še morebitne terjatve in strošek postopka vračila, ki 
je določen v ceniku cestnine. Dobroimetje se na račun stranke 
vrne, le če:

– stranka sporoči ime pravnega subjekta/ime in priimek, 
naslov, poštno številko, naziv banke, številko transakcijskega 
računa(IBAN), kodo banke SWIFT (BIC);

– neporabljeno dobroimetje presega znesek stroška po-
stopka vračila dobroimetja, ki je določen v ceniku cestnine;

– je bilo dobroimetje ob vložitvi zahtevka še veljavno (dve 
leti od datuma zadnjega vplačila dobroimetja oziroma od datu-
ma zadnje uporabe posamezne naprave DarsGo).

Če stranka sporoči napačne podatke iz prve alineje prej-
šnjega odstavka in s tem družbi DARS, d. d., povzroči dodatne 
stroške plačilnega prometa, se ti zaračunajo stranki.

4. NAPRAVA DarsGo

4.1 Opis delovanja naprave DarsGo

Za uporabo sistema DarsGo je obvezna uporaba napra-
ve DarsGo. Naprava DarsGo je last družbe DARS, d. d., in 
je stranki dana v uporabo. Naprava DarsGo je prikazana na 
sliki 2.

ja, pisanje nanjo) in poškodbe ali uničenje črtne kode oziro-
ma identifikacijske številke naprave DarsGo. Ob morebitnih 
namernih poškodbah naprave DarsGo ali poškodbah zaradi 
malomarnosti DARS, d. d., stranki izda drugo napravo DarsGo 
in ji zaračuna strošek izdaje druge naprave DarsGo na zahtevo 
stranke v skladu s cenikom cestnine.

4.2 Uporaba naprave DarsGo

4.2.1 Namestitev naprave DarsGo v vozilo

Napravo DarsGo je treba namestiti v vozilo, za katero je 
bila naprava izdana. Pri tem je treba upoštevati navodila za 
namestitev, ki so priložena vsaki napravi DarsGo ob njeni izdaji 
in so objavljena na spletnem portalu www.darsgo.si.

Pri vozilih, ki imajo metalizirana stekla ali stekla, ki zaradi 
kakršnega koli razloga ne prepuščajo mikrovalov, ali naprave 
DarsGo na vetrobransko steklo vozila ni mogoče namestiti iz 
katerega koli drugega razloga, se naprava DarsGo lahko vsta-
vi v vodoodporno ohišje, ki se namesti na zunanji del kabine 
vozila. Informacije glede takšne namestitve naprave DarsGo 
stranka dobi pri družbi DARS, d. d., po telefonski številki +386 
1 518 8 350 ali na elektronskem naslovu info@darsgo.si.

4.2.2 Pravilna uporaba naprave DarsGo

Ob izdaji naprave DarsGo se nastavi dejansko število osi 
vlečnega vozila. Voznik pred začetkom vsake vožnje preveri 
nastavljeno število osi vozila oziroma skupine vozil in po potrebi 
spremeni nastavitev.

4.2.2.1 Nastavitev pravilnega števila osi vozila  
oziroma skupine vozil

Na napravi DarsGo je treba nastaviti pravilno število osi 
vozila za vsako vožnjo po cestninski cesti. Če se število osi 
spremeni, mora voznik ustrezno spremeniti nastavljeno število 
osi vozila ali skupine vozil. Za določitev ustreznega števila osi 
je bistveno dejansko število osi vlečnega vozila skupaj s števi-
lom osi priklopnega vozila.

Navodila za nastavitev števila osi vozila oziroma skupine 
vozil so priložena vsaki napravi DarsGo ob njeni izdaji in obja-
vljena na spletnem portalu www.darsgo.si.

Če voznik iz katerega koli razloga nastavi večje število 
osi od dejanskega, zaradi česar se obračuna višja cestnina, ni 
upravičen do vračila preveč plačane cestnine.

4.2.2.2 Preverjanje nastavljenega števila osi

Nastavljeno število osi se preveri s kratkim pritiskom na 
tipko na napravi DarsGo. Pri številki, ki označuje nastavljeno 
število osi, posveti lučka.

4.2.2.3 Signali naprave DarsGo ob vožnjah vozil skozi  
točke cestninjenja

Pri vsaki vožnji skozi točko cestninjenja naprava DarsGo 
zvočno opozori voznika z zvočnimi signali, kot je prikazano na 
sliki 3.

Slika 2: Naprava DarsGo

Uporabnik naprave DarsGo je odgovoren za skrbno in 
pravilno ravnanje z napravo. Zlasti niso dovoljene nobene 
spremembe naprave DarsGo (npr. odpiranje ali barvanje ohiš-

Slika 3: Signali naprave DarsGo ob vožnjah vozil skozi  
točke cestninjenja
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Zvočni signali naprave DarsGo pomenijo:
– en zvočni signal: cestninska transakcija je uspešno 

izvedena (na podlagi nastavljenega števila osi in shranjenega 
emisijskega razreda vozila EURO);

– dva zvočna signala: cestninska transakcija je uspešno 
izvedena (na podlagi nastavljenega števila osi in shranjenega 
emisijskega razreda vozila EURO), stranka mora obiskati prvi 
DarsGo servis v smeri vožnje, kjer prejme informacije, kaj je 
treba urediti (npr. nizko stanje dobroimetja na računu vozila, 
zamenjava naprave DarsGo);

– štirje zvočni signali: cestninska transakcija ni izvedena, 
na točki cestninjenja cestnina ni bila plačana. Stranka mora obi-
skati prvi DarsGo servis v smeri vožnje, kjer uredi vse potrebno 
za plačilo neplačane cestnine in nadaljnje plačevanje le-te.

Če naprava ne odda zvočnega signala, cestnina ni bila 
plačana in stranka mora obiskati prvi DarsGo servis v smeri 
vožnje, kjer uredi vse potrebno za plačilo neplačane cestnine 
in nadaljnje plačevanje cestnine.

4.2.2.4 Preverjanje delovanja naprave DarsGo

Status vožnje vozila skozi zadnjo točko cestninjenja je 
mogoče preveriti s kratkim pritiskom na tipko. Po tem posveti 
lučka, označena s »S«, v barvi, ki prikaže status vožnje vozila 
skozi točko cestninjenja:

– zelena lučka: vožnja vozila skozi točko cestninjenja v 
redu;

– rumena lučka: vožnja vozila skozi točko cestninjenja v 
redu, vendar je treba obiskati DarsGo servis;

– rdeča lučka: vožnja vozila skozi točko cestninjenja ni v 
redu, nemudoma je treba obiskati prvi DarsGo servis v smeri 
vožnje;

– brez svetlobnega signala: vožnja vozila skozi točko 
cestninjenja ni v redu, nemudoma je treba obiskati prvi DarsGo 
servis v smeri vožnje.

Hkrati z lučko, označeno s »S«, posveti tudi lučka z nasta-
vljenim številom osi, s katerim je bila opravljena zadnja vožnja 
vozila skozi točko cestninjenja, če po vožnji vozila skozi zadnjo 
točko cestninjenja število nastavljenih osi ni bilo spremenjeno. 
Shema preverjanja delovanja naprave DarsGo je prikazana 
na sliki 4.

Če je za nedelovanje ali nepravilno delovanje naprave 
DarsGo odgovorna stranka ali tretja oseba, za katero je od-
govorna stranka, mora stranka plačati strošek izdaje druge 
naprave DarsGo v skladu s cenikom cestnine.

DARS, d. d., lahko od stranke kadar koli zahteva vračilo 
in zamenjavo naprave DarsGo.

4.3.1 Vpoklic naprave DarsGo

Pred potekom uporabnosti naprave DarsGo bo stranka 
obveščena, da je napravo treba vrniti in jo nadomestiti z novo. 
Naprava DarsGo bo o potrebni zamenjavi z zvočnim signa-
lom obvestila voznika (dva zvočna signala), naj se oglasi na 
DarsGo servisu in napravo zamenja. Neupoštevanje zahtev 
vpoklica povzroči uvrstitev naprave DarsGo na stop listo in 
posledično neplačilo cestnine.

4.3.2 Uvrstitev naprave DarsGo na stop listo

DARS, d. d., lahko ob tehničnih pomanjkljivosti oziroma 
ob ugotovitvi nepravilnosti v zvezi s plačevanjem cestnine 
napravo DarsGo uvrsti na stop listo, pri čemer ta voznika o 
uvrstitvi na stop listo ob vožnji vozila skozi točko cestninjenja 
opozori z zvočnim signalom (štirje zvočni signali). Tako zvočno 
opozorilo pomeni, da mora voznik obiskati prvi DarsGo servis 
v smeri vožnje in odpraviti pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti 
v zvezi s plačilom cestnine.

Če cestnina ni plačana, se naprava DarsGo uvrsti na stop 
listo. V vseh primerih uvrstitve naprave DarsGo na stop listo 
mora stranka obiskati DarsGo servis ali pridobiti informacijo o 
vzroku za uvrstitev na stop listo v klicnem centru na telefonski 
številki + 386 1 518 8 350 ali elektronskem naslovu info@dar-
sgo.si in odpraviti vzrok za neskladnost. Po poteku uporabnosti 
oziroma uvrstitvi naprave DarsGo na stop listo s to napravo ni 
mogoče izvajati cestninskih transakcij.

Uvrstitve naprave DarsGo na stop listo se lahko izvedejo 
tudi ob prijavi izgube ali kraje naprave DarsGo, kot je opisano 
v točki 3.2.1 tega splošnega akta, in ob vračilu naprave Dar-
sGo, kot je opisano v točki 3.9 tega splošnega akta. Na pisno 
zahtevo stranke se naprava DarsGo uvrsti na stop listo in s 
tako napravo ni več mogoče plačevati cestnine. Na stop listo 
se uvrsti najpozneje v dveh urah po potrditvi prejema prijave.

4.4 Zamenjava naprave DarsGo

Napravo DarsGo je mogoče zamenjati kadar koli osebno 
na vseh DarsGo servisih ali jo poslati po pošti na naslov DARS, 
d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljublja-
na. Pred pošiljanjem po pošti ali med prevozom po cestninski 
cesti je treba preprečiti izmenjavo podatkov med napravo Dar-
sGo in napravami za izvajanje cestninjenja. To stranka izvede 
tako, da napravo DarsGo vsaj trikrat ovije z aluminijasto folijo. 
Če ne poskrbi za preprečitev izmenjave podatkov med napravo 
DarsGo in napravami za izvajanje cestninjenja, se morebitne 
cestninske transakcije oziroma plačila, nastala med prevozom 
z vozilom, ki se ne cestnini, ne povrnejo.

4.5 Prevoz naprav DarsGo brez obveznosti  
plačila cestnine

Na DarsGo servisu stranka prejme delujočo napravo Dar-
sGo, ki je v stanju mirovanja, dokler je s pritiskom na gumb ne 
aktivira. Če je naprava DarsGo v stanju mirovanja, ne izmenjuje 
podatkov z napravami za izvajanje cestninjenja na točkah ce-
stninjenja in cestnina se ne zaračunava.

Po aktivaciji (prvi pritisk na gumb) je naprava DarsGo v 
stanju delovanja. V tem primeru se pri prehajanju skozi točke 
cestninjenja izvaja cestninjenje glede na nastavljene parame-
tre. Če cestninjenje ni potrebno (npr. prevoz naprave DarsGo v 
osebnem vozilu, prevzem več naprav DarsGo za potrebe stran-
ke, vračilo po pošti), je treba pri taki napravi onemogočiti izme-

Slika 4: Shema preverjanja delovanja naprave

Tehnično ustreznost delovanja naprave DarsGo je mogo-
če preveriti kadar koli s pritiskom na tipko na napravi DarsGo. 
Svetlobni signali naprave DarsGo dajo samo informacijo o teh-
nični ustreznosti naprave DarsGo in nastavitvi števila osi vozila 
ali skupine vozil v trenutku poizvedbe o stanju, voznika pa ne 
obveščajo o morebitni uvrstitvi naprave DarsGo na stop listo 
ali prenizkem stanju dobroimetja na računu vozila. O tem je 
voznik obveščen z različnimi zvočnimi signali naprave DarsGo 
med vožnjo skozi točko cestninjenja.

4.3 Uporabnost naprave DarsGo

Če naprava DarsGo preneha delovati iz razlogov, za katere 
ni odgovorna stranka ali tretja oseba, za katero je odgovorna 
stranka, DARS, d. d., tako napravo brezplačno nadomesti z novo.
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njavo podatkov z napravami za izvajanje cestninjenja. Takrat 
je treba napravo DarsGo vsaj trikrat oviti z aluminijasto folijo.

Če se napravi DarsGo, kadar ni obveznosti plačila cestni-
ne, ne onemogoči izmenjave podatkov z napravami za izvaja-
nje cestninjenja, sistem DarsGo samodejno izvede cestninsko 
transakcijo. V takem primeru stranka ni upravičena do vračila 
plačane cestnine.

5. INFORMACIJE O PLAČILIH  
IN NAČINI ZARAČUNAVANJA

5.1 Podatki o posameznih cestninskih transakcijah

Podatki o posameznih cestninskih transakcijah in zara-
čunani cestnini glede na prevoženo razdaljo za vsako vozilo 
so na voljo 90 dni od objave potrdila o vožnjah vozila skozi 
točke cestninjenja za pretekli mesec na uporabniškem delu 
spletnega portala www.darsgo.si vsake stranke in so stranki 
na voljo brezplačno.

Stranka lahko vloži reklamacijo na zaračunani znesek ce-
stnine najpozneje pet delovnih dni pred potekom roka hrambe 
podatkov o posamezni vožnji vozil skozi točke cestninjenja, do-
ločenega v prejšnjem odstavku, tako da jo pošlje na elektronski 
naslov ccs@darsgo.si.

Stranka lahko dobi natisnjeno in potrjeno potrdilo o vo-
žnjah vozila skozi točke cestninjenja, ki se izda na njeno 
zahtevo, če pošlje zahtevo v CCS na elektronski naslov ccs@
darsgo.si in plača storitev tiskanja potrdila, določeno v ceniku 
cestnine.

5.2 Poznejše obračunavanje cestnine oziroma 
premoščanje vrzeli

DARS, d. d., lahko v primerih, ko se pri prevozu točke 
cestninjenja cestninjenje ni izvedlo, stranka pa je naredila 
vse, da bi se lahko izvedlo, in ob izpadu delovanja naprav za 

cestninjenje na cestninski točki samodejno pozneje obračuna 
neplačano cestnino.

Poznejši obračun cestnine se izvede, samo če stranka 
uporablja cestni odsek, za katerega je predpisano plačevanje 
cestnine, ne da bi bila cestninska transakcija uspešno izve-
dena, čeprav je stranka v vozilu imela nameščeno delujočo 
napravo DarsGo s pravilno nastavljenim številom osi. Cestnina, 
ki jo je treba obračunati za manjkajoči cestninski odsek, mora 
ustrezati neplačani cestnini za cestninski odsek v času manjka-
joče cestninske transakcije. To velja enako za poznejši obračun 
v predplačniškem in poplačniškem načinu plačevanja cestnine.

6. OBLIKA IN VELIKOST VINJET ZA MOTORNA VOZILA  
DO 3.500 KG NAJVEČJE DOVOLJENE MASE

Vinjeta je pravokotne oblike z merami 77 mm x 90 mm.

7. VELJAVNOST SPLOŠNEGA AKTA

Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati 
Splošni akt o cestninjenju (Uradni list RS, št. 77/16).

Ta splošni akt začne veljati z dnem začetka izvajanja 
cestninjenja v prostem prometnem toku.

Št. 007-46/2018/9-02111214
Ljubljana, dne 6. februarja 2018
EVA 2018-2430-0010

dr. Tomaž Vidic l.r.
Predsednik

uprave družbe DARS, d. d.

V skladu s tretjim odstavkom 21. člena Zakona o cestni-
njenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) je bilo k Splošnemu 
aktu o cestninjenju pridobljeno soglasje Vlade Republike Slove-
nije, izdano pod št. 00710-3/2018/3 z dne 1. 3. 2018.
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Priloga 1 

 
Najava prevoza tujih vojaških sil 

 
 

ZAP. ŠT.  DRŽAVA, IZ KATERE VOZILO PRIHAJA  REG. OZNAKA 

DATUM VOŽNJE VOZILA 
PO CESTNINSKI CESTI OD– 

DO 
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
21.          
22.          
23.          
24.          
25.          
26.          
27.          
28.          
29.            
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Priloga 2 
 
Vloga za oprostitev plačila cestnine zaradi prevoza humanitarne pomoči  

 
 
occn@dars.si 
Telefaks: +386 5 700 25 08 
 
Številka vloge: ___________________ (izpolni DARS, d. d.) 

 
VLOGA 

za odobritev oprostitve plačila cestnine 
 
Vlagatelj: 
Ime (podjetje/organ)/naslov:___________________________________________________________ 
 
Kontaktna oseba: ____________________________________________________________________ 
 
Tel./faks/e‐pošta:____________________________________________________________________ 
 
V skladu z določili petega odstavka 9. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) 
vam posredujemo podatke o humanitarnem prevozu: 
__________________________________________________________________  in  na  podlagi 
priloženih dokazil prosimo za odobritev oprostitve plačila cestnine. 
 
(1) Podatki o datumu in poteku poti 
Datum prevoza: ___________________________ 
 
Čas prevoza: od ___________ do ______________ 
 
Relacija prevoza: _________________________________________________________________ 
 
Datum prevoza v obratni smeri: ___________________________ 
 
Čas prevoza v obratni smeri: od ___________ do ______________ 
 
Relacija prevoza v obratni smeri: _____________________________________________________ 
 
Podatki o tovoru: ____________________________________________________________ 
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(2) Podatki o vozilu/vozilih  

Znamka vozila 
Registrska št. 

spredaj 
Registrska 
št. zadaj 

Država registracije 
vlečnega vozila 

Država registracije 
priklopnega vozila 

              
              
              
              
              
              
           

 
(3) Podatki o lastniku oziroma uporabniku vozila 
Ime (podjetje/organ)/naslov:___________________________________________________________ 
 
Kontaktna oseba:____________________________________________________________________ 
 
Tel./faks/e‐pošta:____________________________________________________________________ 
 
(4) Podatki o humanitarni organizaciji 
Ime/naslov:_________________________________________________________________________ 
 
Kontaktna oseba:____________________________________________________________________ 
 
Tel./faks/e‐pošta:_________________________________________________________________ 
 
Obvezne priloge: (1) kopija potnega  naloga, (2) kopija izpolnjenega mednarodnega tovornega lista 
– CMR 
 
Pri prevozu je treba cestninskemu nadzorniku predložiti na vpogled: 

 v celoti  izpolnjeno vlogo z dodeljeno številko vloge in odobritvijo oprostitve plačila cestnine 
pri družbi DARS, d. d.; 

 potni nalog (izvirnik); 
 mednarodni tovorni list – CMR (izvirnik). 

 
Podpis vlagatelja: ______________ 
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Podpis lastnika ozirom uporabnika vozila: ___________ 
 
Podpis kontaktne osebe humanitarne organizacije in žig: _______________ 
 
Kraj in datum: _______________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Izpolni DARS, d. d. 
 
DARS,  d.  d.,  je  na  podlagi  pravilno  izpolnjene  vloge  št.  ________  ugotovil,  da  so/niso  izpolnjeni 
pogoji za oprostitev plačila cestnine.  
 
Ob izpolnjenih pogojih oprostitve plačila cestnine oprostitev velja za obdobje, relacijo in vozila, ki 
so navedena v vlogi za odobritev oprostitve plačila cestnine. 
 
 
 

Kraj in datum: _____________________                       Žig                      (Ime in priimek) 
           podpis 
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654. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

Na podlagi 20. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list 
RS, št. 24/15 in 41/17), točk 7.2.8 in 7.2.10 Statuta Družbe za 
avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., in 7. člena Poslovnika o 
delu uprave je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d. d., dne 6. februarja 2018 sprejela

C E N I K
cestnine za uporabo cestninskih cest

I.
Cenik cestnine določa cestnino za vozila, katerih največja 

dovoljena masa presega 3.500 kg.
Cestnina je določena za posamezne cestninske odseke 

in posamezen cestninski razred. Višina cestnine se razlikuje 
glede na emisijski razred vozila EURO, v katerega se v skladu 
z uredbo, ki določa faktorje prilagoditve višine cestnine za vo-
zila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, uvršča 
posamezno vozilo. Za vozila, katerih največja dovoljena masa 
presega 3.500 kg, se cestnina plača v elektronskem sistemu 
cestninjenja v prostem prometnem toku (v nadaljnjem besedilu: 
sistem DarsGo).

V ceniku cestnine je prvi cestninski razred skrajšano 
označen z R3 in drugi cestninski razred z R4. Emisijski razredi 
vozila EURO so označeni: EURO 0, I, II in III z E0–3, EURO IV 
z E4, EURO V z E5 ter EEV in EURO VI z EEV in E6.

Cestnina v ceniku cestnine je določena v eurih brez davka 
na dodano vrednost. Od plačane cestnine se obračuna 22-od-
stotni davek na dodano vrednost.

Cestnina za posamezen cestninski odsek, cestninski ra-
zred in emisijski razred vozila EURO je:

R3 R4
CESTNINSKA 
CESTA

CESTNINSKI 
ODSEK E 0–3 E 4 E 5 EEV, E 6 E 0–3 E 4 E 5 EEV, E 6

A1 MEJA AVSTRIJA–
ŠENTILJ

0,234154 0,187323 0,163908 0,140492 0,487041 0,389633 0,340928 0,292225

A1 ŠENTILJ–PESNICA 2,010180 1,608144 1,407126 1,206108 4,181183 3,344948 2,926826 2,508714
A1 PESNICA–

DRAGUČOVA
0,529266 0,423413 0,370486 0,317559 1,100875 0,880700 0,770612 0,660526

A1 DRAGUČOVA–MB 
(ZRKOVSKA)

0,916845 0,733476 0,641791 0,550107 1,907041 1,525634 1,334928 1,144226

A1 MB (ZRKOVSKA–
PTUJSKA)

0,683309 0,546647 0,478316 0,409985 1,421285 1,137029 0,994899 0,852772

A1 MB (PTUJSKA)–
ROGOZA

0,531119 0,424895 0,371783 0,318672 1,104730 0,883785 0,773311 0,662839

A1 ROGOZA–SLIVNICA 0,469131 0,375305 0,328392 0,281479 0,975795 0,780636 0,683056 0,585478
A1 SLIVNICA–FRAM 0,755182 0,604146 0,528627 0,453109 1,570781 1,256626 1,099546 0,942470
A1 FRAM–SL. BISTRICA 

SEVER
1,397303 1,117842 0,978112 0,838382 2,906395 2,325118 2,034475 1,743840

A1 SL. BISTRICA 
SEVER–SL. 
BISTRICA JUG

0,607111 0,485689 0,424978 0,364267 1,262793 1,010235 0,883955 0,757677

A1 SL. BISTRICA JUG–
SL. KONJICE

1,877967 1,502373 1,314577 1,126780 3,906178 3,124945 2,734323 2,343711

A1 SL. KONJICE–
DRAMLJE

2,241863 1,793490 1,569304 1,345118 4,663083 3,730469 3,264156 2,797854

A1 DRAMLJE–
LJUBEČNA

1,325430 1,060344 0,927801 0,795258 2,756899 2,205521 1,929828 1,654142

A1 LJUBEČNA–CELJE 0,412086 0,329669 0,288460 0,247252 0,857140 0,685713 0,599998 0,514285
A1 CELJE–CELJE 

ZAHOD
1,083450 0,866760 0,758415 0,650070 2,253581 1,802866 1,577506 1,352151

A1 CELJE ZAHOD–
ARJA VAS

0,463159 0,370527 0,324211 0,277895 0,963373 0,770699 0,674360 0,578024

A1 ARJA VAS–
ŠEMPETER

1,546815 1,237452 1,082771 0,928089 3,217382 2,573907 2,252166 1,930432
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A1 ŠEMPETER–
ŠENTRUPERT

0,440918 0,352734 0,308642 0,264551 0,917110 0,733689 0,641977 0,550267

A1 ŠENTRUPERT–
VRANSKO

1,626720 1,301376 1,138704 0,976032 3,383584 2,706869 2,368507 2,030154

A1 VRANSKO–
TROJANE

2,047044 1,637635 1,432931 1,228226 4,257859 3,406289 2,980499 2,554719

A1 TROJANE–
BLAGOVICA

1,788177 1,430542 1,251724 1,072906 3,719415 2,975534 2,603589 2,231653

A1 BLAGOVICA–
LUKOVICA

1,816597 1,453277 1,271618 1,089958 3,778528 3,022824 2,644968 2,267120

A1 LUKOVICA–KRTINA 0,750445 0,600356 0,525312 0,450267 1,560929 1,248744 1,092650 0,936559
A1 KRTINA–DOMŽALE 0,717701 0,574161 0,502391 0,430621 1,492821 1,194257 1,044974 0,895694
A1 DOMŽALE–

ŠENTJAKOB
1,112488 0,889990 0,778742 0,667493 2,313979 1,851184 1,619784 1,388390

A1 ŠENTJAKOB–
SNEBERJE

0,232506 0,186005 0,162754 0,139504 0,483614 0,386891 0,338530 0,290169

A1 SNEBERJE–LJ 
(ZADOBROVA)

0,357718 0,286174 0,250402 0,214631 0,744054 0,595244 0,520838 0,446433

A1 LJ (ZADOBROVA–
ZALOŠKA)

0,273900 0,219120 0,191730 0,164340 0,569713 0,455771 0,398799 0,341829

A1 LJ (ZALOŠKA–
LITIJSKA)

0,262985 0,210388 0,184090 0,157791 0,547011 0,437609 0,382907 0,328207

A1 LJ (LITIJSKA–
MALENCE)

0,819435 0,655548 0,573605 0,491661 1,704429 1,363544 1,193099 1,022659

A1 LJ (MALENCE–
PERUZZIJEVA)

0,525971 0,420777 0,368180 0,315582 1,094021 0,875217 0,765814 0,656414

A1 LJ (PERUZZIJEVA–
BARJANSKA)

0,379959 0,303967 0,265972 0,227976 0,790317 0,632254 0,553221 0,474191

A1 LJ (BARJANSKA–
KOZARJE)

0,731499 0,585199 0,512049 0,438899 1,521521 1,217217 1,065064 0,912914

A1 LJ (KOZARJE)–
BREZOVICA

0,495904 0,396723 0,347132 0,297542 1,031481 0,825185 0,722036 0,618890

A1 BREZOVICA–
VRHNIKA

2,558599 2,046879 1,791019 1,535159 5,321895 4,257518 3,725324 3,193142

A1 VRHNIKA–LOGATEC 1,704977 1,363982 1,193484 1,022986 3,546359 2,837089 2,482450 2,127819
A1 LOGATEC–UNEC 2,146307 1,717045 1,502415 1,287784 4,464326 3,571463 3,125026 2,678600
A1 UNEC–POSTOJNA 2,342568 1,874054 1,639797 1,405541 4,872550 3,898042 3,410782 2,923534
A1 POSTOJNA–

RAZDRTO 
1,968786 1,575029 1,378150 1,181272 4,095083 3,276069 2,866556 2,457054

A1 RAZDRTO–RAZCEP 
NANOS

0,334035 0,267228 0,233824 0,200421 0,694793 0,555835 0,486355 0,416877

A1 RAZCEP NANOS–
SENOŽEČE

1,124021 0,899216 0,786814 0,674412 2,337967 1,870375 1,636576 1,402782

A1 SENOŽEČE–GABRK 0,902841 0,722273 0,631989 0,541705 1,877913 1,502331 1,314538 1,126749
A1 GABRK–DIVAČA 0,591666 0,473332 0,414166 0,354999 1,230667 0,984534 0,861466 0,738401
A1 DIVAČA–KOZINA 1,472677 1,178142 1,030874 0,883606 3,063174 2,450540 2,144220 1,837907
A1 KOZINA–KASTELEC 1,770672 1,416538 1,239470 1,062403 3,683005 2,946406 2,578102 2,209806
A1 KASTELEC–ČRNI 

KAL
0,663127 0,530501 0,464189 0,397876 1,379306 1,103446 0,965514 0,827585

A1 ČRNI KAL–SRMIN 1,465469 1,172375 1,025828 0,879281 3,048181 2,438546 2,133725 1,828912
A2 HRUŠICA–LIPCE 1,473295 1,178636 1,031306 0,883977 3,064459 2,451568 2,145120 1,838678
A2 LIPCE–LESCE 1,637223 1,309778 1,146056 0,982334 3,405430 2,724346 2,383800 2,043261
A2 LESCE–

RADOVLJICA 
0,778453 0,622763 0,544917 0,467072 1,619186 1,295349 1,133429 0,971513

A2 RADOVLJICA–
BREZJE

0,604022 0,483218 0,422815 0,362413 1,256368 1,005095 0,879457 0,753822

A2 BREZJE–
PODTABOR

1,030112 0,824090 0,721078 0,618067 2,142637 1,714110 1,499845 1,285584

A2 PODTABOR–NAKLO 0,730881 0,584705 0,511617 0,438529 1,520235 1,216189 1,064164 0,912143
A2 NAKLO–KRANJ 

ZAHOD
0,775158 0,620127 0,542611 0,465095 1,612332 1,289866 1,128632 0,967401

A2 KRANJ ZAHOD–
KRANJ VZHOD

1,168504 0,934803 0,817952 0,701102 2,430492 1,944395 1,701343 1,458297

A2 KRANJ VZHOD–
BRNIK

0,803166 0,642533 0,562216 0,481900 1,670588 1,336472 1,169411 1,002355
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A2 BRNIK–VODICE 1,080361 0,864289 0,756253 0,648217 2,247156 1,797726 1,573008 1,348295
A2 VODICE–LJ 

(ŠMARTNO)
1,434990 1,147992 1,004493 0,860994 2,984785 2,387829 2,089348 1,790874

A2 LJ (ŠMARTNO–
ŠENTVID)

0,593931 0,475145 0,415752 0,356359 1,235379 0,988304 0,864765 0,741228

A2 LJ (ŠENTVID–
KOSEZE)

0,712346 0,569877 0,498643 0,427408 1,481683 1,185347 1,037178 0,889011

A2 LJ (KOSEZE–BRDO) 0,362660 0,290128 0,253862 0,217596 0,754335 0,603468 0,528034 0,452602
A2 LJ (BRDO–

KOZARJE)
0,492608 0,394087 0,344826 0,295565 1,024628 0,819703 0,717239 0,614777

A2 LJ (MALENCE)–
ŠMARJE-SAP

1,243466 0,994773 0,870426 0,746079 2,586414 2,069132 1,810488 1,551851

A2 ŠMARJE SAP–
CIKAVA

0,366367 0,293094 0,256457 0,219820 0,762045 0,609637 0,533431 0,457228

A2 CIKAVA–
GROSUPLJE

0,431238 0,344991 0,301867 0,258743 0,896977 0,717582 0,627884 0,538187

A2 GROSUPLJE–
VIŠNJA GORA

1,388036 1,110428 0,971625 0,832821 2,887119 2,309697 2,020982 1,732274

A2 VIŠNJA GORA–
IVANČNA GORICA

1,301747 1,041397 0,911223 0,781048 2,707638 2,166112 1,895346 1,624585

A2 IVANČNA GORICA–
BIČ

1,418721 1,134977 0,993104 0,851232 2,950944 2,360757 2,065660 1,770569

A2 BIČ–TREBNJE 
ZAHOD

1,524780 1,219824 1,067346 0,914868 3,171548 2,537240 2,220082 1,902932

A2 TREBNJE ZAHOD–
TREBNJE VZHOD

1,437255 1,149804 1,006079 0,862353 2,989497 2,391599 2,092646 1,793701

A2 TREBNJE VZHOD–
MIRNA PEČ

0,938263 0,750610 0,656784 0,562958 1,951590 1,561273 1,366112 1,170956

A2 MIRNA PEČ–NOVO 
MESTO ZAHOD

1,295157 1,036125 0,906610 0,777094 2,693931 2,155146 1,885750 1,616361

A2 NOVO MESTO 
ZAHOD–NOVO 
MESTO VZHOD

0,478399 0,382719 0,334879 0,287039 0,995071 0,796057 0,696549 0,597044

A2 NOVO MESTO 
VZHOD–KRONOVO

1,305248 1,044198 0,913673 0,783149 2,714920 2,171938 1,900443 1,628955

A2 KRONOVO–
DOBRUŠKA VAS

1,243878 0,995102 0,870714 0,746327 2,587270 2,069817 1,811088 1,552365

A2 DOBRUŠKA VAS–
SMEDNIK

1,214222 0,971378 0,849956 0,728533 2,525587 2,020471 1,767910 1,515355

A2 SMEDNIK–DRNOVO 1,597683 1,278146 1,118378 0,958610 3,323186 2,658550 2,326229 1,993915
A2 DRNOVO–BREŽICE 2,412999 1,930399 1,689099 1,447799 5,019047 4,015240 3,513331 3,011433
A2 BREŽICE–OBREŽJE 1,443228 1,154582 1,010259 0,865937 3,001919 2,401536 2,101342 1,801154
A2 OBREŽJE–MP 

OBREŽJE
0,314264 0,251412 0,219985 0,188559 0,653671 0,522937 0,457570 0,392203

A3 GABRK–SEŽANA 
VZHOD

1,642783 1,314227 1,149948 0,985670 3,416996 2,733598 2,391895 2,050201

A3 SEŽANA VZHOD–
SEŽANA ZAHOD

0,555626 0,444501 0,388938 0,333376 1,155704 0,924564 0,808993 0,693424

A3 SEŽANA ZAHOD–
MP FERNETIČI 

0,323532 0,258825 0,226472 0,194119 0,672947 0,538358 0,471063 0,403769

A4 SLIVNICA–
LETALIŠČE 
MARIBOR

0,487048 0,389638 0,340934 0,292229 1,013062 0,810450 0,709143 0,607838

A4 LETALIŠČE 
MARIBOR–
MARJETA

0,897692 0,718154 0,628385 0,538615 1,867204 1,493764 1,307042 1,120324

A4 MARJETA–
ZLATOLIČJE

0,982128 0,785702 0,687490 0,589277 2,042830 1,634265 1,429980 1,225700

A4 ZLATOLIČJE–
HAJDINA

0,837558 0,670046 0,586291 0,502535 1,742124 1,393700 1,219486 1,045276

A4 HAJDINA–
DRAŽENCI

0,928789 0,743032 0,650153 0,557274 1,931886 1,545509 1,352319 1,159133

A4 DRAŽENCI–
LANCOVA VAS

0,519175 0,415340 0,363422 0,311505 1,079885 0,863909 0,755919 0,647932

A4 LANCOVA VAS–
PODLEHNIK

0,696901 0,557521 0,487831 0,418141 1,449557 1,159646 1,014689 0,869735
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A5 DRAGUČOVA–
PERNICA

1,270650 1,016520 0,889455 0,762390 2,642957 2,114366 1,850068 1,585776

A5 PERNICA–LENART 1,061827 0,849461 0,743279 0,637096 2,208604 1,766884 1,546021 1,325164
A5 LENART–SV. 

TROJICA
1,033407 0,826726 0,723385 0,620044 2,149490 1,719593 1,504642 1,289696

A5 SV. TROJICA–
CERKVENJAK

0,940940 0,752752 0,658658 0,564564 1,957159 1,565728 1,370010 1,174297

A5 CERKVENJAK–SV. 
JURIJ OB ŠČAVNICI

1,637429 1,309943 1,146200 0,982457 3,405859 2,724688 2,384099 2,043518

A5 SV. JURIJ OB 
ŠČAVNICI–VUČJA 
VAS

1,750284 1,400227 1,225199 1,050170 3,640598 2,912480 2,548417 2,184362

A5 VUČJA VAS–
MURSKA SOBOTA

1,354467 1,083574 0,948127 0,812680 2,817297 2,253839 1,972107 1,690381

A5 MURSKA SOBOTA–
LIPOVCI

0,782160 0,625728 0,547512 0,469296 1,626896 1,301518 1,138827 0,976139

A5 LIPOVCI–GANČANI 0,883483 0,706786 0,618438 0,530090 1,837647 1,470119 1,286352 1,102590
A5 GANČANI–

TURNIŠČE
1,080155 0,864124 0,756109 0,648093 2,246727 1,797383 1,572708 1,348038

A5 TURNIŠČE–DOLGA 
VAS

1,982790 1,586232 1,387953 1,189674 4,124212 3,299371 2,886946 2,474531

A5 DOLGA VAS–
LENDAVA

0,816346 0,653077 0,571442 0,489808 1,698003 1,358403 1,188601 1,018803

A5 LENDAVA–MP 
PINCE

1,793531 1,434825 1,255472 1,076119 3,730552 2,984444 2,611385 2,238335

H2 PESNICA–MARIBOR 
CENTER 

0,930025 0,744020 0,651018 0,558015 1,934456 1,547565 1,354118 1,160675

H2 MARIBOR 
(CENTER–
POBREŽJE)

0,315912 0,252730 0,221138 0,189547 0,657098 0,525679 0,459968 0,394259

H2 MARIBOR 
(POBREŽJE–
TEZNO)

0,236831 0,189465 0,165782 0,142099 0,492609 0,394088 0,344826 0,295566

H3 LJ (ZADOBROVA–
ŠMARTINSKA)

0,311175 0,248940 0,217823 0,186705 0,647246 0,517797 0,453072 0,388348

H3 LJ (ŠMARTINSKA–
TOMAČEVO)

0,429179 0,343343 0,300425 0,257507 0,892694 0,714156 0,624885 0,535617

H3 LJ (TOMAČEVO–
DUNAJSKA)

0,254954 0,203963 0,178468 0,152972 0,530305 0,424244 0,371213 0,318183

H3 LJ (DUNAJSKA–
CELOVŠKA)

0,546565 0,437252 0,382595 0,327939 1,136857 0,909486 0,795799 0,682115

H3 LJ (CELOVŠKA–
KOSEZE)

0,563246 0,450597 0,394272 0,337948 1,171554 0,937243 0,820087 0,702933

H4 NANOS–VIPAVA 2,563953 2,051162 1,794767 1,538372 5,333032 4,266428 3,733120 3,199824
H4 VIPAVA–

AJDOVŠČINA
1,392772 1,114218 0,974941 0,835663 2,896972 2,317579 2,027879 1,738186

H4 AJDOVŠČINA–SELO 1,889294 1,511435 1,322505 1,133576 3,929738 3,143792 2,750815 2,357846
H4 SELO–VOGRSKO 1,385152 1,108122 0,969607 0,831091 2,881122 2,304899 2,016784 1,728676
H4 VOGRSKO–

ŠEMPETER
0,983569 0,786856 0,688499 0,590142 2,045828 1,636664 1,432079 1,227499

H4 ŠEMPETER–MP 
VRTOJBA

0,460894 0,368715 0,322626 0,276536 0,958661 0,766929 0,671062 0,575197

H5 MP ŠKOFIJE–
ŠKOFIJE

0,438446 0,350757 0,306912 0,263068 0,911970 0,729576 0,638379 0,547183

H5 ŠKOFIJE–SRMIN 0,417440 0,333952 0,292208 0,250464 0,868278 0,694622 0,607794 0,520967
H5 SRMIN–BERTOKI 0,232506 0,186005 0,162754 0,139504 0,483614 0,386891 0,338530 0,290169
H5 BERTOKI–KOPER 

(ŠKOCJAN)
0,524735 0,419788 0,367315 0,314841 1,091451 0,873161 0,764015 0,654872

H6 KOPER (SLAVČEK–
SEMEDELA)

0,230653 0,184522 0,161457 0,138392 0,479759 0,383807 0,335831 0,287856

H6 KOPER 
(SEMEDELA)–IZOLA

0,847649 0,678119 0,593354 0,508589 1,763113 1,410491 1,234178 1,057870

H7 A5–DOLGA VAS 0,309322 0,247458 0,216525 0,185593 0,643391 0,514713 0,450373 0,386035
H7 DOLGA VAS–

RONDO DOLGA VAS
0,416823 0,333458 0,291776 0,250094 0,866993 0,693594 0,606894 0,520196
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*Posamezen cestninski razred vključuje:
– prvi cestninski razred (R3): motorna vozila z dvema ali 

tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, 
in skupine vozil z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovo-
ljena masa vlečnega vozila presega 3.500 kg;

– drugi cestninski razred (R4): motorna vozila z več kot 
tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, 
in skupine vozil z več kot tremi osmi, katerih največja dovoljena 
masa vlečnega vozila presega 3.500 kg.

II.
Strošek izdaje OBU naprave (v nadaljnjem besedilu: na-

prava DarsGo) je z davkom na dodano vrednost 10,00 eura. 
Če se za vozilo, za katero je bila uporabniku elektronskega ce-
stninjenja (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) naprava DarsGo 
enkrat že izdana, na zahtevo istega uporabnika zaradi njegovih 
razlogov izda druga naprava DarsGo, je strošek njene izdaje z 
davkom na dodano vrednost, 20,00 eura.

Če uporabnik naprave DarsGo ne potrebuje več in je na 
računu vozila še vedno dobroimetje, lahko uporabnik zahteva 
vračilo preostanka dobroimetja, kot je določeno v splošnem 
aktu o cestninjenju. Strošek vračila dobroimetja ob vračilu na-
prave DarsGo je 6,00 eura, z davkom na dodano vrednost. Ta 
znesek se najprej odšteje od neizkoriščenega zneska dobroi-
metja, preostanek pa se uporabniku vrne na bančni (transak-
cijski) račun. Dobroimetje, ki je nižje od 6,00 eura, se ne vrača.

III.
Uporabnik lahko plača cestnino na naslednje načine:
– s predplačilom, če prevozi točko cestninjenja s prej 

vplačanim dobroimetjem na računu vozila,
– s poplačilom, če prevozi točko cestninjenja s prej skle-

njeno povezavo računa vozila s plačilno kartico ali pogodbo o 
odloženem plačevanju cestnine z družbo DARS, d. d.,

– na način, določen v VII. točki tega cenika (v nadaljnjem 
besedilu: cestnina za nazaj in vnaprej).

IV.
Pri predplačilu lahko uporabnik naprave DarsGo na račun 

vozila vplača dobroimetje:
– na cestninskih uporabniških točkah (v nadaljnjem bese-

dilu: DarsGo servis) s plačilnimi karticami ali gotovinsko,
– prek spletne strani www.darsgo.si s plačilnimi karticami 

ali
– z nakazilom na transakcijski račun DARS, d. d., na 

podlagi ponudbe, ki jo uporabnik izdela na spletni strani www.
darsgo.si.

Plačilne kartice, s katerimi je mogoče vplačati dobroimetje 
na račun vozila, so objavljene na spletni strani www.darsgo.si.

Dobroimetje se gotovinsko vplačuje v eurih.
Na DarsGo servisih, ki so v upravljanju DARS, d. d., lahko 

nerezidenti vplačujejo dobroimetje tudi z naslednjimi tujimi valu-
tami: švicarskimi franki, ameriškimi dolarji in hrvaškimi kunami. 
Najmanjši apoeni teh valut za plačilo cestnine so: švicarski 
frank – bankovec za deset frankov; dolar – bankovec za en 
dolar in hrvaška kuna – bankovec za pet kun.

Pri vplačilu dobroimetja s tujo valuto se lahko preosta-
nek vplačila nad zneskom cestnine vrne v eurih. Za obračun 
vplačila dobroimetja in izračun vračil v eurih se za tuje valute 
iz prejšnjega odstavka upošteva srednji tečaj Banke Slovenije, 
določen po tečajni listi enkrat mesečno, in sicer prvi četrtek v 
mesecu ob 6. uri po tečaju za prejšnji dan.

Na DarsGo servisih, ki niso v upravljanju DARS, d. d. (v 
nadaljnjem besedilu: pogodbeni DarsGo servis), je mogoče 
gotovinsko vplačevati dobroimetje izključno v eurih.

Najvišje stanje dobroimetja na računu vozila, za katero se 
uporablja naprava DarsGo, je 1.000,00 eura.

V.
Poplačilo se omogoči:
– s povezavo računa vozila s plačilno kartico ali
– s sklenitvijo pogodbe o odloženem načinu plačevanja 

cestnine z DARS, d. d.

Plačilne kartice, s katerimi je mogoče povezati račun vo-
zila, so objavljene na spletni strani www.darsgo.si.

Pogodbo o odloženem načinu plačevanja cestnine lahko 
uporabnik in DARS, d. d., skleneta za neomejeno število na-
prav DarsGo.

V primeru iz prejšnjega odstavka uporabnik predloži 
DARS, d. d., bančno garancijo v skladu z zakonom, ki ureja 
cestninjenje.

Cestnina se po pogodbi o odloženem načinu plačevanja 
cestnine obračuna v tekočem mesecu po dejanski porabi v 
preteklem mesecu z računom, ki ga uporabniku izda DARS, d. 
d. Cestnina in količinski rabati iz šestega odstavka te točke se 
obračunavajo za koledarski mesec, uporabniki naprav DarsGo 
pa morajo obračunano cestnino za pretekli mesec plačati naj-
pozneje do 25. dne v tekočem mesecu. Ob morebitni zamudi 
pri plačilu uporabniku ne pripada količinski rabat.

Uporabnik, ki ima z DARS, d. d., sklenjeno pogodbo o 
odloženem načinu plačevanja cestnine, je konec obračunskega 
obdobja upravičen do količinskega rabata, ki se zaračuna ob 
mesečnem obračunu cestnine na zbrano porabo cestnine z 
vsemi napravami DarsGo, za katere je sklenjena pogodba o 
odloženem plačevanju cestnine, in sicer:

– od 600 eurov do pod 1200 eurov je upravičen do koli-
činskega rabata v višini 1 odstotka od neto zbrane cestnine,

– od 1200 eurov do pod 2400 eurov v višini 2 odstotkov 
od neto zbrane cestnine,

– od 2400 eurov do pod 4800 eurov v višini 3 odstotkov 
od neto zbrane cestnine,

– od 4800 eurov do pod 7200 eurov v višini 4 odstotkov 
od neto zbrane cestnine,

– od 7200 eurov do pod 30.000 eurov v višini 8 odstotkov 
od neto zbrane cestnine in

– od 30.000 eurov in več v višini 10 odstotkov od neto 
zbrane cestnine.

Opomin za plačilo neporavnane obveznosti plačila cestni-
ne po pogodbi o odloženem načinu plačevanja cestnine znaša 
2,00 eura, vključno z davkom na dodano vrednost.

Uporabniku sistema DarsGo, ki z napravo DarsGo evi-
dentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine ne poravna v 
roku, določenem v petem odstavku te točke, se prepreči nadalj-
nja uporaba naprav DarsGo v odloženem načinu plačevanja z 
njihovo uvrstitvijo na stop listo v sistemu DarsGo.

Če uporabnik ne poravna zapadlih obveznosti plačila ce-
stnine za napravo ali naprave DarsGo, ki so uvrščene na stop 
listo, v 45 dneh po koncu obračunskega obdobja, se naprava 
ali naprave DarsGo spet aktivirajo na pogodbo o odloženem 
načinu plačevanja cestnine, šele potem ko uporabnik poravna 
zapadle obveznosti iz naslova cestnine in predloži bančno ga-
rancijo v vrednosti povprečne cestninske obveznosti na napra-
vo ali napravah DarsGo v zadnjih dveh obračunskih mesecih 
pred uvrstitvijo naprave ali naprav DarsGo na stop listo.

Za uvrstitev naprav DarsGo na stop listo zaradi neporav-
nanih obveznosti plačila cestnine in ponovno aktivacijo naprav 
DarsGo s te liste po poravnavi zapadlih obveznosti se njiho-
vemu uporabniku ob prvem naslednjem obračunu cestnine 
dodatno zaračuna 3,00 eure, vključno z davkom na dodano 
vrednost, na posamezno napravo DarsGo.

VI.
Uporabnik, ki vstopi v Republiko Slovenijo po cestninski 

cesti, njegovo vozilo pa še ni opremljeno z napravo DarsGo, 
izpolni obveznost plačila cestnine za že prevoženo razdaljo na 
prvem DarsGo servisu in plača cestnino za nazaj. Cestnina se 
plača za nazaj tudi v ob vožnji s prenizko nastavitvijo števila osi 
ali če naprava DarsGo med vožnjo preneha delovati. Uporabnik, 
ki izstopa s cestninske ceste in namerava pred izstopom vrniti 
napravo DarsGo, izpolni obveznost plačila cestnine vnaprej na 
zadnjem DarsGo servisu pred njegovim izstopom za razdaljo, ki 
jo bo po cestninski cesti prevozil brez naprave DarsGo.

Cestnina za nazaj in vnaprej se plačuje na DarsGo ser-
visih in pri cestninskih nadzornikih s plačilnimi karticami ali 
gotovinsko.
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Plačilne kartice, s katerimi se plačuje cestnina za nazaj in 
vnaprej, so objavljene na spletni strani www.darsgo.si.

Cestnina za nazaj in vnaprej se gotovinsko plačuje v eurih.
Na DarsGo servisih, ki so v upravljanju DARS, d. d., lahko 

nerezidenti cestnino za nazaj in vnaprej plačajo tudi z naslednji-
mi tujimi valutami: švicarskimi franki, ameriškimi dolarji in hrva-
škimi kunami. Najmanjši apoeni teh valut za plačilo cestnine so: 
švicarski frank – bankovec za deset frankov; dolar – bankovec 
za en dolar in hrvaška kuna – bankovec za pet kun.

Pri plačilu cestnine za nazaj in vnaprej s tujo valuto se 
lahko preostanek vplačila nad zneskom cestnine vrne v eurih. 
Za obračun cestnine za nazaj in vnaprej ter izračun vračil v 
eurih se za tuje valute iz prejšnjega odstavka upošteva srednji 
tečaj Banke Slovenije, določen po tečajni listi enkrat mesečno, 
in sicer prvi četrtek v mesecu ob 6. uri po tečaju za prejšnji dan.

Na pogodbenih DarsGo servisih je mogoče gotovinsko 
plačevati cestnino za nazaj in vnaprej izključno v eurih.

Pri cestninskih nadzornikih je mogoče gotovinsko plače-
vati cestnino za nazaj in vnaprej izključno v eurih.

VII.
Uporabnikom sistema DarsGo se nadzor nad porabo 

cestnine in stanjem dobroimetja na računu vozila omogoča:
– z registracijo na spletni strani www.darsgo.si, kjer ima 

uporabnik vpogled v podatke o prehodih točk cestninjenja in 
možnost tiskanja potrdila o prehodih;

– s potrjenim potrdilom o prehodih točk cestninjenja, ki se 
izda na zahtevo uporabnika; cena te storitve, ki vključuje davek 
na dodano vrednost, je 0,50 eura na stran izpisa;

– s tiskano prilogo k računu, ki se izda na zahtevo uporab-
nika; cena te storitve, ki vključuje davek na dodano vrednost, je 
0,50 eura na stran izpisa.

VIII.
Cestninski zavezanci, ki so pred uvedbo sistema DarsGo 

plačevali cestnino za vozila, katerih največja dovoljena masa 
presega 3.500 kg, v predplačniškem načinu z elektronsko ta-
blico ABC ali Dars kartico, lahko uveljavljajo vračilo naloženega 
dobroimetja na teh medijih brez s predpisi odobrenih popustov 
za nalaganje dobroimetja ter vračilo neamortizirane vrednosti 
elektronske tablice ABC najpozneje do 30. junija 2018.

Neizkoriščeno dobroimetje se cestninskemu zavezancu 
vrne na bančni račun na podlagi poslane vloge, elektronskega 
medija in fotokopij računov, ki izkazujejo nalaganja najmanj v 
višini neizkoriščenega dobroimetja.

Upravljavec cestninskih cest rok za vlaganje zahtevkov iz 
prvega odstavka te točke objavi na svoji spletni strani v 30 dneh 
po uveljavitvi tega cenika. Upravljavec cestninskih cest mora 
zahtevke rešiti najpozneje do 31. decembra 2018.

IX.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik 

cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 77/16, 
44/17 in 63/17).

X.
Ta cenik začne veljati z dnem začetka izvajanja cestninje-

nja v prostem prometnem toku.

Št. 007-45/2018/9-02111214
Ljubljana, dne 6. februarja 2018
EVA 2018-2430-0007

dr. Tomaž Vidic l.r.
Predsednik

uprave DARS, d. d.

V skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o ce-
stninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) je bilo k Ceniku 
cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vla-
de Republike Slovenije, izdano pod št. 00710-4/2018/4 z dne 
1. 3. 2018.
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
586. Zakon o dodatnih ukrepih za odpravo posledic ško-

de zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov 
(ZUOPŠP) 2141

587. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih 
(ZSDP-1B) 2143

588. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o javnem naročanju (ZJN-3A) 2145

PREDSEDNIK REPUBLIKE
589. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvod-
stvu Luksemburg 2146

VLADA
639. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora 

Karavanke 2314
640. Uredba o izvajanju uredb (EU) o uvedbi programa 

za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov ter 
o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo sta-
leža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku 
in Sredozemskem morju 2314

641. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o konce-
siji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe 
kopališča iz vrtine Sob-1/87 – Komunala d. o. o. 2317

642. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo 
termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Por-
torož iz vrtine HV-1/94 2317

643. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o kon-
cesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potre-
be kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in 
V-12/04 2318

644. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o 
koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, 
Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in 
potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice 2318

645. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o 
koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, 
VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopa-
lišča Terme Banovci 2318

646. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o kon-
cesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, 
Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe ko-
pališča Terme Lendava 2319

647. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o kon-
cesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potre-
be kopališča Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in 
T-5/03 2319

648. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo 
termalne vode za potrebe ogrevanja objektov druž-
be Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine 
Ft-1/81 2320

649. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter na-
činu uveljavljanja regionalne spodbude za zapo-
slovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in 
investiranje 2320

650. Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proi-
zvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orož-
jem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, 
izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov 2321

651. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
cestninskih cestah in cestnini 2322

652. Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih 
največja dovoljena masa presega 3.500 kg 2327

590. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike 
Slovenije v Gradcu, v Republiki Avstriji 2147

591. Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov 
in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi 
požarnega sklada 2147

MINISTRSTVA
592. Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih 

vozil 2147
593. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospo-

darskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbo-
vec (2011–2020) 2171

BANKA SLOVENIJE
594. Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih, ki bi jih kre-

ditne in finančne inštitucije morale upoštevati pri 
določanju ocene tveganja pranja denarja in financi-
ranja terorizma, povezanega s sklenjenim poslov-
nim razmerjem ali izvajanjem občasnih transakcij 
ter o zagotavljanju poenostavljenega in pogloblje-
nega pregleda stranke 2171

595. Navodilo za poročanje upravljavcev plačilnih siste-
mov 2172

596. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije 2177

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

653. Splošni akt o cestninjenju 2327
654. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest 2339

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
597. Dopolnitve Študentske ustave (ŠU-3A) 2177
598. Študentska ustava (ŠU-3-UPB) 2177
599. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani 2188

OBČINE
BOROVNICA

600. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Borovnica 2189

BOVEC
601. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2018 2191

CANKOVA
602. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2018 2194

CELJE
603. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu Golovec – območji GOS-1 in GOS-2 2196
604. Odlok o spremembi Odloka o občinskem podrob-

nem prostorskem načrtu Teharje - sever 2207
605. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistil-

nih naprav na območju Mestne občine Celje 2208
606. Sklep št. 1/18 o ukinitvi statusa javnega dobra 2209

DOBREPOLJE
607. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa 

športa v Občini Dobrepolje 2210

MEŽICA
608. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov 

na področju turizma v Občini Mežica 2212

MURSKA SOBOTA
609. Tehnični pravilnik na Vodovodu sistema B 2214
610. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopol-

njenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka 
o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno 
industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonape-
tostna elektrarna) 2229

POSTOJNA
611. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in 

dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5 2230

RAVNE NA KOROŠKEM
637. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh 2306
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RENČE - VOGRSKO
612. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - 

Vogrsko 2231

ROGATEC
613. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

»Pomoč družini na domu – socialna oskrba« 2232
614. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun občin-

skih taks 2232

SLOVENSKA BISTRICA
638. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Dra-
škovič 2306

SODRAŽICA
615. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za so-

financiranje izvajanja letnega programa športa v 
Občini Sodražica 2232

616. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene progra-
mov predšolske vzgoje 2233

ŠKOCJAN
617. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju 

Občine Škocjan 2233

ŠKOFLJICA
618. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Škofljica za leto 2018 2239

TREBNJE
619. Obvezna razlaga 157. člena Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Trebnje 2241
620. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu za »TRGOVSKI OBJEKT« 2241
621. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1. faza) 2246
622. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu za območje objekta VTD na Čatežu 2259
623. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj 
na območju Občine Trebnje 2263

TRŽIČ
624. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za po-

speševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič 2289
625. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti 

Občine Tržič 2294

ZAGORJE OB SAVI
626. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja jav-

nega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob 
Savi v plačni razred 2294

627. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javne-
ga zavoda Kulturni center Delavski dom Zagorje 
ob Savi v plačni razred 2295

628. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja jav-
nega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi v 
plačni razred 2295

629. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javne-
ga vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje 
ob Savi v plačni razred 2295

630. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Zavo-
da za šport Zagorje ob Savi v plačni razred 2296

ŽALEC
631. Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na pri-

marni ravni v Občini Žalec 2296
632. Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2018 2297
633. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2018 2298

ŽELEZNIKI
634. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v 

Občini Železniki 2300

ŽIRI
635. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2018 2303
636. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

sofinanciranju programov in projektov na področju 
kulture v Občini Žiri 2305

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 14/18 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 563
Javne dražbe 599
Razpisi delovnih mest 600
Objave po Zakonu o političnih strankah 605
Objave po Zakonu o medijih 606
Objave gospodarskih družb 608
Objave sodišč 609
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 609
Oklici dedičem in neznanim upnikom 609
Preklici 611
Spričevala preklicujejo 611
Drugo preklicujejo 611
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