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PREDSEDNIK REPUBLIKE

25. Ukaz o podelitvi odlikovanja 
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja  

Republike Slovenije

Za požrtvovalno pomoč beguncem, ki so po drugi svetovni 
vojni zbežali iz Slovenije, prejme

JOHN CORSELLIS

MEDALJO ZA ZASLUGE.

Št. 094-02-6/17-4
Ljubljana, dne 11. januarja 2019

Borut Pahor l.r.
predsednik

Republike Slovenije

26. Poziv za zbiranje predlogov možnih 
kandidatov za enega člana Sodnega sveta

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, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 
– UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), drugega odstavka 16. člena 
Zakona o sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17) ter v pove-
zavi z Odlokom o razpisu nadomestnih volitev za enega člana 
Sodnega sveta, ki ga voli Državni zbor (Uradni list RS, št. 2/19) 
objavljam

P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov  

za enega člana Sodnega sveta

Predsednik Državnega zbora me je obvestil, da je na podlagi 
odstopa članice Sodnega sveta s funkcije z dnem 31. decembrom 
2018, dne 7. januarja 2019 izdal odlok, s katerim je razpisal nado-
mestne volitve za enega člana Sodnega sveta, ki ga na predlog 
predsednika republike izvoli Državni zbor. V Uradnem listu RS, 
št. 2/19 je bil objavljen Odlok o razpisu nadomestnih volitev enega 
člana Sodnega sveta, ki ga voli Državni zbor, v katerem je za dan 
razpisa, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, določen 
petek, 11. januarja 2019. Na tej podlagi objavljam poziv za zbiranje 
predlogov možnih kandidatov za enega člana Sodnega sveta.

Zakon o sodnem svetu določa, da Državni zbor na predlog 
predsednika republike člane Sodnega sveta izvoli izmed univerzi-
tetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov.

Zaželeno je, da so predlogi možnih kandidatov za člana 
Sodnega sveta obrazloženi ter da je priloženo pisno soglasje 
možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti, če 
ta ne kandidira sam. Predlogom možnih kandidatov za člana 
Sodnega sveta morajo biti priložena tudi dokazila, ki dokazujejo 
izpolnjevanje pogojev.

Po tem, ko bom v skladu z zakonom o sodnem svetu sprejel 
odločitev o uvrstitvi dveh kandidatov na kandidatno listo, ki jo mo-
ram predložiti Državnemu zboru in pred glasovanjem v Državnem 
zboru, je predvidena javna predstavitev obeh kandidatov. V skladu 
z zakonom o sodnem svetu mora biti namreč predlagano število 
kandidatov na kandidatni listi večje od števila članov, ki se volijo, 
vendar največ dvakrat tolikšno, kot je število članov, ki se volijo.

Predloge možnih kandidatov za enega člana Sodnega sveta 
je treba poslati do četrtka, 31. januarja 2019, in sicer na naslov: 
Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Lju-
bljana.

Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični 
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Št. 003-03-6/2018-4
Ljubljana, dne 11. januarja 2019

Borut Pahor l.r.
predsednik

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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MINISTRSTVA
27. Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe 

zemljišč javne cestne in javne železniške 
infrastrukture

Na podlagi sedmega odstavka 3. člena, četrtega odstavka 
4. člena in sedmega odstavka 8. člena Zakona o evidentira-
nju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške 
infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/18) izdaja ministrica za 
infrastrukturo

P R A V I L N I K
o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne 

cestne in javne železniške infrastrukture

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in način vodenja 
evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železni-
ške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: evidenca), ki jo upra-
vlja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadalj-
njem besedilu: upravljavec matične evidence), šifrant dejanskih 
rab zemljišč, vsebino metodologije določanja in usklajevanja 
dejanske rabe zemljišč, vsebino elaborata sprememb podat-
kov dejanske rabe zemljišč ter vsebino elaborata sprememb 
podatkov dejanske rabe na zemljišču lastnika.

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo na-
slednji pomen:

1. dejanska raba zemljišč je dejanska raba zemljišč javne 
cestne oziroma javne železniške infrastrukture;

2. poligon dejanske rabe je strnjena površina zemljišča 
z isto vrsto dejanske rabe, ki ga določajo točke z ravninskimi 
koordinatami v državnem koordinatnem sistemu;

3. identifikacijska oznaka poligona je enolična identifika-
cijska številka poligona dejanske rabe;

4. stična meja med območji dejanske rabe zemljišč različ-
nih upravljavcev javne prometne infrastrukture je skupna daljica 
poligonov dejanske rabe različnih upravljavcev javne prometne 
infrastrukture;

5. javna prometna infrastruktura je javna cestna infra-
struktura in javna železniška infrastruktura.

3. člen
(podrobnejša vsebina evidence)

(1) V evidenci se za območja dejanske rabe vodijo po-
datki o:

– meji območja dejanske rabe zemljišč v obliki poligona 
dejanske rabe,

– vrsti dejanske rabe zemljišč,
– vrsti površine,
– upravljavcu javne prometne infrastrukture,
– identifikacijski oznaki poligona dejanske rabe zemljišč,
– natančnosti določitve meje območja dejanske rabe ze-

mljišč,
– usklajenosti meje dejanske rabe z zemljiškim katastrom,
– načinu določitve dejanske rabe zemljišč,
– datumu vira,
– površini območja dejanske rabe zemljišč,
– datumu spremembe in
– opisu.
(2) Meja območja dejanske rabe zemljišč se evidentira 

s topološko pravilnimi poligoni, ki so medsebojno topološko 
usklajeni. Koordinate lomnih točk poligona se določijo z rav-
ninskimi koordinatami v državnem koordinatnem sistemu. Ko-
ordinate se zaokrožijo na 1 centimeter.

(3) Vrsta dejanske rabe zemljišč se evidentira s šifro po-
drobne dejanske rabe zemljišč javne prometne infrastrukture iz 
uredbe, ki ureja dejanske rabe zemljišč.

(4) Vrsta površine je podrobnejša členitev območja ce-
stnega sveta, progovnega pasu in drugih površin, potrebnih za 
odvijanje cestnega oziroma železniškega prometa. Evidentira 
se v skladu z izmenjevalnim formatom, ki ga upravljavec ma-
tične evidence objavi na svoji spletni strani.

(5) Upravljavec javne prometne infrastrukture se eviden-
tira s svojo matično številko.

(6) Identifikacijska oznaka poligona dejanske rabe ze-
mljišč se evidentira z enolično identifikacijsko številko poligona 
dejanske rabe javne prometne infrastrukture. Upravljavec ma-
tične evidence določi nabor identifikacijskih oznak, ki jih mora 
vsak upravljavec javne prometne infrastrukture uporabiti za 
določitev identifikacijske oznake poligona.

(7) Natančnost določitve meje območja dejanske rabe ze-
mljišč se določi po šifrantu, ki ga Geodetska uprava Republike 
Slovenije objavi na svojih spletnih straneh v skladu z uredbo, 
ki ureja dejanske rabe zemljišč.

(8) Način določitve dejanske rabe zemljišč se evidentira 
glede na način zajema podatkov in je opredeljen z izmenjeval-
nim formatom, ki ga upravljavec matične evidence objavi na 
svoji spletni strani.

(9) Datum vira je podatek o datumu podatkovnega vira, 
ki je bil uporabljen za določitev dejanske rabe oziroma datum 
zajema podatka. Podatek o usklajenosti meje dejanske rabe 
zemljišč z zemljiškim katastrom se vodi po točkah poligona.

(10) Površina območja dejanske rabe zemljišč se izraču-
na iz koordinat poligona dejanske rabe.

(11) Status vnosa se nanaša na začasnost oziroma do-
končnost vpisa, kar določi upravljavec matične evidence po 
pregledu elaborata.

(12) Datum spremembe se evidentira s podatkom o datu-
mu evidentiranja sprememb podatkov o dejanski rabi zemljišč 
v evidenci.

(13) Opis je dodatna opisna informacija za posamezen 
poligon, ki ni bila zajeta z drugimi podatki.

4. člen
(vpis podatkov v evidenco)

(1) Prvi vpis in vsaka sprememba vpisanih podatkov o 
dejanski rabi zemljišč v evidenci se izvede na podlagi elaborata 
sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč ali elaborata spre-
memb podatkov dejanske rabe zemljišč na zemljišču lastnika.

(2) O vsaki spremembi podatkov o dejanski rabi zemljišč 
se vodijo naslednji podatki:

– vlagatelj,
– številka elaborata,
– datum vnosa in
– vrsta elaborata.
(3) Vlagatelj je upravljavec javne prometne infrastrukture, 

upravljavec matične evidence, če izvede usklajevanje stičnih 
mej ali usklajevanje podatkov o dejanskih rabah zemljišč s 
podatki v drugih matičnih evidencah, ali Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo kot upravni organ iz 8. člena zakona, 
ki ureja evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne prometne 
infrastrukture.

(4) Številko elaborata določi upravljavec matične eviden-
ce ob sprejemu elaborata sprememb v evidenco.

(5) Datum vnosa je datum vpisa podatkov v evidenco.
(6) Vrsta elaborata se evidentira s šifro vrste elaborata, ki 

se določi glede na to, ali gre za elaborat sprememb podatkov 
dejanske rabe zemljišč ali elaborat sprememb podatkov dejan-
ske rabe zemljišč na zemljišču lastnika.

5. člen
(način določanja in usklajevanja podatkov o meji območja 

dejanske rabe, ki se vodijo v evidenci)
(1) Podatki o dejanski rabi zemljišč se evidentirajo na 

osnovi podatkov o evidentirani javni prometni infrastrukturi v 
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zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, podatkov 
zemljiškega katastra in dejanskem stanju v naravi.

(2) Meja območja dejanske rabe zemljišča se evidentira 
s topološko pravilnimi poligoni, ki morajo biti s poligoni območij 
dejanske rabe zemljišč istega upravljavca javne prometne in-
frastrukture med seboj topološko usklajeni.

(3) Evidentirani poligoni območij pripadajočih zemljišč jav-
ne prometne infrastrukture se med seboj ne smejo prekrivati, 
razen v primeru evidentiranih območij pripadajočih zemljišč 
objektov javne prometne infrastrukture preko območij evidenti-
ranih pripadajočih zemljišč javne prometne infrastrukture.

(4) Če je meja območja dejanske rabe zemljišča že dolo-
čena in evidentirana v zemljiškem katastru kot meja zemljiške 
parcele, se podatki o meji območja dejanske rabe zemljišča 
zajamejo po podatkih zemljiškega katastra.

(5) Če meja območja dejanske rabe zemljišča v zemlji-
škem katastru še ni določena in evidentirana kot meja zemljiške 
parcele, se podatki o meji območja dejanske rabe zemljišča 
zajamejo na podlagi dejanskega stanja v naravi.

(6) Če meje dejanske rabe ni mogoče zajeti s pomočjo 
obstoječih podatkovnih virov v pisarni, se podatki o meji obmo-
čja dejanske rabe zemljišča zajamejo s pomočjo ogleda javne 
prometne infrastrukture.

(7) Stična meja območij dejanske rabe zemljišč v upra-
vljanju dveh ali več različnih upravljavcev javne prometne in-
frastrukture mora biti medsebojno usklajena.

(8) Če stična meja med območji dejanske rabe zemljišč 
različnih upravljavcev javne prometne infrastrukture poteka 
po evidentirani meji zemljiške parcele v zemljiškem katastru 
oziroma po evidentirani meji občine v zemljiškem katastru, 
upravljavca javne prometne infrastrukture stično mejo evidenti-
rata na podlagi podatkov zemljiškokatastrskih točk po podatkih 
zemljiškega katastra.

(9) Če stična meja med območji dejanske rabe zemljišč 
različnih upravljavcev javne prometne infrastrukture ne poteka 
po meji zemljiške parcele, evidentirane v zemljiškem katastru 
oziroma po evidentirani meji občine v zemljiškem katastru, 
upravljavca javne prometne infrastrukture stično mejo eviden-
tirata na podlagi podatkov dejanskega stanja v naravi, ki si jih 
med seboj izmenjata in uskladita.

(10) Če upravljavec matične evidence na podlagi eviden-
tiranih podatkov v evidenci in predloženih elaboratov ugotovi, 
da stična meja med območji dejanske rabe zemljišč različnih 
upravljavcev javne prometne infrastrukture ni usklajena, za-
gotovi tehnično uskladitev stične meje ob uporabi posebnih 
pravil iz 7. člena tega pravilnika, oziroma, če pogoji za tehnično 
uskladitev niso izpolnjeni, elaborat vrne vlagatelju v uskladitev.

(11) Ne glede na osmi, deveti in deseti odstavek tega čle-
na se v postopku uskladitve podatkov dejanske rabe zemljišč 
na zemljišču lastnika meja območja dejanske rabe zemljišč evi-
dentira le na zemljišču lastnika v elaboratu sprememb podatkov 
dejanske rabe zemljišča lastnika.

6. člen
(preverjanje lokacijske in vsebinske usklajenosti podatkov  

v predloženem elaboratu)
(1) Upravljavec matične evidence po prejemu elaborata 

sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč preveri lokacijsko 
in vsebinsko usklajenost predloženih podatkov.

(2) Če upravljavec matične evidence ugotovi, da linija 
javne prometne infrastrukture po podatkih zbirnega katastra 
gospodarske javne infrastrukture poteka izven poligona iz pre-
dloženega elaborata, šteje, da poligon ni lokacijsko usklajen. 
Upravljavec matične evidence vpisa takega poligona v evi-
denco ne izvede, na ugotovljeno neusklajenost pa opozori 
upravljavca javne prometne infrastrukture in ga pozove, naj 
ugotovljeno neusklajenost odpravi.

(3) Če upravljavec matične evidence ugotovi, da se poli-
goni iz predloženega elaborata nedovoljeno prekrivajo oziroma 
niso medsebojno topološko usklajeni z evidentiranimi poligoni 
istega upravljavca javne prometne infrastrukture v evidenci, 
šteje, da poligoni iz predloženega elaborata niso vsebinsko 

usklajeni. Upravljavec matične evidence takega vpisa v evi-
denco ne izvede, na ugotovljeno neusklajenost pa opozori 
upravljavca javne prometne infrastrukture in ga pozove, naj 
ugotovljeno neusklajenost odpravi.

(4) Če upravljavec matične evidence ugotovi, da stična 
meja poligona iz predloženega elaborata ni usklajena s stično 
mejo evidentiranega poligona drugega upravljavca javne pro-
metne infrastrukture, s katero se ta javna prometna infrastruk-
tura stika, šteje, da poligon ni vsebinsko usklajen. Upravljavec 
matične evidence izvede tehnično uskladitev stične meje ob 
uporabi posebnih pravil iz 7. člena tega pravilnika, če so pogoji 
za tehnično uskladitev stične meje izpolnjeni, ter v evidenci 
zagotovi sledljivost evidentiranih sprememb. Če pogoji za teh-
nično uskladitev stične meje niso izpolnjeni, vpisa v evidenco 
ne izvede, na ugotovljeno neusklajenost pa opozori upravljavca 
javne prometne infrastrukture in ga pozove, naj ugotovljeno 
neusklajenost odpravi.

7. člen
(posebna pravila za usklajevanje stične meje)

(1) Če se poligon dejanske rabe zemljišča v elaboratu 
prekriva z že evidentiranim poligonom dejanske rabe zemljišča 
v upravljanju drugega upravljavca javne prometne infrastruk-
ture, se stična meja med poligonoma določi ob upoštevanju 
naslednjih pravil:

– če se prekrivata poligona dejanske rabe zemljišč ob-
činske javne cestne infrastrukture dveh različnih upravljavcev 
občinske javne cestne infrastrukture, se stična meja določi po 
evidentirani meji občine;

– če se prekrivata poligona dejanske rabe zemljišč dr-
žavne javne cestne infrastrukture in občinske javne cestne 
infrastrukture, se stična meja določi po meji poligona državne 
javne cestne infrastrukture;

– če se prekrivata poligona dejanske rabe zemljišč dr-
žavne javne cestne infrastrukture v upravljanju različnih upra-
vljavcev, se stična meja določi po meji poligona državne javne 
cestne infrastrukture višje kategorije, v skladu s predpisi, ki 
določajo kategorizacijo javnih cest;

– če se prekrivata poligona dejanske rabe javne cestne in 
javne železniške infrastrukture, se stična meja določi po meji 
poligona javne železniške infrastrukture.

(2) Če upravljavec matične evidence ugotovi prekrivanje 
iz prejšnjega odstavka, upravljavca javne prometne infrastruk-
ture opozori na ugotovljeno neusklajenost glede na podatke, ki 
sta jih predložila, ter jima predlaga tehnično uskladitev stične 
meje ob upoštevanju pravil iz prejšnjega odstavka. Upravljav-
cema pošlje svoj predlog elaborata ter ju pozove, da elaborat 
odobrita. Odobren elaborat evidentira v evidenci ter zagotovi 
sledljivost evidentiranih sprememb podatkov. Če upravljav-
ca predlaganega elaborata ne odobrita, upravljavec matične 
evidence vpisa neusklajenih podatkov v evidenco ne izvede.

(3) Če se poligon dejanske rabe zemljišča iz elaborata 
enega upravljavca javne prometne infrastrukture ne stika z že 
evidentiranim poligonom dejanske rabe v upravljanju drugega 
upravljavca javne prometne infrastrukture, pri čemer znaša 
izmerjena dolžina vrzeli največ 5 metrov merjeno po liniji javne 
prometne infrastrukture, evidentirane v zbirnem katastru go-
spodarske javne infrastrukture, upravljavec matične evidence 
opozori na ugotovljeno neusklajenost upravljavca javne prome-
tne infrastrukture, jima predlaga dodaten poligon, s katerim se 
odpravi ugotovljena neusklajenost stične meje ter ju pozove, 
da elaborat odobrita. Odobren elaborat evidentira v evidenci ter 
zagotovi sledljivost evidentiranih sprememb podatkov. Če upra-
vljavca predlaganega elaborata ne odobrita, vpisa neusklajenih 
podatkov v evidenco ne izvede.

(4) Če znaša izmerjena dolžina vrzeli, merjeno po liniji 
javne prometne infrastrukture, evidentirane v zbirnem katastru 
gospodarske javne infrastrukture, več kot 5 metrov, upravljavec 
matične evidence o ugotovljeni neusklajenosti takšne stične 
meje opozori oba upravljavca javne prometne infrastrukture 
in ju pozove, da neusklajenost odpravita, vpisa neusklajenost 
podatkov v evidenco pa ne izvede.
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8. člen
(usklajevanje podatkov v evidenci s podatki  

iz drugih matičnih evidenc)
Zaradi usklajevanja podatkov o dejanskih rabah zemljišč v 

evidenci s podatki iz drugih matičnih evidenc lahko upravljavec 
matične evidence sam spremeni evidentiran podatek o dejan-
ski rabi zemljišč v evidenci in o tem obvesti upravljavca javne 
prometne infrastrukture.

9. člen
(vsebina elaborata sprememb podatkov dejanske rabe 

zemljišč in elaborata dejanske rabe zemljišč  
na zemljišču lastnika)

(1) Elaborat sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč 
in elaborat sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč na ze-
mljišču lastnika vsebujeta podatke o mejah območja dejanske 
rabe iz 3. in 4. člena tega pravilnika. Elaborat mora biti izdelan 
v skladu z izmenjevalnim formatom, ki ga upravljavec matične 
evidence objavi na svoji spletni strani. V elaboratu mora biti 
navedena sprememba na poligon natančno.

(2) Elaborat sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč 
na zemljišču lastnika poleg podatkov iz prejšnjega odstavka 
vsebuje še podatke o geodetskem podjetju, ki je izdelalo ela-
borat, ter številko in ime pooblaščenega inženirja geodezije, ki 
je elaborat potrdil.

(3) Elaborat sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč 
oziroma elaborat sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč 
na zemljišču lastnika se izdela v digitalni obliki v skladu z izme-
njevalnim formatom, ki ga upravljavec matične evidence objavi 
na svoji spletni strani.

10. člen
(vsebina metodologije za določanje in usklajevanje  

dejanske rabe zemljišč)
Metodologija za določanje in usklajevanje dejanske rabe 

zemljišč vsebuje podrobnejšo razlago uporabe pravil za dolo-
čanje in usklajevanje dejanske rabe zemljišč iz 5., 6. in 7. člena 
tega pravilnika s tehničnim prikazom praktičnih primerov. Meto-
dologija podrobneje določa podatkovne vire, ki se uporabijo, in 
njihovo uporabo ter pravila za določitev in zajem infrastrukture 
in pripadajočih zemljišč, tako da praktični primeri izhajajo od 
najbolj tipičnih do posebnih, s slikovnim in opisnim prikazom 
pojasnil za pravilno določitev poligonov.

KONČNA DOLOČBA

11. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-143/2018/28
Ljubljana, dne 27. decembra 2018
EVA 2018-2430-0028

Mag. Alenka Bratušek l.r.
ministrica 

za infrastrukturo

28. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic 
za otroke, ki potrebujejo posebno nego 
in varstvo

Na podlagi 6. in 91. člena Zakona o starševskem varstvu 
in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – 
ZUPJS-G in 14/18) izdaja ministrica za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti

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

Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje  
pravic za otroke, ki potrebujejo  

posebno nego in varstvo

1. člen
V Pravilniku o kriterijih za uveljavljanje pravic za otro-

ke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, 
št. 89/14, 92/15, 18/17 in 17/18) se v drugem odstavku 
3. člena v 3. točki za besedama »slepi otroci« doda beseda 
»trajno«.

2. člen
V drugem odstavku 4. člena se 1. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»1. zmerno slabovidne otroke: otrok ima 10 %–30 % ko-

rigiranega vida. Če ima otrok ugotovljeno slepoto le na enem 
očesu z ohranjenostjo vida na drugem očesu, je opredeljen kot 
zmerno slaboviden otrok.«.

3. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Komisije prve in druge stopnje enkrat letno preverijo 

ustreznost seznama bolezni in predlagajo njegove dopolni-
tve.«.

4. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 

sestavni del tega pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-32/2018
Ljubljana, dne 12. decembra 2018
EVA 2018-2611-0091

Mag. Ksenija Klampfer l.r.
ministrica 

za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti
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Priloga : 
 
»Priloga 1   
SEZNAM TEŽKIH, KRONIČNIH BOLEZNI IN STANJ 
 
 
1. Kronične encefalopatije (prirojene malformacije možganov, hipoksično ishemična encefalopatija, 

heredodegenerative in presnovne bolezni, rezidualna stanja po vnetjih, travmah, cerebrovaskularnih 

inzultih itd.) v akutni fazi za dobo enega leta ali, če so privedle do trajnih posledic (npr. zmerna 

gibalna oviranost, zmerna motnja v duševnem razvoju); – nižji dodatek za nego otroka (v nadaljnjem 

besedilu: nižji DNO) 

 
2. Imunsko pogojene bolezni živčevja z vsaj zmerno klinično prizadetostjo (multipla skleroza, 
poliradikulitis, cerebralni arteritis itd.); – nižji DNO 

 
3. Epilepsije, neodzivne na zdravljenje; – nižji DNO 
 
 
4. Mišične, živčnomišične bolezni z gibalno oviranostjo; obporodna poškodba brahijalnega pleteža: v 
času intenzivne rehabilitacije do enega leta starosti, oziroma 1,5 let po operativnem zdravljenju 

poškodbe brahijalnega pleteža; pes eqiunovarus v fazi intenzivnega zdravljenja (rehabilitacija po 
 
Ponsetiju, operativni poseg, trajna nošnja opornic) v prvem letu življenja oziroma dokler se stopalo ne 
postavi v nevtralni položaj; – nižji DNO 

 
5. Kromosomopatije oziroma genske bolezni s posledično vsaj zmerno motnjo v duševnem ali 
gibalnem razvoju oziroma funkcionalno gibalno oviranostjo; Downov sindrom do 3. leta starosti, 
 
Downov sindrom po 3. letu starosti le, če gre za vsaj zmerno motnjo v duševnem ali gibalnem razvoju 
oziroma funkcionalno gibalno oviranost; – nižji DNO 

 
6. Najtežje oblike prirojenih in pridobljenih imunskih pomanjkljivosti, kjer ni mogoča restitucija imunske 

funkcije z nadomestnim zdravljenjem z intravenskimi imunoglobulini, razen če so že nastale kronične 

posledice bolezni, kot so kronična okvara z zmanjšano pljučno funkcijo, zmerna gibalna oviranost ali 

zmerna motnja v duševnem razvoju, oziroma do dokončanega zdravljenja (transplantacija krvotvornih 

matičnih celic ); – nižji DNO 

 
7. Alergija na hrano, če je dokazana alergija na hrano na tri ali več osnovnih živil (mleko, soja, jajca, 

arašidi, pšenica), po devetem mesecu starosti. Pri nizko pozitivnih alergoloških testih (kožni vbodni 

test oziorma nizko pozitivni IgE) mora biti alergija potrjena s provokacijskim testom; – nižji DNO 
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8. Težke oblike JIA s poslabšanjem v zadnjih šestih mesecih, zaradi katerega je bila 

uvedena ali spremenjena terapija z imunomodulatornim zdravilom oziroma biološkimi 

zdravili. Dodatek se odobri za največ šest mesecev. Dodatek pripada pacientom z JIA, pri 

katerih je prišlo do stalne zmerne gibalne oviranosti; – nižji DNO 

 
9. Težke oblike avtoimunih bolezni (sistemski lupus eritematosus, dermatomiositis, 

vaskulitis, urtikarija s hipokomplementemijo....), ob poslabšanju v zadnjih šestih mesecih, 

zaradi katerega je bila uvedena terapija s sistemskimi kortikosteroidi v dozi nad 0,5 mg / kg 

TT/ dan, uvedena ali spremenjena imunosupresivna terapija ali biološko zdravilo. Dodatek se 

odobri za največ eno leto. Dodatek pripada vsem pacientom s težkimi oblikami avtoimunskih 

obolenj, pri katerih je zaradi bolezni nastala stalna okvara: zmerna gibalna oviranost, zmerna 

motnja v duševnem razvoju ali funkcionalna oviranost; – nižji DNO 

 
10.  Otroci s cistično fibrozo - starši oziroma skrbniki imajo pravico do višjega dodatka za 

nego in delnega plačila za izgubljeni dohodek; – višji DNO 

 
11. Mukoviscidoza in druge kronične gnojne bolezni pljuč (mukociliarna diskinezija, 

bronhiektazije itd.,), primarna ciliarna diskinezija, bronhiektazije druge etiologije s pomembno 

okvaro pljučne funkcije (FEV1 pod 60%); – nižji DNO 

 

12. Kronična dihalna odpoved (ne glede na etiologijo), ki jo opredeljuje potreba po trajnem 

zdravljenju z dodatnim kisikom ali umetno (invazivno ali neinvazivno) ventilacijo; – nižji DNO 

 

13. Bronhopulmonalna displazija v času, ko podnevi oziroma ponoči otrok stalno potrebuje 

dodatek kisika za vzdrževanje ciljne SpO2; – nižji DNO 

 

14. Težka astma – v času, ko je potrebno redno, dolgotrajno zdravljenje s sistemskimi 

steroidi oziroma biološkimi zdravili; – nižji DNO 

 

15. Otroci s traheostomo – dokler imajo traheostomo, po dekanilaciji status preneha; – nižji 

DNO 

 
16. Težke aplastične anemije – za dobo do enega leta po imunomodulatornem zdravljenju; 

avtoimune hemolitične anemije v obdobju intenzivnega imunosupresivnega zdravljenja 

(metilprednisolon vsaj 0.5 mg/kg/dan) – za šest mesecev, nato znova presoja; druge 

hemolitične anemije s težjim potekom (redne transfuzije vsaj 4 x / leto ali na helacijskem 

zdravljenju) – za dobo do treh let, nato znova presoja, druge težko potekajoče kronične 
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anemije (npr. anemije Blackfan-Diamond) za dobo od enega leta do trajno, glede na klinični 

potek; – nižji DNO 

 

17. Težke kronične nevtropenije (absolutno število nevtrofilnih levkocitov < 0.5 x 109/L) s 

težjim kliničnim potekom (ambulantno ali hospitalno antibiotično zdravljenje vsak mesec) – 

za dobo do enega leta nato znova presoja; – nižji DNO 

 

18. Težke kronične trombocitopenije (Tr < 20 x 109/L ) s težjim potekom (potrebno je 

imunomodulatorno zdravljenje) - za dobo do treh do šestih mesecev, nato znova presoja; 

težke prirojene trombocitopatije (če terjajo zdravljenje zaradi krvavitev vsaj 2 x / mesec) – za 

dobo do treh let, nato znova presoja; – nižji DNO 

 

19. Histiocitoze na sistemskem zdravljenju – za dobo še treh let po končanem zdravljenju; – 

nižji DNO 

 
20. Presnovne bolezni kot npr. Gaucher (če prejemajo nadomestno zdravljenje) – trajno; – 

nižji DNO 

 

21. Težka hemofilija – trajno; srednje težka hemofilija (kadar terja nadomestno zdravljenje 

vsaj 2 x / mesec ali profilaktično zdravljenje) – za dobo do treh let, nato znova presoja; vse 

oblike hemofilije z inhibitorji in vsi pacienti s hemofilijo v aktivnem postopku ITI (indukcije 

imunske tolerance) – za dobo do zaključka postopka ITI ali trajno (slednje, če je istočasno 

prisotna težka hemofilija); težka von Willebrandova bolezen – trajno; težje oblike vWB tipa 1 

in 2, ki terjajo pogoste terapevtske ukrepe za zaustavljanje krvavitev (vsaj 2 x mesečno) – za 

dobo do treh let, nato znova presoja; druge težke prirojene motnje koagulacije (če terjajo 

zdravljenje zaradi krvavitev vsaj 2 x mesečno) – za dobo od treh let do trajno glede na 

klinični potek; druge težke pridobljene motnje koagulacije (če terjajo zdravljenje zaradi 

krvavitev vsaj 2 x mesečno) – za dobo do enega leta nato znova presoja; – nižji DNO 

 
22. Rak – v času zdravljenja in še za dobo treh let po končanem zdravljenju; – nižji DNO 

 

23. Otroci po transplantaciji: eno leto po transplantaciji solidnega organa oziroma do prehoda 

na vzdrževalno imunosupresivno zdravljenje; transplantacija KM ali PKMC – za dobo 

zdravljenja in še eno leto po ukinitvi imunosupresivne terapije; – nižji DNO 

 

24. Kronični kolitis (Mb. Crohn in ulcerozni kolitis) z endoskopsko dokazanim poslabšanjem v 

zadnjem letu, zaradi katerega je bilo treba uvesti diferentno sistemsko zdravljenje (sistemski 

steroidi, biološko zdravljenje, azatioprin ali druga imunomodulatorna zdravila, prehransko 
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zdravljenje, operacija; ne pa pri zdravljenju s 5-ASA, budezonidom ali steroidnimi klizmami); 

dodatek se odobri za največ eno leto in se ga samo zaradi vzdrževalnega zdravljenja 

(imunomodulatorji, biološka zdravila) ne podaljša; – nižji DNO 

 

25. Dekompenzirana kronična bolezen jeter z vsaj dvema zapletoma (npr. ciroza jeter z 

varicami in ascitesom) – otroci z avtoimunskim hepatitisom, zaradi katerega je treba uvesti 

diferentno sistemsko zdravljenje (sistemski steroidi v visokih odmerkih (več kot 0,5 mg/kg 

TT), azatioprin ali druga imunomodulatorna zdravila); dodatek se odobri za največ eno leto in 

se ga samo zaradi vzdrževalnega zdravljenja (imunomodulatorji, nizek odmerek steroida) ne 

podaljša; -– nižji DNO 

 

26. Težke kronične bolezni trebušne slinavke (npr. cistična fibroza, Shwachman-Diamondov 

syndrom itd.); – nižji DNO 

 

27. Hujše distrofije (do dveh let TT vsaj 1 kg pod 3.p, nad drugim letom pa pri ITM < 10.p; po 

krivuljah, ki so priporočene za Slovenijo), Celiakija; – nižji DNO 

 

28. Vrojene motnje presnove, ki zahtevajo ustrezno dieto, s katero preprečimo hudo stalno 

prizadetost oziroma je ta že nastala, ter endokrinopatije, katerih zdravljenje zahteva ustrezno 

dieto in spremembo življenjskega stila za preprečitev posledic osnovne motnje; – nižji DNO 

 
 

29. Otrok s hujšo prizadetostjo zaradi bolezni srca in ožilja, ki ima: 

– nedokončano stopenjsko kirurško zdravljenje prirojene srčne napake, 

– napredovalo kronično srčno popuščanje v NYHA razredu 3 ali 4, in ima EF manj kot 35%, 

– na zdravljenje neodzivno kronično motnjo srčnega ritma (incezantne tahikardne motnje 

srčnega ritma), s pridruženo kardiomiopatijo oziroma kroničnim srčnim popuščanjem; – vse 

nižji DNO 

 

30.  

– Končna ledvična odpoved (kronična ledvična bolezen 5. stopnje) 

– Kronična ledvična bolezen nižje stopnje s hujšo distrofijo (do dveh let TT vsaj 1 kg pod 3.p, 

nad drugim letom pa pri ITM < 10.p; po krivuljah, ki so priporočene za Slovenijo) 

– Stanje s presajeno ledvico eno leto po presaditvi 

– Nefrotski ali nefritični sindrom ali atipični hemolitično uremični sindrom v času intenzivnega 

sistemskega zdravljenja (sistemski steroidi, plazmafereze, biološka zdravila: rituximab, 
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eculizumab,…) ali rednega (najmanj 1 x na 14 dni) nadomeščanja humanih albuminov in/ali 

IVIG-ov; 

– vse nižji DNO 

 

31. Razcep ustnice, trdega in mehkega neba (prve dve leti in pol življenja oziroma do 

dokončanega primarnega operativnega zdravljenja, kar je razvidno iz zdravstvene 

dokumentacije); – nižji DNO 

 

32. Hude oblike kroničnih kožnih bolezni – vse nižji DNO: 

 Dedne bulozne epidermolize (EBH-simplex, EBHD- dominatno in EBHD-recesivna) 

 Kongenitalne ihtioze (na X kromosom vezana, lamelozna oblika, bulozna oblika in 

ihtiosis linearis circumflexa) 

 Druge težke redke dedne kožne bolezni in kožne spremembe ob nekaterih redkih 

sindromih (porfirije, protoporfirije in druge fotodermatoze, anhidrotične ektodermalne 

displazije, Netherton syndrom, Rhotmund Thomson, generalizirane mastocitoze 

oziroma bolezni iz seznama »bolezni sirot«) 

 Pacient s težko obliko luskavice ali težko obliko atopijskega dermatitisa, če bi imel 

poslabšanja kožne simptomatike tako obsežna, da bi potreboval hospitalizacijo (za 

omejeno obdobje največ enega leta); 

 

33. Politravmatizirani otroci s hudimi posledicami v času rehabilitacije, otroci po zahtevnih 

operativnih posegih v času rehabilitacije; – nižji DNO 

 

34. Težke kronično potekajoče duševne bolezni (depresija, psihoze, …) v fazi intenzivnega 

zdravljenja, v akutni fazi za dobo enega leta ali, če so privedle do trajnih posledic (npr. 

nezmožnost nadaljnjega šolanja, vprašljiva možnost rehabilitacije do te mere, da bo oseba v 

odrasli dobi sposobna za samostojno pridobitno delo); – nižji DNO 

 

35. Pervazivne razvojne motnje (avtizem, Aspergerjev sindrom, spektroavtistična motnja, 

spekter motenj avtizma); – nižji DNO 

 

36. Inkontinenca blata po petem letu starosti organske etiologije ali funkcionalne etiologije 

rezistentne na zdravljenje (oziroma nekontrolirana defekacija praktično dnevno) 

Inkontinenca urina po petem letu starosti organske etiologije (in ne za izolirano primarno 

nočno enurezo); – vse nižji DNO 

 

37. Nedonošenčki rojeni pred 28. tednom gestacije – do 15. meseca starosti; - nižji DNO 
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38. Otroci z gastrostomo; – nižji DNO 

 

39. Otroci s skeletnimi displazijami, osteogenesis imperfecta, kadar te privedejo do 

funkcionalne ali zmerne gibalne oviranosti; – nižji DNO 

 

40. Otroci, starejši od petega leta, s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami. Otroci se govorno 

ne izražajo ali pa je njihov govor za okolico nerazumljiv. Otroci, za sprejemanje jezika in 

ustvarjanje jezikovnih konceptov potrebujejo veliko konkretnih pripomočkov (nadomestna 

komunikacija) in skrajno poenostavljen način govora; – nižji DNO 

 

41. Otroci mlajši od 18 mesecev (korigirana starost): z abnormno nevrološko simptomatiko in 

zaostankom v motoričnem razvoju z razvojnim kvocientom pod 0,6; ali imajo hkrati vsaj tri 

težave iz naslednjih področij razvoja: v drži in gibanju, v razvoju senzornih in komunikacijskih 

funkcij, motnje hranjenja in prehranjenosti. Gre za taka odstopanja v razvoju, da zahtevajo 

otroci redne programe terapije pri strokovnjakih in nadaljevanje dela doma po navodilih; – 

nižji DNO 

 

Kriteriji za podaljšanje starševskega dopusta : majhni otroci (otroci < 15 mesecev, v primeru 

dvojčkov <18 mesecev z izrazito abnormno nevrološko simptomatiko, izrazito asimetrijo v 

drži in gibalnih vzorcih oziroma pomembnim zaostankom v razvoju); 

 

3. točka drugega odstavka 3. člena: vsi otroci, ki so enako gibalno ovirani, kot je definirano 

za funkcijski razred 4 in 5 GMFCS pri cerebralni paralizi; – višji DNO «. 
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29. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov 
srednjega poklicnega izobraževanja

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr. in 25/17 – ZVaj) minister za izobraževanje, znanost in 
šport izdaja

O D R E D B O
o sprejetju izobraževalnih programov srednjega 

poklicnega izobraževanja

1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije 

za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 168. 
seji, dne 16. 11. 2018, se sprejmejo prenovljeni izobraževalni 
programi srednjega poklicnega izobraževanja:

– Bolničar-negovalec, ki nadomešča obstoječi program 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/08;

– Frizer, ki nadomešča obstoječi program objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 14/10;

– Klepar-krovec, ki nadomešča obstoječi program obja-
vljen v Uradnem listu RS, št. 53/08 in

– Zidar, ki nadomešča obstoječi program objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 95/09.

2. člen
(1) Izobraževalne programe iz prejšnjega člena Ministr-

stvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na svoji spletni 
strani.

(2) Izobraževalni programi iz prejšnjega člena se začnejo 
izvajati s šolskim letom 2019/2020.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-58/2018
Ljubljana, dne 4. januarja 2019
EVA 2018-3330-0051

Dr. Jernej Pikalo l.r.
minister  

za izobraževanje, znanost in šport

30. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi 
ustanove z imenom Fundacija Eksodus, 
Ustanova za humanitarno pomoč otrokom

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah 
(Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 
– popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi 
ustanove »Fundacija Eksodus, Ustanova za humanitarno po-
moč otrokom«, naslednjo

O D L O Č B O

1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fun-
dacija Eksodus, Ustanova za humanitarno pomoč otrokom«, 
sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 1052/18 
z dne 1. 8. 2018, pri notarju Urošu Kosu, Cigaletova ulica 7, 
Ljubljana, s katerim je ustanovitelj:

Martina Jelovčan, Bodinusstr. 9, 40239 Düsseldorf, Nem-
čija, ustanovila ustanovo:

z imenom: Fundacija Eksodus, Ustanova za humanitarno 
pomoč otrokom, s sedežem: Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana.

2. Namen ustanove je splošnokoristen in dobrodelen. 
Ustanova je ustanovljena za področje humanitarne pomoči 
otrokom v Afriki in v Republiki Sloveniji.

3. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 5.000 eu-
rov.

4. Člani prve uprave so:
– Tanja Kodrič Jurko, V Murglah 75, 1000 Ljubljana,
– Monika Žagar, Resljeva cesta 20, 1000 Ljubljana,
– Duška Knežević Hočevar, Malgajeva ulica 16, 1000 Lju-

bljana.
5. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list 

RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) 
stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije 
nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.

Št. 12200-6/2018
Ljubljana, dne 13. decembra 2018
EVA 2018-2611-0093

Mag. Ksenija Klampfer l.r.
ministrica

za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

31. Poslovnik Varuha človekovih pravic 
Republike Slovenije

Na podlagi 51. člena Zakona o varuhu človekovih pravic 
(Uradni list RS, št. 69/17 – ZVarCP – UPB2) in po predhodnem 
mnenju Komisije za peticije, človekove pravice in enake mo-
žnosti št. 000-04/18-19/7 z dne 3. 1. 2019 sprejemam

P O S L O V N I K
Varuha človekovih pravic Republike Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Varuha člo-

vekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Va-
ruh), določa delitev delovnih področij ter postopek s pobudami 
in drugimi vlogami.

2. člen
V besedilu poslovnika uporabljeni izrazi, zapisani v moški 

spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni.

3. člen
(1) Varuha predstavlja predstojnik, varuh človekovih pra-

vic (v nadaljnjem besedilu: varuh).
(2) V zadevah, ki vsebinsko niso pobude iz 9. člena Za-

kona o varuhu človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: ZVar-
CP), predstavlja Varuha v mejah svoje pristojnosti ali v mejah 
pooblastila varuha generalni sekretar Varuha (v nadaljnjem 
besedilu: generalni sekretar).

4. člen
(1) Varuh posluje v slovenskem jeziku.
(2) Kdor ne obvlada slovenskega jezika, lahko pri Varuhu 

vloži pisno pobudo v svojem jeziku.
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(3) Oseba iz prejšnjega odstavka prejme prevod konč-
nega odgovora oziroma odločitve Varuha praviloma v jeziku, v 
katerem je bila pobuda vložena.

5. člen
(1) Varuh ima okrogel pečat. Pečat ima v sredini grb Re-

publike Slovenije, okrog njega pa napis: Republika Slovenija 
Varuh človekovih pravic.

(2) Varuh ima enotno celostno grafično podobo.

6. člen
Vprašanja organizacije in načina dela Varuha, ki niso 

urejena z ZVarCP in s tem poslovnikom, se uredijo s splošnimi 
akti Varuha.

7. člen
Varuh sodeluje in navezuje stike s sorodnimi organizaci-

jami in njihovimi združenji v drugih državah ter z mednarodni-
mi organizacijami s področja varovanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin.

8. člen
(1) Varuh pri svojem delu komunicira z javnostjo oziroma 

različnimi ciljnimi skupinami. Javnost svojega dela zagotavlja 
na različne načine in z uporabo raznih komunikacijskih orodij.

(2) Varuh izdaja redna letna poročila, posebna poročila in 
posebne publikacije.

(3) Pri komuniciranju z javnostjo spoštuje zaupnost po-
stopka in predpise o varstvu podatkov.

9. člen
(1) Postopek pri Varuhu je zaupen, in to v razmerju do 

pobudnikov, drugih udeležencev v postopku in javnosti.
(2) Predlog za vrnitev občutljivih osebnih podatkov, ki jih 

Varuh ne potrebuje v postopku, pripravi nosilec zadeve naj-
pozneje v 25 dneh od prejema podatkov. Odločitev o vrnitvi in 
izbrisu iz evidenc Varuha sprejme pristojni namestnik varuha v 
30 dneh od prejema podatkov, o čemer nosilec zadeve obvesti 
pobudnika.

(3) Varuh ali pristojni namestnik varuha lahko, če to ni 
v škodo zaupnosti postopka, udeležencu v postopku dovoli 
vpogled v spis, in sicer na podlagi utemeljene pisne vloge. Od-
ločitev se sprejeme v desetih delovnih dneh od prejema pisne 
vloge. Vpogled v spis se opravi v delovnem času na sedežu 
Varuha in pod nadzorstvom javnega uslužbenca, ki ga določi 
direktor strokovne službe.

(4) Osebe, ki podatke o Varuhovem delu potrebujejo 
zaradi izdelave diplomske, magistrske ali doktorske naloge 
ali zaradi znanstvenoraziskovalnega proučevanja Varuhovega 
dela, lahko vpogledajo v spis na podlagi pisnega dovoljenja 
varuha ali pristojnega namestnika varuha. Pred vpogledom v 
spis morajo osebe podpisati izjavo o varstvu osebnih podatkov, 
s katerimi se ob vpogledu seznanijo.

(5) Pravica do vpogleda obsega pravico do pregledo-
vanja, prepisovanja in kopiranja posameznih dokumentov iz 
spisa. Stroški za izdajo kopij bremenijo osebo, ki uveljavlja 
pravico do vpogleda.

(6) Glede plačila stroškov za izdajo fotokopij se smiselno 
uporablja ureditev, ki velja za posredovanje in ponovno upora-
bo informacij javnega značaja.

II. ORGANIZACIJA IN NAČIN DELA

10. člen
(1) Službo Varuha sestavljata strokovna služba in sekre-

tariat.
(2) Podrobnejšo organizacijo službe Varuha, število de-

lovnih mest z opisi in s pogoji za njihovo zasedbo ureja varuh 
s posebnim aktom.

(3) Službo Varuha vodi generalni sekretar.

11. člen
(1) Generalni sekretar ima glede vodenja službe Varuha in 

na področju delovnih razmerij pravice in dolžnosti predstojnika 
državnega organa v skladu z zakonom, razen če z ZVarCP ali 
akti Varuha ta pristojnost ni izrecno določena varuhu.

(2) Generalni sekretar je odredbodajalec za uporabo sred-
stev za delo Varuha.

(3) Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren varuhu.
(4) Generalnega sekretarja v njegovi odsotnosti nadome-

šča javni uslužbenec, ki ga določi varuh.

12. člen
(1) Strokovna služba po navodilih varuha, namestnikov 

varuha in direktorja strokovne službe opravlja strokovne na-
loge na posameznih delovnih področjih iz pristojnosti Varuha, 
klasificira pobude, skrbi za obravnavo pobud in potek njihove 
obravnave, izvaja preiskovalna dejanja, izdeluje poročila o 
svojih ugotovitvah v zvezi s pobudami ter pripravlja mnenja, 
predloge, kritike in priporočila.

(2) Direktor strokovne službe organizira in vodi delo javnih 
uslužbencev v strokovni službi po navodilih varuha in name-
stnikov varuha.

13. člen
(1) Sekretariat opravlja naloge na organizacijskem, prav-

nem, upravnem, materialnem, finančnem, kadrovskem podro-
čju, naloge s področja odnosov z javnostmi, naloge glavne pi-
sarne, administrativno-tehnične, informacijske in druge naloge, 
ki so potrebne za delovanje Varuha.

(2) Sekretariat vodi neposredno generalni sekretar.
(3) Varuh lahko s posebnim aktom oblikuje notranjo orga-

nizacijo sekretariata.

14. člen
(1) Svet varuha za človekove pravice (v nadaljnjem bese-

dilu: Svet) je posvetovalno telo varuha.
(2) Postopek za imenovanje članov Sveta se začne naj-

pozneje 30 dni po začetku mandata varuha.
(3) Varuh na svojem spletišču in v medijih objavi javni 

razpis za imenovanje članov Sveta in javni poziv za posre-
dovanje predlogov državnih organov za imenovanje članov 
Sveta. Razpis mora omogočiti zbiranje prijav najmanj 15 dni od 
dneva objave. Prijava mora poleg zakonsko določenih zahtev 
vsebovati še navedbo osebnih podatkov prijavljenega kandi-
data, kratek opis njegovega dosedanjega dela ali aktivnosti ter 
podatke, iz katerih je razvidno, da je strokovnjak na področju 
varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

(4) Varuh v 30 dneh po preteku roka za zbiranje prijav iz 
javnega razpisa na svojem spletišču objavi sklep o imenovanju 
članov Sveta. Vse prijavljene kandidate v istem roku pisno 
obvesti o svoji odločitvi.

(5) Določbe tretjega in četrtega odstavka se smiselno 
uporabljajo tudi za predloge državnih organov.

(6) Predsednik Sveta ima pooblastilo, da zaposlenim pri 
Varuhu naloži pripravo gradiva in druga opravila v zvezi z 
organizacijo in izvedbo seje Sveta in tudi za izvajanje drugih 
pristojnosti Sveta.

15. člen
(1) Varuh ima tudi naslednje notranje organizacijske 

enote:
– zagovorništvo otrok,
– center za človekove pravice,
– državni preventivni mehanizem po Opcijskem protokolu 

h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali 
poniževalnim kaznim ali ravnanju (v nadaljevanju: DPM).

(2) Vodenje notranjih organizacijskih enot pomeni zlasti 
koordiniranje delovnih procesov v okviru enote, dodeljevanje 
zadev in dajanje navodil za opravljanje dela v enoti zaposlenim 
javnim uslužbencem, ter skrb za usklajenost delovanja enote 
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z delovanjem drugih notranjih organizacijskih enot oziroma or-
gana, za sodelovanje z institucijami in organizacijami v državi, 
iz tujine oziroma mednarodne ravni in za seznanjanje javnosti 
o izbranih vidikih delovanja enote.

(3) Za pomoč pri vodenju notranjih organizacijskih enot se 
lahko imenuje pomočnike vodij.

(4) Naloge in delovanje organizacijskih enot se opravljajo 
v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev v skladu s pred-
nostnimi nalogami, ki jih pripravijo njihovi vodje.

(5) Sredstva za delovanje notranjih organizacijskih enot 
se zagotavljajo v okviru proračuna Varuha na posebnih loče-
nih postavkah na podlagi letnega načrta dela in aktivnosti za 
naslednje proračunsko obdobje.

16. člen
(1) Zaupnost postopka in varstvo osebnih podatkov otrok 

in njihovih staršev ali zakonitih zastopnikov sta dodatno zago-
tovljena z omejitvijo kroga pooblaščenih oseb, ki imajo zaradi 
svojih delovnih nalog pravico do vpogleda v posamezne za-
deve.

(2) Zagovorništvo otrok vodi namestnik varuha, ki je pri-
stojen za varstvo otrokovih pravic.

(3) O delovanju zagovorništva se poroča za vsako leto, v 
posebnem poglavju rednega letnega poročila, s katerim Varuh 
poroča državnemu zboru o svojem delu.

17. člen
Center za človekove pravice vodi namestnik varuha, ki 

ga pooblasti varuh.

18. člen
(1) O delovanju centra za človekove pravice se poroča za 

vsako leto, v posebnem poglavju rednega letnega poročila, s 
katerim Varuh poroča državnemu zboru o svojem delu.

(2) O posameznih nalogah centra za človekove pravice 
lahko Varuh izdaja tudi posebne publikacije ali o njih ciljnim 
javnostim poroča na kateri koli drug primeren način.

19. člen
Center za človekove pravice lahko zlasti naloge izobra-

ževanja, usposabljanja, organiziranja posvetovanj ter priprave 
analiz in poročil opravlja v sodelovanju s fizičnimi ali pravnimi 
osebami, ki se ukvarjajo z varstvom človekovih pravic ali te-
meljnih svoboščin ali imajo v zvezi z njegovimi nalogami drugo 
ustrezno znanje in izkušnje.

20. člen
(1) DPM skrbi za varstvo oseb, ki jim je odvzeta prostost, 

pred mučenjem in drugimi oblikami okrutnega, nečloveškega, 
poniževalnega ravnanja ali kaznovanja z rednimi obiski na 
krajih odvzema prostosti, s priporočili in predlogi, pripravljenimi 
na podlagi obiskov, ter pripombami k veljavnim ali predlaganim 
zakonom.

(2) Pri izvajanju nalog in pooblastil DPM lahko sodelujejo 
osebe iz nevladnih ali humanitarnih organizacij. To sodelovanje 
se uredi s pogodbo.

(3) Javni razpis za izbor organizacij iz prejšnjega odstavka 
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na Varuhovem 
spletišču. Javni razpis vsebuje opredelitev predmeta in namena 
razpisa, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, merila za 
izbor in opredelitev obdobja sodelovanja.

(4) Javnost dela DPM se zagotavlja zlasti z objavo pov-
zetkov poročil o obisku krajev odvzema prostosti in z njegovim 
letnim poročilom.

(5) Delovanje DPM podrobneje določa metodologija izva-
janja nalog in pooblastil DPM, ki jo sprejme varuh.

21. člen
Za opravljanje strokovnih, svetovalnih, organizacijskih, 

koordinacijskih in administrativno-tehničnih nalog, vezanih na 
funkcijo varuha, se lahko oblikuje kabinet.

22. člen
(1) Kolegij varuha je delovno telo Varuha, ki ga sestavljajo 

varuh, njegovi namestniki, generalni sekretar in direktor stro-
kovne službe.

(2) Pri delu kolegija lahko sodelujejo drugi javni usluž-
benci Varuha.

(3) Kolegij varuha obravnava strokovna in druga vpraša-
nja, pomembna za delo Varuha.

(4) Kolegije varuha sklicuje in vodi varuh.

23. člen
(1) Zadeve iz pristojnosti Varuha se delijo na naslednja 

delovna področja:
1. Enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije,
2. Varstvo dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti 

in zasebnosti,
3. Svoboda vesti in verske skupnosti,
4. Svoboda izražanja,
5. Zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju 

javnih zadev,
6. Narodne in etnične skupnosti,
7. Tujci,
8. Omejitev osebne svobode,
9. Socialna varnost,
10. Delovnopravne zadeve,
11. Brezposelnost,
12. Državni preventivni mehanizem,
13. Zagovorništvo otrok,
14. Druge upravne zadeve,
15. Pravosodje,
16. Policijski postopki, zasebno varovanje, detektivi 

in redarji,
17. Okolje in prostor,
18. Regulirane dejavnosti,
19. Negospodarske javne službe,
20. Stanovanjske zadeve,
21. Varstvo otrokovih pravic.
(2) Za vsako področje je pristojen eden izmed namestni-

kov varuha.
(3) Podrobnejšo delitev posameznega področja varuh 

določi ob upoštevanju:
– vsebinske povezanosti problematike,
– organizacije in vrste postopkov državnih in drugih orga-

nov, do katerih ima Varuh pooblastila, in
– zaokroženosti strokovnih področij.

24. člen
(1) Namestnik varuha ima v zvezi s svojim delom na 

področjih, za katera je pristojen, vsa pooblastila, ki jih daje 
ZVarCP varuhu.

(2) Varuh lahko drugim funkcionarjem in javnim uslužben-
cem Varuha daje splošna ali posamična pooblastila.

25. člen
(1) Varuh in njegovi namestniki, drugi funkcionarji in javni 

uslužbenci Varuha imajo službeno izkaznico s fotografijo, po-
datki o identiteti in navedbo pooblastil.

(2) Zagovornik se pri izvajanju svojih nalog izkazuje z 
izkaznico, ki jo Varuh izda v skladu z ZVarCP.

(3) Obrazec izkaznice in postopek za njeno izdajo pred-
piše varuh.

(4) Za izdajanje izkaznic in evidenco o izdanih izkaznicah 
skrbi generalni sekretar.

26. člen
Delovni čas Varuha določi varuh in ga javno objavi.

27. člen
Varuh lahko opravlja svoje delo tudi zunaj svojega se-

deža.
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28. člen
(1) Razgovore s pobudniki opravljajo javni uslužbenci, 

varuh in namestniki varuha pa le po predhodnem dogovoru.
(2) Če razgovor ni bil predhodno dogovorjen, pobudnik pa 

kljub temu želi razgovor, ga lahko opravi z javnim uslužbencem, 
ki ga določi direktor strokovne službe.

III. POSTOPEK

29. člen
(1) Postopek za ugotavljanje kršitve človekovih pravic ali 

temeljnih svoboščin oziroma druge nepravilnosti se začne na 
pobudo.

(2) Varuh lahko pod pogoji, ki jih določa ZVarCP, v posa-
mezni zadevi začne postopek tudi na lastno pobudo.

(3) Varuh lahko obravnava tudi širša vprašanja, ki so po-
membna za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin in 
pravno varnost v Republiki Sloveniji.

30. člen
(1) Pobuda za začetek postopka se praviloma vloži pisno. 

Če je pobuda prejeta po elektronski pošti in obstaja dvom o 
identiteti pošiljatelja, se lahko zahteva potrditev pobude.

(2) Pobuda se lahko vloži tudi ustno na zapisnik. Pobu-
do sprejme javni uslužbenec, ki ga določi direktor strokovne 
službe.

(3) V izjemnih primerih lahko Varuh sprejme pobudo tudi 
po telefonu. Takšno pobudo mora pobudnik vložiti še v pisni 
obliki. Če je ne vloži v sedmih dneh po tem, ko jo je sporočil po 
telefonu, se lahko postopek ustavi.

31. člen
(1) Pobuda za začetek postopka mora biti podpisana in 

vsebovati osebne podatke pobudnika. Vsebovati mora:
– navedbo državnega organa, organa lokalne skupnosti 

ali nosilca javnih pooblastil (v nadaljnjem besedilu: organ), na 
katerega se pobuda nanaša,

– navedbo zatrjevane nepravilnosti,
– dejstva in dokaze, na katerih temelji pobuda, in
– navedbo pravnih sredstev, ki jih je v zadevi že uporabil.
(2) Pobudnika se lahko pozove, da v določnem roku 

pobudo ustrezno dopolni. Če pobuda v tem roku ni ustrezno 
dopolnjena, se postopek njene obravnave ustavi.

32. člen
Na vloge in druge dopise, ki nimajo narave pobude za 

začetek postopka, po navodilu varuha ali namestnika varuha 
odgovarja generalni sekretar.

33. člen
Če je za ugotovitev, razjasnitev ali presojo nekega dej-

stva, ki je pomembno za rešitev zadeve, potrebno strokovno 
znanje, ki ga Varuh nima, lahko v postopek vključi strokovnjaka, 
praviloma iz imenika sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in 
sodnih tolmačev.

34. člen
Ob upoštevanju neformalne narave postopka pri Varuhu 

se v tem postopku glede izločitve, zapisnika, vabil, vročanja, 
štetja rokov in ugotovitvenega postopka smiselno uporablja 
zakon, ki ureja splošni upravni postopek.

35. člen
Pred odločitvijo o načinu obravnavanja pobude lahko 

Varuh opravi potrebne poizvedbe. V ta namen od pristojnih 
organov zahteva, da mu v določenem roku pošljejo pojasnila, 
informacije in druge podatke.

36. člen
(1) Kadar je to mogoče, Varuh spodbuja sporazumno 

rešitev zadeve.

(2) Sporazumna rešitev zadeve ne izključuje Varuhovih 
morebitnih dodatnih ugotovitev in predlogov.

37. člen
Glede na ugotovljeno dejansko stanje lahko Varuh v vsaki 

fazi postopka vsakemu organu pošlje svoje mnenje o zadevi, 
ki jo obravnava, ne glede na vrsto in stopnjo postopka, ki teče 
pred temi organi.

38. člen
Varuh o pobudi praviloma odloči po skrajšanem postopku, 

zlasti kadar so dejansko stanje in stališča prizadetih strani raz-
vidni iz razpoložljivih podatkov, pri tem pa smiselno uporablja 
določbe zakona, ki urejajo preiskavo.

39. člen
Če to zahtevajo okoliščine obravnavane zadeve, Varuh 

začne preiskavo.

40. člen
Sklep o preiskavi vsebuje zlasti:
– povzetek pobude in navedb organa, na katerega se 

pobuda nanaša,
– navedbo ravnanja, ki domnevno pomeni kršitev človeko-

vih pravic ali temeljnih svoboščin oziroma drugo nepravilnost,
– osebe, ki bodo opravile preiskavo.

IV. ZAKLJUČEK POSTOPKA

41. člen
(1) Varuh lahko prekine, ali ustavi postopek, če ugotovi, 

da je bila zadeva rešena na drug način, če pobudnik neupravi-
čeno ne sodeluje v postopku ali je iz njegovih dejanj razvidno, 
da ne kaže zanimanja za nadaljevanje obravnavanja zadeve.

(2) O ustavitvi postopka se seznani pobudnika in organ, 
na katerega se nanaša pobuda, če je sodeloval v ugotovitve-
nem postopku.

42. člen
(1) Varuh zaključi postopek obravnave pobude oziroma 

širšega vprašanja s končnim poročilom, v katerem navede 
svojo oceno dejstev in okoliščin obravnavane problematike in 
ugotovi, ali so bile kršene človekove pravice ali temeljne svo-
boščine oziroma ali je šlo za drugo nepravilnost.

(2) Če je v zadevi izdelan osnutek poročila, se Varuh v 
končnem poročilu opredeli tudi do morebitnih pripomb prizade-
tih strank k osnutku poročila, ki niso bile upoštevane.

(3) Varuh s končnim poročilom seznani pobudnika in or-
gan, če je sodeloval v postopku ali če je bila ugotovljena kršitev 
oziroma druga nepravilnost pri njegovem delu.

V. DRUGE DOLOČBE

43. člen
Varuh o svojem delu vodi statistiko.

44. člen
Varuhovo redno letno poročilo vsebuje ugotovitve o sto-

pnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter 
o pravni varnosti v Republiki Sloveniji, opis poglavitne proble-
matike, statistični pregled prejetih, obravnavanih in zaključenih 
zadev, opis posameznih značilnih primerov kršitev ali nepravil-
nosti ter poročilo o drugih Varuhovih aktivnostih.

VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

45. člen
Obravnava pobud, vloženih pred uveljavitvijo tega po-

slovnika, se nadaljuje in zaključi skladno z določbami tega 
poslovnika.
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46. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Po-

slovnik Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 63/95, 54/98, 101/01 in 58/05).

47. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0101-1/2019
Ljubljana, dne 7. januarja 2019

Vlasta Nussdorfer l.r.
varuhinja človekovih pravic

32. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev 
fiskalnega sveta v plačne razrede

Na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o fiskalnem 
pravilu (Uradni list RS, št. 55/15), četrtega in petega odstavka 
16. člena in tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB, 107/09 – odl. 
US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 
35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 
– ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 
82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 
67/17, 84/18; v nadaljevanju: ZSPJS) izdajam

P R A V I L N I K
o napredovanju javnih uslužbencev  
fiskalnega sveta v plačne razrede

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Predmet urejanja)

(1) S tem pravilnikom se določata način in postopek pre-
verjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih usluž-
bencev na delovnem mestu oziroma v nazivu v višji plačni 
razred (v nadaljevanju: napredovanje).

(2) Napredovanje po tem pravilniku ne izključuje hkratne-
ga napredovanja v višji naziv, če javni uslužbenec izpolnjuje 
predpisane pogoje.

(3) Javni uslužbenec napreduje vsaka tri leta, če izpolnju-
je predpisane pogoje.

2. člen
(Pomen izrazov)

(1) Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja 
oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni usluž-
benec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje.

(2) Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do 
31. decembra, za katero se javnega uslužbenca oceni.

(3) Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z 
uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno 
napredovanje.

II. NAČIN IN POSTOPEK PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA 
POGOJEV ZA NAPREDOVANJE

3. člen
(Način preverjanja izpolnjevanja pogojev)

(1) Preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede na pod-
lagi treh letnih ocen delovne uspešnosti. Letna ocena delovne 

uspešnosti se določi na podlagi elementov iz prvega odstavka 
17. člena ZSPJS.

(2) Ocena delovne uspešnosti javnega uslužbenca je 
lahko: odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo 
ter pomeni:

– odlično: odlično opravljeno delo, to je visoko nad priča-
kovanji glede na kriterije ocenjevanja;

– zelo dobro: zelo dobro opravljeno delo, to je nad priča-
kovanji glede na kriterije ocenjevanja;

– dobro: dobro opravljeno delo, to je v skladu s pričako-
vanji glede na kriterije ocenjevanja;

– zadovoljivo: zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod 
pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;

– nezadovoljivo: nezadovoljivo opravljeno delo, to je v 
celoti pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja.

(3) Podrobnejša opredelitev kriterijev po elementih delov-
ne uspešnosti iz prvega odstavka tega člena je v Prilogi III, ki 
je sestavni del tega pravilnika.

4. člen
(Postopek ocenjevanja)

(1) Javne uslužbence se oceni enkrat letno, najkasneje 
do 15. marca tekočega leta za preteklo leto.

(2) V roku iz prejšnjega odstavka mora nadrejeni javnega 
uslužbenca (predstojnik organizacijske enote) izpolniti Ocenje-
valni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v 
ocenjevalnem obdobju (Priloga I, ki je sestavni del tega pravil-
nika) ter javnega uslužbenca seznaniti z oceno in utemeljitvijo. 
Zbirni podatki o ocenah v napredovalnem obdobju se vpisujejo 
v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredo-
valnem obdobju (Priloga II, ki je sestavni del tega pravilnika). 
Ocenjevalni in evidenčni listi se hranijo v personalni mapi 
javnega uslužbenca.

(3) Ocenijo se vsi javni uslužbenci, ki so v preteklem kole-
darskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se 
tudi tisti javni uslužbenci, ki so bili odsotni več kot šest mesecev 
zaradi napotitve na izobraževanje s strani delodajalca, zaradi 
poškodbe pri delu, poklicne bolezni ali porodniškega dopusta.

(4) Javni uslužbenec, ki na podlagi določb tretjega od-
stavka tega člena ni ocenjen, se oceni ob naslednjem roku 
ocenjevanja iz prvega odstavka tega člena.

5. člen
(Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev)

(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napre-
dovanje se izvede do 15. marca vsako leto za javne uslužben-
ce, ki izpolnijo pogoj 3 let od zadnjega napredovanja.

(2) Ocene se točkujejo, in sicer ocena odlično s 5 točka-
mi, ocena zelo dobro s 4 točkami, ocena dobro s 3 točkami in 
ocena zadovoljivo z 2 točkama. Ocena nezadovoljivo se ne toč-
kuje. Točke se vpišejo v Evidenčni list za tekoče napredovalno 
obdobje. Izpolnjevanje pogojev se ugotovi na podlagi seštevka 
treh letnih ocen.

(3) Za en plačni razred napredujejo tisti javni uslužbenci, 
ki v napredovalnem obdobju dosežejo:

– ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,
– ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,
– ob petem najmanj 13 točk,
– ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.
(4) Javni uslužbenci napredujejo za dva plačna razreda, 

če ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob na-
daljnjih napredovanjih pa 15 točk.

(5) Za javnega uslužbenca, ki na podlagi seštevka treh 
letnih ocen ni zbral zadostnega števila točk za napredovanje, 
se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje na-
slednje leto. Javni uslužbenec napreduje, ko doseže tri ocene, 
ki skupaj pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem 
se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega 
napredovanja.

(6) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega od-
stavka tega člena napreduje javni uslužbenec za en plačni ra-



Stran 72 / Št. 3 / 11. 1. 2019 Uradni list Republike Slovenije

zred, če je od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve 
preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel povprečno 
oceno najmanj dobro.

6. člen
(Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje)
Izpolnjevanje pogojev za napredovanje ugotovi odgovor-

na oseba.

7. člen
(Obvestilo o napredovanju)

(1) O izpolnitvi pogojev za napredovanje se javnega 
uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom, ki vsebuje podatke 
o številu plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu 
osnovne plače.

(2) Hkrati z obvestilom o napredovanju se javnemu usluž-
bencu izroči predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi.

(3) Obvestilo in predlog aneksa morata biti javnemu usluž-
bencu izročena najkasneje 15 dni po roku iz prvega odstavka 
5. člena tega pravilnika.

8. člen
(Izplačilo plače na podlagi napredovanja)

Javnemu uslužbencu pripada plača na podlagi plačnega 
razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v 
letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-

vilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 
(št. 00-1/2017/12 z dne 15. 3. 2018).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00-1/2019/1
Ljubljana, dne 8. januarja 2019

Dr. Davorin Kračun l.r.
predsednik
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PRILOGA I 

 

OCENJEVALNI LIST 
za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju 

od  __________ do  ____________ 

 
 

Ime in priimek javnega uslužbenca: 
 
 
 
Ocena javnega uslužbenca:____________________________ 
 
 
SKUPNA UTEMELJITEV OCENE (glede na kriterije ocenjevanja, v povezavi s pričakovanji na 
delovnem mestu)                
_________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________
_ 
_ 
 
 
              Izjava o seznanitvi z oceno 

 
 
 

__________________________                     __________________________ 
Ocenjevalec   Javni uslužbenec 
  
__________________________                      __________________________ 
Podpis                  Podpis  
  
Datum: ___________________             

  Datum:____________________          
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PRILOGA II 
 

 

EVIDENČNI LIST 
napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju 

od ________ do ________  
 
 
 
1. Podatki o javnem uslužbencu: 

 
Ime in priimek javnega uslužbenca:  
  
 
Rojstni datum javnega uslužbenca: 
.......................................................................................................................... 
 
Šifra in ime delovnega mesta oz. naziva: 
................................................................................................................ 
 
Organizacijska enota: 
................................................................................................................................................ 
 
 
 
Osnovni plačni razred delovnega mesta: ...................................... 
 
Datum zadnjega napredovanja: ...................................................... 
 
Plačni razred javnega uslužbenca: .................................................. 
 
 
 
 
2. Ocene javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju: 

 
 

 
V ocenjevalnem obdobju od ................. do ................. prva ocena ........................ št. točk ........... 
 
V ocenjevalnem obdobju od ................. do ................. druga ocena ...................... št. točk ........... 
 
V ocenjevalnem obdobju od ................. do ................. tretja ocena ....................... št. točk ........... 
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3. Podatki o napredovanju  javnega uslužbenca: 
 
 
Ocene, ki skupaj pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje v skladu s 5. členom tega pravilnika:  
 
...................................................................................................................................................................
................... 
 
...................................................................................................................................................................
..................... 
 
Doseženo število točk: ........................................  
 
Povprečna ocena: ............................................... 
 
Izpolnjuje pogoje za napredovanje za ..... 1 ..... plačni razred, ..... 2 ..... plačna razreda 
 
Javni uslužbenec napreduje z dnem: ............................................................   
 
Št. in datum aneksa: ......................................................................................... 
 
Nov plačni razred je: ........................... 
 
Ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, datum .....................................  
 
 
 
 
 
__________________________    
Dr. Davorin Kračun,  
predsednik       

       
 
Datum: ___________________   
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PRILOGA III  

 
 
 

PODROBNEJŠA OPREDELITEV ELEMENTOV DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNEGA 
USLUŽBENCA 

 
 
 
1. KRITERIJI PO ELEMENTU REZULTATI DELA 
 
STROKOVNOST 
 
Izvajanje nalog zlasti v skladu: 
 
- z veljavnimi standardi 

oziroma s pravili stroke. 

OBSEG DELA 
 
Izvajanje nalog zlasti glede na:  
 
- količino opravljenega dela, 
- dodatno delo. 

PRAVOČASNOST 
 
Izvajanje nalog zlasti v skladu: 
 
- s predvidenimi roki in 

veljavnimi standardi oziroma 
s pravili stroke.  

 
 
 
2. KRITERIJI PO ELEMENTU SAMOSTOJNOST, USTVARJALNOST, NATANČNOST  PRI 

OPRAVLJANJU DELA 
 
SAMOSTOJNOST 
 
Izvajanje nalog zlasti glede na 
potrebo po: 
 
- dajanju natančnih navodil, 
- po nadzorovanju. 

USTVARJALNOST 
 
Izvajanje nalog zlasti glede na: 
 
 
- razvijanje novih, uporabnih 

idej,  
- dajanje koristnih pobud in 

predlogov. 

NATANČNOST 
 
Izvajanje nalog zlasti glede na: 
 
- pogostost napak, 
- kvaliteto dela. 

 
 
 
3. KRITERIJI PO ELEMENTU ZANESLJIVOST  PRI OPRAVLJANJU DELA  
   
 
Izvajanje nalog zlasti v smislu:  
 
- izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti, 
- popolnega in točnega prenosa informacij.  
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4. KVALITETA SODELOVANJA IN ORGANIZACIJA DELA 
 
SODELOVANJE 
 
Izvajanje nalog zlasti v smislu: 
 
- medsebojnega sodelovanja in 

skupinskega dela, 
- odnosa do sodelavcev,   
- prenosa znanja in mentorstva. 

ORGANIZIRACIJA DELA 
 
Izvajanje nalog zlasti v smislu: 
 
- organiziranega in načrtovanega izkoriščanja 

delovnega časa glede na vsebino nalog in 
postavljene roke, 

- prilagoditve nepredvidenim situacijam. 
 
 
 
5. DRUGE SPOSOBNOSTI V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DELA 
 
INTERDISCIPLI- 
NARNOST 
 
 
Izvajanje nalog zlasti v 
smislu: 
 
- povezovanja 

znanja z različnih 
delovnih področij, 

- pregleda nad 
svojim    delovnim  
področjem. 

ODNOS DO 
UPORABNIKOV 
STORITEV 
 
Izvajanje nalog zlasti v 
smislu: 
 
- sodelovanja in 

servisiranja 
uporabnikov 
storitev. 

 

KOMUNICIRANJE 
 
 
 
Izvajanje nalog zlasti 
glede na:  
 
- pisno in ustno  

izražanje, 
- ustvarjanje 

notranjega in 
zunanjega 
socialnega omrežja.

DRUGO 
 
 
 
Izvajanje nalog zlasti 
glede na:  
 
- posebnosti,      

značilne za 
posamezno 
dejavnost oz. stroko 
v javnem sektorju.  
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33. Pravilnik o spremembi Pravilnika 
o napredovanju javnih uslužbencev 
računskega sodišča v plačne razrede

Na podlagi 12. člena Zakona o računskem sodišču (Ura-
dni list RS, št. 11/01 in 109/12), četrtega in petega odstavka 
16. člena in tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB, 
107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 
94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – 
ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 
– ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18; v nadaljevanju: 
ZSPJS) izdajam

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o napredovanju  
javnih uslužbencev računskega sodišča  

v plačne razrede

1. člen
8. člen Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev 

računskega sodišča v plačne razrede (št. 3101-9/2008-3) se 
spremeni tako, da se glasi:

»Javnemu uslužbencu pripada plača na podlagi plačnega 
razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v 
letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 003-1/2019/1
Ljubljana, dne 7. januarja 2019

Tomaž Vesel l.r.
predsednik

računskega sodišča

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
34. Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi javnega 

zavoda RTV Slovenija

Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 z vsemi na-
daljnjimi spremembami in dopolnitvami – ZSPJS) ter 145. člena 
Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija (KPRTV) 
sklenejo pogodbene stranke:

na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa 

generalni direktor Igor Kadunc
in na strani delojemalcev:

– Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa 
Tom ZALAZNIK

– Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slove-
nije, ki ga zastopa Peter KOSMAČ

A N E K S    š t.    6
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda  

RTV Slovenija

1. člen
Stranke tega aneksa uvodoma soglašajo z vsebino Do-

govora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v 
nadaljevanju Dogovor), sklenjenega dne 3. 12. 2018 med Vla-
do Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja, ter se zavezujejo k njegovemu izvajanju.

2. člen
Stranke tega aneksa so soglasne, da se v aneksu h 

Kolektivni pogodbi JZ RTV Slovenija za vsa delovna mesta 
izvedejo spremembe uvrstitev delovnih mest v plačne razrede 
na enak način, kot to določa Dogovor med Vlado RS in repre-
zentativnimi sindikati javnega sektorja za orientacijska delovna 
mesta, in sicer:

Delovna mesta v Radioteleviziji Slovenija se v plačne 
razrede uvrstijo na naslednji način:

– delovna mesta, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega 
razreda, se uvrstijo za 1 plačni razred višje,

– delovna mesta, ki so bila pred odpravo anomalij v letu 
2017 uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega 
razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2 se uvrstijo za 2 plačna 
razreda višje,

– delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim ra-
zredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, se uvrstijo za 3 plačne 
razrede višje.

3. člen
Delovna mesta, ki v letu 2017 iz naslova odprave ano-

malij pri uvrstitvah delovnih mest in nazivov v javnem sektorju 
niso bila uvrščena v višji plačni razred, se uvrstijo dodatno za 
1 plačni razred višje.

Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače 
v skladu s tem aneksom glede na uvrstitev delovnega mesta na 
dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s ka-
terimi se delovna mesta uvrščajo v plačne razrede, postopno, 
in sicer na naslednji način:

a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in 

ostali plačni razredi povišanj.

4. člen
Javni uslužbenci na delovnih mestih navedenih v tem čle-

nu, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda pred spre-
membo uvrstitve v skladu s tem aneksom, pridobijo pravico do 
izplačila višje plače s 1. 7. 2017. Javni uslužbenci na delovnih 
mestih navedenih v tem členu, ki so uvrščena nad 26. plačnim 
razredom pred spremembo uvrstitve v skladu s tem aneksom, 
pa pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. 10. 2017.

Oznaka_ZSPJS Šifra_DM Naziv_Delovno mesto Tarifni razred Plačni razred DM
J014003 40001 Referent IV (m/ž) IV 14
J024003 40005 Kurir IV (m/ž) IV 14
J034079 40016 Telefonist informator IV (m/ž) IV 14
J024006 40023 Voznik kurir IV (m/ž) IV 15
J034055 40014 Rekviziter IV (m/ž) IV 16
J034020 40021 Hišnik IV (m/ž) IV 16
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J025019 50025 Tajnica V (m/ž) V 17
J035056 50076 Receptor V (m/ž) V 17
J035042 50067 Nabavni referent V (m/ž) V 18
J025008 50072 Pisarniški referent V (II) (m/ž) V 18
J015005 50059 Ekonomski referent V (I) (m/ž) V 19
J025010 50084 Poslovni sekretar V (m/ž) V 19
J015038 50085 Strokovni delavec V (m/ž) V 20
J015009 50052 Finančno računovodski delavec V (m/ž) V 21
J026004 60026 Poslovni sekretar VI (m/ž) VI 22
J016028 60093 Referent VI (m/ž) VI 22
I015003 50011 Gasilec (m/ž) V 23
J016033 60091 Sistemski tehnik VI (m/ž) VI 23
J016039 60095 Varnostni inženir VI VI 24
J027005 70152 Poslovni sekretar VII/1 (m/ž) VII/1 26
J017128 70151 Sodelavec za javna naročila VII/1 (m/ž) VII/1 27

Oznaka_ZSPJS Šifra_DM Naziv_Delovno mesto Tarifni razred Plačni razred DM
J015060 50063 Tehnik za antene V (m/ž) V 22
J033030 30002 Oskrbnik studia III (m/ž) III 13
J034098 40015 Garderober IV (m/ž) IV 17
J034099 40019 Oskrbnica oddajnega centra IV (m/ž) IV 14
J035115 50004 Voznik asistent V (m/ž) V 19

Oznaka_ZSPJS Šifra_DM Naziv_Delovno mesto Tarifni razred Plačni razred DM
G025064 50042 Rekviziter V (m/ž) V 18
G025067 50028 Tajnica režije V (m/ž) V 22
G025069 50080 Tajnica v poročilih V (m/ž) V 20
G026031 60048 Montažer multimedije (m/ž) VI 27

5. člen
S 1. 1. 2019 se delovna mesta na Radioteleviziji Slovenija 

uvrstijo v naslednje izhodiščne plačne razrede:

Oznaka_ZSPJS Naziv_Delovno mesto Tarifni razred Plačni razred 1. 1. 2019
J033030 Oskrbnik studia III (m/ž) III 14
J034098 Garderober IV (m/ž) IV 18
J034020 Hišnik IV (m/ž) IV 17
J034117 Kašer (m/ž) IV 17
J024003 Kurir IV (m/ž) IV 15
J034119 Monter scene – rekviziter (m/ž) IV 17
J034115 Oblikovalec plastike in stiroporja (m/ž) IV 17
J034099 Oskrbnica oddajnega centra IV (m/ž) IV 15
J014003 Referent IV (m/ž) IV 15
J034055 Rekviziter IV (m/ž) IV 17
J034118 Scenski mizar (m/ž) IV 17
J034101 Scenski monter električar IV (m/ž) IV 16
J034100 Scenski monter IV (m/ž) IV 16
J034060 Skladiščnik IV (m/ž) IV 16
J034116 Slikar pleskar (m/ž) IV 17
J034102 Šivilja krojač IV (m/ž) IV 16
J034114 Tapetnik dekorater (m/ž) IV 17
J034103 Tehnični asistent IV (m/ž) IV 16
J034079 Telefonist informator IV (m/ž) IV 15
J034084 Varnostnik IV (m/ž) IV 16
J024006 Voznik kurir IV (m/ž) IV 16
J034104 Voznik terenskih ekip IV (m/ž) IV 16
G025038 Arhivar glasbenega sestava (m/ž) V 21
G025052 Asistent montažer V (m/ž) V 17
G025072 Asistent realizacije (m/ž) V 22
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Oznaka_ZSPJS Naziv_Delovno mesto Tarifni razred Plačni razred 1. 1. 2019
G025039 Asistent TV snemalca (m/ž) V 22
G025004 Dokumentalist fotograf (m/ž) V 22
G025053 Filmski tehnik V (m/ž) V 22
G025054 Garderober mojster V (m/ž) V 20
G025055 Kašer mojster V (m/ž) V 19
G025056 Kostumska šivilja/krojač mojster V (m/ž) V 20
G025057 Masker V (m/ž) V 20
G025058 Medijski asistent V (m/ž) V 19
G025059 Monter scene mojster V (m/ž) V 20
G025060 Nototekar V (m/ž) V 19
G025061 Oblikovalec plastike in stiroporja mojster V (m/ž) V 19
G025062 Oblikovalec TV grafike V (m/ž) V 22
G025040 Organizator izvedbe V (m/ž) V 21
G025063 Rekviziter mojster V (m/ž) V 24
G025064 Rekviziter V (m/ž) V 19
G025071 RTV Arhivar (m/ž) V 19
G025065 Scenski mizar mojster V (m/ž) V 20
G025066 Scenski slikar mojster V (m/ž) V 20
G025067 Tajnica režije V (m/ž) V 23
G025068 Tajnica uredništva V (m/ž) V 20
G025069 Tajnica v poročilih V (m/ž) V 21
G025070 Tapetnik mojster V (m/ž) V 19
G025043 Tehnik magnetoskopa (m/ž) V 22
G025045 Tehnik osvetljave (m/ž) V 22
G025046 Tehnik predvajanja (m/ž) V 22
G025050 Videotehnik kontrolor kamere (m/ž) V 22
G025051 Zvokovni tehnik (m/ž) V 22
I015003 Gasilec (m/ž) V 24
J035007 Delovodja V (m/ž) V 22
J015005 Ekonomski referent V (I) (m/ž) V 20
J015043 Finančni koordinator V (m/ž) V 19
J015044 Finančni referent V (m/ž) V 21
J015009 Finančno računovodski delavec V (m/ž) V 22
J035095 Glavni skladiščnik V (m/ž) V 20
J035096 Gospodar upravnik V (m/ž) V 20
J035097 Gradbeni nadzornik V (m/ž) V 20
J015045 Internetni administrator V (m/ž) V 22
J015046 Kadrovski referent V (m/ž) V 21
J035099 Koordinator avtoparka V (m/ž) V 21
J035042 Nabavni referent V (m/ž) V 19
J035106 Oddajničar V (m/ž) V 22
J035107 Opremljevalec oddaj V (m/ž) V 18
J035108 Oskrbnik voznik reportažnega vozila V (m/ž) V 20
J025008 Pisarniški referent V (II) (m/ž) V 19
J015047 Planer V (m/ž) V 19
J025010 Poslovni sekretar V (m/ž) V 20
J015048 Prodajni komercialist V (m/ž) V 18
J015049 Računalniški tehnik V (m/ž) V 22
J035056 Receptor V (m/ž) V 18
J015050 Referent za izvajalske in avtorske pravice V (m/ž) V 20
J015051 Referent za javna naročila V (m/ž) V 21
J015052 Referent za obračun RTV prispevka V (m/ž) V 21
J015053 Referent za počitniške domove V (m/ž) V 21
J035059 Skladiščnik V (m/ž) V 18
J015054 Statistik V (m/ž) V 18
J015038 Strokovni delavec V (m/ž) V 21
J025019 Tajnica V (m/ž) V 18
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Oznaka_ZSPJS Naziv_Delovno mesto Tarifni razred Plačni razred 1. 1. 2019
J015055 Tehnik elektroenergetik V (m/ž) V 20
J015056 Tehnik laboratorija V (m/ž) V 22
J015057 Tehnik mobilne produkcije V (m/ž) V 22
J015058 Tehnik radiodifuzije V (m/ž) V 22
J015059 Tehnik strojni energetik V (m/ž) V 20
J015060 Tehnik za antene V (m/ž) V 23
J035113 Tehnik za razmnoževanje AV vsebin V (m/ž) V 18
J035114 Terenski kontrolor V (m/ž) V 20
J035115 Voznik asistent V (m/ž) V 20
J035131 Voznik avtobusa (m/ž) V 21
J035116 Voznik strojnik V (m/ž) V 18
G026060 Asistent režije VI (m/ž) VI 27
G026024 Asistent TV in filmskega snemalca (m/ž) VI 26
G026057 Glasbeni redaktor VI (m/ž) VI 26
G026045 Inženir magnetoskopa VI (m/ž) VI 26
G026046 Inženir predvajanja VI (m/ž) VI 26
G026047 Inženir videa VI (m/ž) VI 26
G026054 Kamerman VI (m/ž) VI 26
G026025 Kolorist (m/ž) VI 26
G026028 Koordinator media planiranja (m/ž) VI 26
G026029 Koordinator programa (m/ž) VI 24
G016008 Likovni TV oblikovalec (m/ž) VI 26
G026048 Media planer VI (m/ž) VI 24
G026049 Medijski arhivar VI (m/ž) VI 23
G026058 Medijski arhivist (m/ž) VI 26
G026030 Mešalec slike (m/ž) VI 27
G026031 Montažer multimedije (m/ž) VI 28
G026055 Montažer slike in zvoka VI (m/ž) VI 26
G026032 Monter scene vodja gradnje (m/ž) VI 25
G026033 Načrtovalec sporedov VI (m/ž) VI 25
G026034 Oblikovalec maske VI (m/ž) VI 25
G026056 Oblikovalec video (m/ž) VI 26
G026036 Oblikovalec zvoka TV/RA produkcije (m/ž) VI 26
G026037 Organizator dnevne priprave programov (m/ž) VI 25
G026038 Organizator izvedbe VI (m/ž) VI 27
G026041 Programer osvetljave (m/ž) VI 26
G026042 Realizator oddaj VI (m/ž) VI 28
G026052 Redaktor VI (m/ž) VI 27
G026059 Scenski fotograf VI (m/ž) VI 26
G026053 Snemalec VI (m/ž) VI 26
G026043 Specialist obdelave filma (m/ž) VI 26
G026044 Spiker (m/ž) VI 28
G026061 Tajnica režije I (m/ž) VI 28
G026020 Tajnica režije skript (m/ž) VI 25
G026050 Tehnični vodja VI (m/ž) VI 28
G026051 Uglaševalec VI (m/ž) VI 26
J016047 Finančni realizator VI (m/ž) VI 26
J016046 Finančni referent VI (m/ž) VI 25
J016007 Glavni računovodja VI (m/ž) VI 25
J036005 Glavni skladiščnik VI (m/ž) VI 25
J036036 Gradbeni nadzornik (m/ž) VI 25
J016048 Internetni oblikovalec VI (m/ž) VI 25
J016049 Inženir elektro energetik VI (m/ž) VI 25
J016050 Inženir laboratorija VI (m/ž) VI 27
J016052 Inženir mobilne produkcije VI (m/ž) VI 25
J016054 Inženir produkcijskih sistemov VI (m/ž) VI 28
J016055 Inženir radiodifuzije VI (m/ž) VI 27
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Oznaka_ZSPJS Naziv_Delovno mesto Tarifni razred Plačni razred 1. 1. 2019
J016056 Inženir strojni energetik VI (m/ž) VI 25
J016057 Inženir strojnik VI (m/ž) VI 25
J016058 Inženir telekomunikacij VI (m/ž) VI 26
J016060 Inženir za antene VI (m/ž) VI 28
J016061 Kadrovski referent VI (m/ž) VI 25
J016078 Kontrolor tehnoloških procesov VI (m/ž) VI 25
J026012 Koordinator fotokopirnice VI (m/ž) VI 23
J016079 Oblikovalec operater VI (m/ž) VI 25
J016063 Oddajničar specialist VI (m/ž) VI 28
J016064 Operativni inženir VI (m/ž) VI 28
J016065 Področni planer VI (m/ž) VI 24
J026004 Poslovni sekretar VI (m/ž) VI 23
J016080 Posredovalec programskih vsebin VI (m/ž) VI 22
J016066 Prodajni komercialist VI (m/ž) VI 24
J016081 Programer VI (m/ž) VI 25
J016067 Realizator oglasnih vsebin VI (m/ž) VI 24
J016028 Referent VI (m/ž) VI 23
J016068 Referent za javna naročila VI (m/ž) VI 25
J016069 Referent za obračun RTV prispevka VI (m/ž) VI 25
J016070 Referent za upravno izvršbo VI (m/ž) VI 25
J036035 Samostojni referent VI (m/ž) VI 28
J016033 Sistemski tehnik VI (m/ž) VI 24
J016071 Skrbnik podpore uporabnikom VI (m/ž) VI 27
J016072 Skrbnik spletnega portala VI (m/ž) VI 25
J016073 Statistik VI (m/ž) VI 23
J016074 Strokovni sodelavec za varnost VI (m/ž) VI 25
J016075 Tehnični dokumentalist VI (m/ž) VI 24
J016077 Tehnolog kalkulant VI (m/ž) VI 24
J036027 Upravnik počitniških domov VI (m/ž) VI 25
J016039 Varnostni inženir VI (m/ž) VI 25
J036028 Vodja skupine VI (m/ž) VI 27
G027130 Asistent kostumografa (m/ž) VII/1 28
G027058 Asistent scenografa (m/ž) VII/1 29
G027057 Asistent TV/RA režije (m/ž) VII/1 32
G027115 Dokumentalist arhivar (m/ž) VII/1 28
G027063 Glasbeni redaktor (m/ž) VII/1 30
G027149 Glasbenik (m/ž) VII/1 33
G027134 Inženir predvajanja VII/1 (m/ž) VII/1 29
G027133 Inženir videa VII/1 (m/ž) VII/1 28
G027070 Kamerman VII/1 (m/ž) VII/1 28
G027129 Likovni TV oblikovalec VII/1 (m/ž) VII/1 28
G027131 Mešalec slike VII/1 (m/ž) VII/1 28
G027132 Montažer napovednikov VII/1 (m/ž) VII/1 28
G027085 Montažer VII/1 (m/ž) VII/1 28
G027089 Oblikovalec 3D (m/ž) VII/1 30
G027091 Oblikovalec maske VII/1 (m/ž) VII/1 30
G027092 Oblikovalec osvetljave (m/ž) VII/1 30
G027094 Oblikovalec zvoka TV/RA produkcije VII/1 (m/ž) VII/1 30
G027135 Producent VII/1 (m/ž) VII/1 30
G027128 Realizator VII/1 (m/ž) VII/1 32
G027106 Snemalec VII/1 (m/ž) VII/1 28
G027124 Tehnični vodja RA/TV produkcije (m/ž) VII/1 34
J017003 Analitik VII/1 (m/ž) VII/1 28
J017016 Finančnik VII/1 (m/ž) VII/1 29
J037010 Inženir energetik (m/ž) VII/1 28
J017206 Inženir laboratorija specialist (m/ž) VII/1 31
J017207 Inženir projektant (m/ž) VII/1 30
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Oznaka_ZSPJS Naziv_Delovno mesto Tarifni razred Plačni razred 1. 1. 2019
J017036 Kadrovik VII/1 (m/ž) VII/1 29
J017301 Operativni inženir VII/1 (m/ž) VII/1 32
J017063 Organizator dela VII/1 (m/ž) VII/1 29
J027005 Poslovni sekretar VII/1 (m/ž) VII/1 27
J017090 Računovodja VII/1 (m/ž) VII/1 29
J017232 Skrbnik produkcijskih sistemov in aplikacij (m/ž) VII/1 31
J017128 Sodelavec za javna naročila VII/1 (m/ž) VII/1 26
J017234 Sodelavec za odnose z javnostmi (m/ž) VII/1 29
J017233 Sodelavec za organizacijo in poslovanje (m/ž) VII/1 29
J017235 Sodelavec za trženje (m/ž) VII/1 29
J017236 Sodelavec za upravno pravne zadeve (m/ž) VII/1 29
J037011 Varnostni inženir VII/1 (m/ž) VII/1 29
G027145 Aranžer specialist (m/ž) VII/2 38
G027059 Direktor fotografije (m/ž) VII/2 42
G027060 Direktor fotografije prvak (m/ž) VII/2 49
G027116 Dokumentalist informator (m/ž) VII/2 32
G027117 Dokumentalist nototekar (m/ž) VII/2 33
G027118 Dokumentalist raziskovalec (m/ž) VII/2 36
G017007 Dramaturg (m/ž) VII/2 34
G017049 Drugi solist (m/ž) VII/2 36
G017068 Drugi solist improvizator (m/ž) VII/2 36
G027061 Ekspert področja (m/ž) VII/2 44
G027062 Fonetik lektor (m/ž) VII/2 36
G017050 Glasbeni producent (m/ž) VII/2 37
G027144 Glasbeni producent glasbenih sestavov (m/ž) VII/2 42
G017051 Glasbeni producent orkestra (m/ž) VII/2 39
G017052 Glasbeni producent radijskega simfoničnega orkestra (m/ž) VII/2 44
G017010 Glasbeni urednik (m/ž) VII/2 36
G027064 Glasbeni urednik voditelj (m/ž) VII/2 39
G027148 Glasbeni vodja orkestra (m/ž) VII/2 46
G027065 Glavni kamerman (m/ž) VII/2 39
G027066 Glavni načrtovalec TV sporedov (m/ž) VII/2 36
G027067 Glavni producent (m/ž) VII/2 50
G027068 Glavni snemalec (m/ž) VII/2 40
G017012 Inšpektor orkestra (m/ž) VII/2 33
G027006 Kamerman (m/ž) VII/2 30
G027069 Kamerman specialist (m/ž) VII/2 35
G017053 Koncertni mojster – prvi trobentač (m/ž) VII/2 44
G017014 Koncertni mojster (m/ž) VII/2 44
G017017 Kostumograf (m/ž) VII/2 31
G017070 Kostumograf mojster (m/ž) VII/2 39
G017073 Kostumograf specialist (m/ž) VII/2 34
G017055 Kreator maske (m/ž) VII/2 35
G027074 Lektor jezikovni svetovalec (m/ž) VII/2 36
G027075 Lektor prevajalec (m/ž) VII/2 37
G027076 Mojster kolorist (m/ž) VII/2 33
G027077 Mojster likovnega TV oblikovanja (m/ž) VII/2 33
G027137 Mojster likovnega TV oblikovanja specialist (m/ž) VII/2 39
G027136 Mojster likovnega TV oblikovanja VII/2 (I) (m/ž) VII/2 36
G027013 Mojster mešalec slike (m/ž) VII/2 33
G017071 Mojster mešalec slike specialist (m/ž) VII/2 39
G027139 Mojster mešalec slike VII/2 (I) (m/ž) VII/2 36
G027078 Mojster montažer (m/ž) VII/2 39
G027014 Mojster osvetljave (m/ž) VII/2 33
G027079 Mojster osvetljave specialist (m/ž) VII/2 39
G027138 Mojster osvetljave VII/2 (I) (m/ž) VII/2 36
G027080 Mojster predvajanja (m/ž) VII/2 33
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Oznaka_ZSPJS Naziv_Delovno mesto Tarifni razred Plačni razred 1. 1. 2019
G027147 Mojster predvajanja programov specialist (m/ž) VII/2 39
G027146 Mojster predvajanja programov VII/2 (I) (m/ž) VII/2 36
G027081 Mojster videa (m/ž) VII/2 33
G027143 Mojster videa specialist (m/ž) VII/2 39
G027142 Mojster videa VII/2 (I) (m/ž) VII/2 36
G027015 Mojster zvoka (m/ž) VII/2 33
G027082 Mojster zvoka specialist (m/ž) VII/2 39
G017072 Mojster zvoka VII/2 (I) (m/ž) VII/2 36
G027016 Montažer (m/ž) VII/2 30
G027083 Montažer napovednikov (m/ž) VII/2 32
G027084 Montažer specialist (m/ž) VII/2 35
G027086 Načrtovalec dnevnih terminskih načrtov (m/ž) VII/2 32
G027087 Načrtovalec TV sporedov VII/2 (m/ž) VII/2 33
G017019 Namestnik koncertnega mojstra (m/ž) VII/2 38
G017056 Namestnik solista (m/ž) VII/2 37
G017057 Namestnik solista godalca (m/ž) VII/2 37
G017058 Namestnik solista improvizatorja (m/ž) VII/2 37
G027017 Napovedovalec (m/ž) VII/2 31
G027088 Napovedovalec voditelj (m/ž) VII/2 36
G027090 Oblikovalec glasbe (m/ž) VII/2 32
G027093 Oblikovalec zvočne podobe (m/ž) VII/2 39
G027056 Odgovorni urednik programa (m/ž) VII/2 51
G027096 Pomočnik direktorja PPE (m/ž) VII/2 49
G027097 Prevajalec redaktor (m/ž) VII/2 36
G017033 Priznani dramaturg (m/ž) VII/2 43
G017036 Priznani orkestrski glasbenik (m/ž) VII/2 41
G017037 Priznani solistični orkestrski glasbenik (m/ž) VII/2 43
G027027 Producent (m/ž) VII/2 34
G027098 Producent oglasnih vsebin (m/ž) VII/2 34
G027099 Producent programa I (m/ž) VII/2 45
G027100 Producent programa II (m/ž) VII/2 39
G027140 Realizator napovednikov (m/ž) VII/2 36
G027141 Realizator napovednikov specialist (m/ž) VII/2 39
G027101 Realizator oddaj VII/2 (m/ž) VII/2 33
G027102 Realizator predvajanja (m/ž) VII/2 33
G027123 Realizator specialist (m/ž) VII/2 37
G027122 Redaktor VII/2 (m/ž) VII/2 30
G017040 Režiser (m/ž) VII/2 42
G017059 Režiser prvak (m/ž) VII/2 51
G027103 Režiser zvoka (m/ž) VII/2 42
G017041 Scenarist (m/ž) VII/2 35
G017042 Scenograf (m/ž) VII/2 32
G017069 Scenograf mojster (m/ž) VII/2 39
G027104 Scenograf specialist (m/ž) VII/2 34
G027029 Snemalec (m/ž) VII/2 30
G027105 Snemalec reporter (m/ž) VII/2 35
G017061 Solist improvizator (m/ž) VII/2 38
G017062 Solist radijskega simfoničnega orkestra (m/ž) VII/2 38
G017060 Solist v radijskem simfoničnem orkestru – violist in čelist (m/ž) VII/2 40
G017063 Stilist (m/ž) VII/2 32
G027119 Strokovni sodelavec za avtorske pravice (m/ž) VII/2 32
G027120 Strokovni sodelavec za koncertno dejavnost (m/ž) VII/2 33
G027121 Strokovni sodelavec za odnose z javnostjo (m/ž) VII/2 33
G027150 Tehnični producent (m/ž) VII/2 41
G027107 Tehnični vodja RA/TV produkcije (m/ž) VII/2 36
G027108 Tehnolog scene (m/ž) VII/2 33
G017064 Tuttist (m/ž) VII/2 34
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G017065 Tuttist namestnik (m/ž) VII/2 35
G027109 TV in filmski snemalec (m/ž) VII/2 36
G017066 Umetniški vodja radijskega plesnega orkestra (m/ž) VII/2 40
G017067 Umetniški vodja radijskega simfoničnega orkestra (m/ž) VII/2 43
G027110 Urednik predvajanja (m/ž) VII/2 36
G027111 Urednik programa (m/ž) VII/2 49
G027112 Urednik scenarist (m/ž) VII/2 38
G027113 Varuh pravic gledalcev in poslušalcev (m/ž) VII/2 56
G027914 Vodja oddelka I (m/ž) VII/2 41
G027915 Vodja oddelka I (m/ž) VII/2 41
G027916 Vodja oddelka II (m/ž) VII/2 38
G027917 Vodja oddelka II (m/ž) VII/2 38
G027918 Vodja organizacijske enote I (m/ž) VII/2 52
G027919 Vodja organizacijske enote II (m/ž) VII/2 50
G027920 Vodja organizacijske enote OZ (m/ž) VII/2 54
G027114 Vodja programskega projekta (m/ž) VII/2 41
G027921 Vodja programsko produkcijske enote MMC (m/ž) VII/2 52
G027922 Vodja regionalnega centra (m/ž) VII/2 54
G027923 Vodja skupine (m/ž) VII/2 35
G027924 Vodja službe I (m/ž) VII/2 49
G027925 Vodja službe I (m/ž) VII/2 49
G027926 Vodja službe II (m/ž) VII/2 45
G027927 Vodja službe II (m/ž) VII/2 45
G027928 Vodja službe III (m/ž) VII/2 41
G027929 Vodja službe III (m/ž) VII/2 41
G017047 Vrhunski glasbenik (m/ž) VII/2 51
J017200 Administrator baze podatkov (m/ž) VII/2 35
J017205 Finančni tajnik (m/ž) VII/2 34
J017024 Gradbeni nadzornik VII/2 (II) (m/ž) VII/2 34
J017026 Informatik VII/2 (m/ž) VII/2 31
J017208 Inženir radiodifuzije specialist (m/ž) VII/2 36
J017031 Inženir tehničnih strok VII/2 (II) (m/ž) VII/2 34
J017209 Inženir tehnolog (m/ž) VII/2 34
J037012 Inženir tehnolog VII/2 (I) (m/ž) VII/2 36
J017210 Inženir varnosti IS (m/ž) VII/2 40
J017249 Kontroler VII/2 (m/ž) VII/2 34
J017250 Koordinator mednarodnega sodelovanja VII/2 (m/ž) VII/2 30
J017049 Koordinator projektov VII/2 (m/ž) VII/2 33
J017251 Koordinator realizacije oglasnih vsebin VII/2 (m/ž) VII/2 33
J017211 Načrtovalec aplikacij (m/ž) VII/2 37
J017212 Načrtovalec informacijskih sistemov (m/ž) VII/2 38
J017213 Notranji revizor specialist (m/ž) VII/2 42
J017056 Notranji revizor VII/2 (I) (m/ž) VII/2 39
J017214 Oddajničar koordinator (m/ž) VII/2 33
J017215 Operativni inženir VII/2 (m/ž) VII/2 34
J017252 Planer izvedbe VII/2 (m/ž) VII/2 30
J017300 Poklicni član sveta delavcev (m/ž) VII/2 42
J027006 Poslovni sekretar VII/2 (m/ž) VII/2 31
J017216 Pravni svetovalec (m/ž) VII/2 39
J017217 Pravnik specialist (m/ž) VII/2 34
J037017 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija (m/ž) VII/2 49
J017218 Preizkušeni davčnik (m/ž) VII/2 39
J017081 Programer aplikacij VII/2 (II) (m/ž) VII/2 34
J017219 Projektni inženir (m/ž) VII/2 42
J017092 Računovodja VII/2 (II) (m/ž) VII/2 34
J017093 Računovodja VII/2 (III) (m/ž) VII/2 30
J017220 Raziskovalec – statistik(m/ž) VII/2 32
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J017095 Razvojni inženir VII/2 (I) (m/ž) VII/2 39
J017221 Samostojni kontroler (m/ž) VII/2 39
J017104 Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) (m/ž) VII/2 32
J037013 Samostojni strokovni raziskovalec RTV programov VII/2 (m/ž) VII/2 39
J017222 Samostojni strokovni sodelavec za finance in računovodstvo (m/ž) VII/2 39
J017223 Samostojni strokovni sodelavec za izobraževanje (m/ž) VII/2 39
J017224 Samostojni strokovni sodelavec za javna naročila (m/ž) VII/2 39
J017225 Samostojni strokovni sodelavec za kadre (m/ž) VII/2 39
J017226 Samostojni strokovni sodelavec za odnose z javnostjo (m/ž) VII/2 39

J017227
Samostojni strokovni sodelavec za organizacijo  
in poslovanje (m/ž) VII/2 39

J017228 Samostojni strokovni sodelavec za trženje (m/ž) VII/2 39
J017229 Samostojni strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve (m/ž) VII/2 39
J017111 Sekretar nadzornega sveta (m/ž) VII/2 34
J017230 Sekretar zavoda (m/ž) VII/2 39
J037016 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija (m/ž) VII/2 42
J017113 Sistemski administrator VII/2 (I) (m/ž) VII/2 39
J017231 Sistemski inženir informatik (m/ž) VII/2 36
J017129 Sodelavec za javna naročila VII/2 (m/ž) VII/2 31
J037015 Strokovni sodelavec specialist (m/ž) VII/2 36
J017136 Strokovni sodelavec VII/2 (I) (m/ž) VII/2 39
J017238 Strokovni sodelavec za CPS (m/ž) VII/2 33
J017239 Strokovni sodelavec za izobraževanje VII/2 (m/ž) VII/2 34
J017240 Strokovni sodelavec za javna naročila (m/ž) VII/2 34
J017241 Strokovni sodelavec za kadre (m/ž) VII/2 34
J017244 Strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje (m/ž) VII/2 34
J017245 Strokovni sodelavec za tehniko (m/ž) VII/2 39
J017246 Strokovni sodelavec za trženje (m/ž) VII/2 34
J017247 Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve (m/ž) VII/2 34
J017248 Svetovalec generalnega direktorja (m/ž) VII/2 49
J017150 Tehnični urednik VII/2 (m/ž) VII/2 30
J017154 Upravitelj obrambnih načrtov VII/2 (m/ž) VII/2 30
J037014 Upravitelj produkcijskih sistemov (m/ž) VII/2 36
J017158 Varnostni inženir VII/2 (I) (m/ž) VII/2 39
J017159 Varnostni inženir VII/2 (II) (m/ž) VII/2 34
J017157 Varnostni inženir VII/2 (m/ž) VII/2 33
G028009 Ekspert področja (m/ž) VIII 49
J018008 Ekspert področja VIII (m/ž) VIII 49
G029014 Ekspert področja (m/ž) IX 53
J019008 Ekspert področja IX (m/ž) IX 53

6. člen
S 1. 11. 2019 se delovna mesta na Radioteleviziji Slove-

nija uvrstijo v naslednje izhodiščne plačne razrede:

Oznaka_ZSPJS Naziv_Delovno mesto Tarifni razred Plačni razred 
1. 11. 2019

J034117 Kašer (m/ž) IV 18
J034119 Monter scene – rekviziter (m/ž) IV 18
J034115 Oblikovalec plastike in stiroporja (m/ž) IV 18
J034118 Scenski mizar (m/ž) IV 18
J034101 Scenski monter električar IV (m/ž) IV 17
J034100 Scenski monter IV (m/ž) IV 17
J034060 Skladiščnik IV (m/ž) IV 17
J034116 Slikar pleskar (m/ž) IV 18
J034102 Šivilja krojač IV (m/ž) IV 17
J034114 Tapetnik dekorater (m/ž) IV 18
J034103 Tehnični asistent IV (m/ž) IV 17
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J034084 Varnostnik IV (m/ž) IV 17
J034104 Voznik terenskih ekip IV (m/ž) IV 17
G025038 Arhivar glasbenega sestava (m/ž) V 22
G025052 Asistent montažer V (m/ž) V 18
G025072 Asistent realizacije (m/ž) V 23
G025039 Asistent TV snemalca (m/ž) V 23
G025004 Dokumentalist fotograf (m/ž) V 23
G025053 Filmski tehnik V (m/ž) V 23
G025054 Garderober mojster V (m/ž) V 21
G025055 Kašer mojster V (m/ž) V 20
G025056 Kostumska šivilja/krojač mojster V (m/ž) V 21
G025057 Masker V (m/ž) V 21
G025058 Medijski asistent V (m/ž) V 20
G025059 Monter scene mojster V (m/ž) V 21
G025060 Nototekar V (m/ž) V 20
G025061 Oblikovalec plastike in stiroporja mojster V (m/ž) V 20
G025062 Oblikovalec TV grafike V (m/ž) V 23
G025040 Organizator izvedbe V (m/ž) V 22
G025063 Rekviziter mojster V (m/ž) V 25
G025071 RTV Arhivar (m/ž) V 20
G025065 Scenski mizar mojster V (m/ž) V 21
G025066 Scenski slikar mojster V (m/ž) V 21
G025068 Tajnica uredništva V (m/ž) V 21
G025070 Tapetnik mojster V (m/ž) V 20
G025043 Tehnik magnetoskopa (m/ž) V 23
G025045 Tehnik osvetljave (m/ž) V 23
G025046 Tehnik predvajanja (m/ž) V 23
G025050 Videotehnik kontrolor kamere (m/ž) V 23
G025051 Zvokovni tehnik (m/ž) V 23
J035007 Delovodja V (m/ž) V 23
J015043 Finančni koordinator V (m/ž) V 20
J015044 Finančni referent V (m/ž) V 22
J035095 Glavni skladiščnik V (m/ž) V 21
J035096 Gospodar upravnik V (m/ž) V 21
J035097 Gradbeni nadzornik V (m/ž) V 21
J015045 Internetni administrator V (m/ž) V 23
J015046 Kadrovski referent V (m/ž) V 22
J035099 Koordinator avtoparka V (m/ž) V 22
J035106 Oddajničar V (m/ž) V 23
J035107 Opremljevalec oddaj V (m/ž) V 19
J035108 Oskrbnik voznik reportažnega vozila V (m/ž) V 21
J015047 Planer V (m/ž) V 20
J015048 Prodajni komercialist V (m/ž) V 19
J015049 Računalniški tehnik V (m/ž) V 23
J015050 Referent za izvajalske in avtorske pravice V (m/ž) V 21
J015051 Referent za javna naročila V (m/ž) V 22
J015052 Referent za obračun RTV prispevka V (m/ž) V 22
J015053 Referent za počitniške domove V (m/ž) V 22
J035059 Skladiščnik V (m/ž) V 19
J015054 Statistik V (m/ž) V 19
J015055 Tehnik elektroenergetik V (m/ž) V 21
J015056 Tehnik laboratorija V (m/ž) V 23
J015057 Tehnik mobilne produkcije V (m/ž) V 23
J015058 Tehnik radiodifuzije V (m/ž) V 23
J015059 Tehnik strojni energetik V (m/ž) V 21
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J035113 Tehnik za razmnoževanje AV vsebin V (m/ž) V 19
J035114 Terenski kontrolor V (m/ž) V 21
J035131 Voznik avtobusa (m/ž) V 22
J035116 Voznik strojnik V (m/ž) V 19
G026060 Asistent režije VI (m/ž) VI 28
G026024 Asistent TV in filmskega snemalca (m/ž) VI 27
G026057 Glasbeni redaktor VI (m/ž) VI 27
G026045 Inženir magnetoskopa VI (m/ž) VI 27
G026046 Inženir predvajanja VI (m/ž) VI 27
G026047 Inženir videa VI (m/ž) VI 27
G026054 Kamerman VI (m/ž) VI 27
G026025 Kolorist (m/ž) VI 27
G026028 Koordinator media planiranja (m/ž) VI 27
G026029 Koordinator programa (m/ž) VI 25
G016008 Likovni TV oblikovalec (m/ž) VI 27
G026048 Media planer VI (m/ž) VI 25
G026049 Medijski arhivar VI (m/ž) VI 24
G026058 Medijski arhivist (m/ž) VI 27
G026030 Mešalec slike (m/ž) VI 28
G026055 Montažer slike in zvoka VI (m/ž) VI 27
G026032 Monter scene vodja gradnje (m/ž) VI 26
G026033 Načrtovalec sporedov VI (m/ž) VI 26
G026034 Oblikovalec maske VI (m/ž) VI 26
G026056 Oblikovalec video (m/ž) VI 27
G026036 Oblikovalec zvoka TV/RA produkcije (m/ž) VI 27
G026037 Organizator dnevne priprave programov (m/ž) VI 26
G026038 Organizator izvedbe VI (m/ž) VI 28
G026041 Programer osvetljave (m/ž) VI 27
G026042 Realizator oddaj VI (m/ž) VI 29
G026052 Redaktor VI (m/ž) VI 28
G026059 Scenski fotograf VI (m/ž) VI 27
G026053 Snemalec VI (m/ž) VI 27
G026043 Specialist obdelave filma (m/ž) VI 27
G026044 Spiker (m/ž) VI 29
G026061 Tajnica režije I (m/ž) VI 29
G026020 Tajnica režije skript (m/ž) VI 26
G026050 Tehnični vodja VI (m/ž) VI 29
G026051 Uglaševalec VI (m/ž) VI 27
J016047 Finančni realizator VI (m/ž) VI 27
J016046 Finančni referent VI (m/ž) VI 26
J016007 Glavni računovodja VI (m/ž) VI 26
J036005 Glavni skladiščnik VI (m/ž) VI 26
J036036 Gradbeni nadzornik (m/ž) VI 26
J016048 Internetni oblikovalec VI (m/ž) VI 26
J016049 Inženir elektro energetik VI (m/ž) VI 26
J016050 Inženir laboratorija VI (m/ž) VI 28
J016052 Inženir mobilne produkcije VI (m/ž) VI 26
J016054 Inženir produkcijskih sistemov VI (m/ž) VI 29
J016055 Inženir radiodifuzije VI (m/ž) VI 28
J016056 Inženir strojni energetik VI (m/ž) VI 26
J016057 Inženir strojnik VI (m/ž) VI 26
J016058 Inženir telekomunikacij VI (m/ž) VI 27
J016060 Inženir za antene VI (m/ž) VI 29
J016061 Kadrovski referent VI (m/ž) VI 26
J016078 Kontrolor tehnoloških procesov VI (m/ž) VI 26
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J026012 Koordinator fotokopirnice VI (m/ž) VI 24
J016079 Oblikovalec operater VI (m/ž) VI 26
J016063 Oddajničar specialist VI (m/ž) VI 29
J016064 Operativni inženir VI (m/ž) VI 29
J016065 Področni planer VI (m/ž) VI 25
J016080 Posredovalec programskih vsebin VI (m/ž) VI 23
J016066 Prodajni komercialist VI (m/ž) VI 25
J016081 Programer VI (m/ž) VI 26
J016067 Realizator oglasnih vsebin VI (m/ž) VI 25
J016068 Referent za javna naročila VI (m/ž) VI 26
J016069 Referent za obračun RTV prispevka VI (m/ž) VI 26
J016070 Referent za upravno izvršbo VI (m/ž) VI 26
J036035 Samostojni referent VI (m/ž) VI 29
J016071 Skrbnik podpore uporabnikom VI (m/ž) VI 28
J016072 Skrbnik spletnega portala VI (m/ž) VI 26
J016073 Statistik VI (m/ž) VI 24
J016074 Strokovni sodelavec za varnost VI (m/ž) VI 26
J016075 Tehnični dokumentalist VI (m/ž) VI 25
J016077 Tehnolog kalkulant VI (m/ž) VI 25
J036027 Upravnik počitniških domov VI (m/ž) VI 26
J036028 Vodja skupine VI (m/ž) VI 28
G027130 Asistent kostumografa (m/ž) VII/1 29
G027058 Asistent scenografa (m/ž) VII/1 30
G027057 Asistent TV/RA režije (m/ž) VII/1 33
G027115 Dokumentalist arhivar (m/ž) VII/1 29
G027063 Glasbeni redaktor (m/ž) VII/1 31
G027149 Glasbenik (m/ž) VII/1 34
G027134 Inženir predvajanja VII/1 (m/ž) VII/1 30
G027133 Inženir videa VII/1 (m/ž) VII/1 29
G027070 Kamerman VII/1 (m/ž) VII/1 29
G027129 Likovni TV oblikovalec VII/1 (m/ž) VII/1 29
G027131 Mešalec slike VII/1 (m/ž) VII/1 29
G027132 Montažer napovednikov VII/1 (m/ž) VII/1 29
G027085 Montažer VII/1 (m/ž) VII/1 29
G027089 Oblikovalec 3D (m/ž) VII/1 31
G027091 Oblikovalec maske VII/1 (m/ž) VII/1 31
G027092 Oblikovalec osvetljave (m/ž) VII/1 31
G027094 Oblikovalec zvoka TV/RA produkcije VII/1 (m/ž) VII/1 31
G027135 Producent VII/1 (m/ž) VII/1 31
G027128 Realizator VII/1 (m/ž) VII/1 33
G027106 Snemalec VII/1 (m/ž) VII/1 29
G027124 Tehnični vodja RA/TV produkcije (m/ž) VII/1 35
J017003 Analitik VII/1 (m/ž) VII/1 29
J017016 Finančnik VII/1 (m/ž) VII/1 30
J037010 Inženir energetik (m/ž) VII/1 29
J017206 Inženir laboratorija specialist (m/ž) VII/1 32
J017207 Inženir projektant (m/ž) VII/1 31
J017036 Kadrovik VII/1 (m/ž) VII/1 30
J017301 Operativni inženir VII/1 (m/ž) VII/1 33
J017063 Organizator dela VII/1 (m/ž) VII/1 30
J017090 Računovodja VII/1 (m/ž) VII/1 30
J017232 Skrbnik produkcijskih sistemov in aplikacij (m/ž) VII/1 32
J017234 Sodelavec za odnose z javnostmi (m/ž) VII/1 30
J017233 Sodelavec za organizacijo in poslovanje (m/ž) VII/1 30
J017235 Sodelavec za trženje (m/ž) VII/1 30
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J017236 Sodelavec za upravno pravne zadeve (m/ž) VII/1 30
J037011 Varnostni inženir VII/1 (m/ž) VII/1 30
G027145 Aranžer specialist (m/ž) VII/2 39
G027059 Direktor fotografije (m/ž) VII/2 43
G027060 Direktor fotografije prvak (m/ž) VII/2 50
G027116 Dokumentalist informator (m/ž) VII/2 33
G027117 Dokumentalist nototekar (m/ž) VII/2 34
G027118 Dokumentalist raziskovalec (m/ž) VII/2 37
G017007 Dramaturg (m/ž) VII/2 35
G017049 Drugi solist (m/ž) VII/2 37
G017068 Drugi solist improvizator (m/ž) VII/2 37
G027061 Ekspert področja (m/ž) VII/2 45
G027062 Fonetik lektor (m/ž) VII/2 37
G017050 Glasbeni producent (m/ž) VII/2 38
G027144 Glasbeni producent glasbenih sestavov (m/ž) VII/2 43
G017051 Glasbeni producent orkestra (m/ž) VII/2 40
G017052 Glasbeni producent radijskega simfoničnega orkestra (m/ž) VII/2 45
G017010 Glasbeni urednik (m/ž) VII/2 37
G027064 Glasbeni urednik voditelj (m/ž) VII/2 40
G027148 Glasbeni vodja orkestra (m/ž) VII/2 47
G027065 Glavni kamerman (m/ž) VII/2 40
G027066 Glavni načrtovalec TV sporedov (m/ž) VII/2 37
G027067 Glavni producent (m/ž) VII/2 51
G027068 Glavni snemalec (m/ž) VII/2 41
G017012 Inšpektor orkestra (m/ž) VII/2 34
G027006 Kamerman (m/ž) VII/2 31
G027069 Kamerman specialist (m/ž) VII/2 36
G017053 Koncertni mojster – prvi trobentač (m/ž) VII/2 45
G017014 Koncertni mojster (m/ž) VII/2 45
G017017 Kostumograf (m/ž) VII/2 32
G017070 Kostumograf mojster (m/ž) VII/2 40
G017073 Kostumograf specialist (m/ž) VII/2 35
G017055 Kreator maske (m/ž) VII/2 36
G027074 Lektor jezikovni svetovalec (m/ž) VII/2 37
G027075 Lektor prevajalec (m/ž) VII/2 38
G027076 Mojster kolorist (m/ž) VII/2 34
G027077 Mojster likovnega TV oblikovanja (m/ž) VII/2 34
G027137 Mojster likovnega TV oblikovanja specialist (m/ž) VII/2 40
G027136 Mojster likovnega TV oblikovanja VII/2 (I) (m/ž) VII/2 37
G027013 Mojster mešalec slike (m/ž) VII/2 34
G017071 Mojster mešalec slike specialist (m/ž) VII/2 40
G027139 Mojster mešalec slike VII/2 (I) (m/ž) VII/2 37
G027078 Mojster montažer (m/ž) VII/2 40
G027014 Mojster osvetljave (m/ž) VII/2 34
G027079 Mojster osvetljave specialist (m/ž) VII/2 40
G027138 Mojster osvetljave VII/2 (I) (m/ž) VII/2 37
G027080 Mojster predvajanja (m/ž) VII/2 34
G027147 Mojster predvajanja programov specialist (m/ž) VII/2 40
G027146 Mojster predvajanja programov VII/2 (I) (m/ž) VII/2 37
G027081 Mojster videa (m/ž) VII/2 34
G027143 Mojster videa specialist (m/ž) VII/2 40
G027142 Mojster videa VII/2 (I) (m/ž) VII/2 37
G027015 Mojster zvoka (m/ž) VII/2 34
G027082 Mojster zvoka specialist (m/ž) VII/2 40
G017072 Mojster zvoka VII/2 (I) (m/ž) VII/2 37
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Oznaka_ZSPJS Naziv_Delovno mesto Tarifni razred Plačni razred 
1. 11. 2019

G027016 Montažer (m/ž) VII/2 31
G027083 Montažer napovednikov (m/ž) VII/2 33
G027084 Montažer specialist (m/ž) VII/2 36
G027086 Načrtovalec dnevnih terminskih načrtov (m/ž) VII/2 33
G027087 Načrtovalec TV sporedov VII/2 (m/ž) VII/2 34
G017019 Namestnik koncertnega mojstra (m/ž) VII/2 39
G017056 Namestnik solista (m/ž) VII/2 38
G017057 Namestnik solista godalca (m/ž) VII/2 38
G017058 Namestnik solista improvizatorja (m/ž) VII/2 38
G027017 Napovedovalec (m/ž) VII/2 32
G027088 Napovedovalec voditelj (m/ž) VII/2 37
G027090 Oblikovalec glasbe (m/ž) VII/2 33
G027093 Oblikovalec zvočne podobe (m/ž) VII/2 40
G027056 Odgovorni urednik programa (m/ž) VII/2 52
G027096 Pomočnik direktorja PPE (m/ž) VII/2 50
G027097 Prevajalec redaktor (m/ž) VII/2 37
G017033 Priznani dramaturg (m/ž) VII/2 44
G017036 Priznani orkestrski glasbenik (m/ž) VII/2 42
G017037 Priznani solistični orkestrski glasbenik (m/ž) VII/2 44
G027027 Producent (m/ž) VII/2 35
G027098 Producent oglasnih vsebin (m/ž) VII/2 35
G027099 Producent programa I (m/ž) VII/2 46
G027100 Producent programa II (m/ž) VII/2 40
G027140 Realizator napovednikov (m/ž) VII/2 37
G027141 Realizator napovednikov specialist (m/ž) VII/2 40
G027101 Realizator oddaj VII/2 (m/ž) VII/2 34
G027102 Realizator predvajanja (m/ž) VII/2 34
G027123 Realizator specialist (m/ž) VII/2 38
G027122 Redaktor VII/2 (m/ž) VII/2 31
G017040 Režiser (m/ž) VII/2 43
G017059 Režiser prvak (m/ž) VII/2 52
G027103 Režiser zvoka (m/ž) VII/2 43
G017041 Scenarist (m/ž) VII/2 36
G017042 Scenograf (m/ž) VII/2 33
G017069 Scenograf mojster (m/ž) VII/2 40
G027104 Scenograf specialist (m/ž) VII/2 35
G027029 Snemalec (m/ž) VII/2 31
G027105 Snemalec reporter (m/ž) VII/2 36
G017061 Solist improvizator (m/ž) VII/2 39
G017062 Solist radijskega simfoničnega orkestra (m/ž) VII/2 39
G017060 Solist v radijskem simfoničnem orkestru – violist in čelist (m/ž) VII/2 41
G017063 Stilist (m/ž) VII/2 33
G027119 Strokovni sodelavec za avtorske pravice (m/ž) VII/2 33
G027120 Strokovni sodelavec za koncertno dejavnost (m/ž) VII/2 34
G027121 Strokovni sodelavec za odnose z javnostjo (m/ž) VII/2 34
G027150 Tehnični producent (m/ž) VII/2 42
G027107 Tehnični vodja RA/TV produkcije (m/ž) VII/2 37
G027108 Tehnolog scene (m/ž) VII/2 34
G017064 Tuttist (m/ž) VII/2 35
G017065 Tuttist namestnik (m/ž) VII/2 36
G027109 TV in filmski snemalec (m/ž) VII/2 37
G017066 Umetniški vodja radijskega plesnega orkestra (m/ž) VII/2 41
G017067 Umetniški vodja radijskega simfoničnega orkestra (m/ž) VII/2 44
G027110 Urednik predvajanja (m/ž) VII/2 37
G027111 Urednik programa (m/ž) VII/2 50



Stran 92 / Št. 3 / 11. 1. 2019 Uradni list Republike Slovenije

Oznaka_ZSPJS Naziv_Delovno mesto Tarifni razred Plačni razred 
1. 11. 2019

G027112 Urednik scenarist (m/ž) VII/2 39
G027113 Varuh pravic gledalcev in poslušalcev (m/ž) VII/2 57
G027914 Vodja oddelka I (m/ž) VII/2 42
G027915 Vodja oddelka I (m/ž) VII/2 42
G027916 Vodja oddelka II (m/ž) VII/2 39
G027917 Vodja oddelka II (m/ž) VII/2 39
G027918 Vodja organizacijske enote I (m/ž) VII/2 53
G027919 Vodja organizacijske enote II (m/ž) VII/2 51
G027920 Vodja organizacijske enote OZ (m/ž) VII/2 55
G027114 Vodja programskega projekta (m/ž) VII/2 42
G027921 Vodja programsko produkcijske enote MMC (m/ž) VII/2 53
G027922 Vodja regionalnega centra (m/ž) VII/2 55
G027923 Vodja skupine (m/ž) VII/2 36
G027924 Vodja službe I (m/ž) VII/2 50
G027925 Vodja službe I (m/ž) VII/2 50
G027926 Vodja službe II (m/ž) VII/2 46
G027927 Vodja službe II (m/ž) VII/2 46
G027928 Vodja službe III (m/ž) VII/2 42
G027929 Vodja službe III (m/ž) VII/2 42
G017047 Vrhunski glasbenik (m/ž) VII/2 52
J017200 Administrator baze podatkov (m/ž) VII/2 36
J017205 Finančni tajnik (m/ž) VII/2 35
J017024 Gradbeni nadzornik VII/2 (II) (m/ž) VII/2 35
J017026 Informatik VII/2 (m/ž) VII/2 32
J017208 Inženir radiodifuzije specialist (m/ž) VII/2 37
J017031 Inženir tehničnih strok VII/2 (II) (m/ž) VII/2 35
J017209 Inženir tehnolog (m/ž) VII/2 35
J037012 Inženir tehnolog VII/2 (I) (m/ž) VII/2 37
J017210 Inženir varnosti IS (m/ž) VII/2 41
J017249 Kontroler VII/2 (m/ž) VII/2 35
J017250 Koordinator mednarodnega sodelovanja VII/2 (m/ž) VII/2 31
J017049 Koordinator projektov VII/2 (m/ž) VII/2 34
J017251 Koordinator realizacije oglasnih vsebin VII/2 (m/ž) VII/2 34
J017211 Načrtovalec aplikacij (m/ž) VII/2 38
J017212 Načrtovalec informacijskih sistemov (m/ž) VII/2 39
J017213 Notranji revizor specialist (m/ž) VII/2 43
J017056 Notranji revizor VII/2 (I) (m/ž) VII/2 40
J017214 Oddajničar koordinator (m/ž) VII/2 34
J017215 Operativni inženir VII/2 (m/ž) VII/2 35
J017252 Planer izvedbe VII/2 (m/ž) VII/2 31
J017300 Poklicni član sveta delavcev (m/ž) VII/2 43
J027006 Poslovni sekretar VII/2 (m/ž) VII/2 32
J017216 Pravni svetovalec (m/ž) VII/2 40
J017217 Pravnik specialist (m/ž) VII/2 35
J037017 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija (m/ž) VII/2 50
J017218 Preizkušeni davčnik (m/ž) VII/2 40
J017081 Programer aplikacij VII/2 (II) (m/ž) VII/2 35
J017219 Projektni inženir (m/ž) VII/2 43
J017092 Računovodja VII/2 (II) (m/ž) VII/2 35
J017093 Računovodja VII/2 (III) (m/ž) VII/2 31
J017220 Raziskovalec – statistik(m/ž) VII/2 33
J017095 Razvojni inženir VII/2 (I) (m/ž) VII/2 40
J017221 Samostojni kontroler (m/ž) VII/2 40
J017104 Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) (m/ž) VII/2 33
J037013 Samostojni strokovni raziskovalec RTV programov VII/2 (m/ž) VII/2 40
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Oznaka_ZSPJS Naziv_Delovno mesto Tarifni razred Plačni razred 
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J017222 Samostojni strokovni sodelavec za finance in računovodstvo (m/ž) VII/2 40
J017223 Samostojni strokovni sodelavec za izobraževanje (m/ž) VII/2 40
J017224 Samostojni strokovni sodelavec za javna naročila (m/ž) VII/2 40
J017225 Samostojni strokovni sodelavec za kadre (m/ž) VII/2 40
J017226 Samostojni strokovni sodelavec za odnose z javnostjo (m/ž) VII/2 40
J017227 Samostojni strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje (m/ž) VII/2 40
J017228 Samostojni strokovni sodelavec za trženje (m/ž) VII/2 40
J017229 Samostojni strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve (m/ž) VII/2 40
J017111 Sekretar nadzornega sveta (m/ž) VII/2 35
J017230 Sekretar zavoda (m/ž) VII/2 40
J037016 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija (m/ž) VII/2 43
J017113 Sistemski administrator VII/2 (I) (m/ž) VII/2 40
J017231 Sistemski inženir informatik (m/ž) VII/2 37
J017129 Sodelavec za javna naročila VII/2 (m/ž) VII/2 32
J037015 Strokovni sodelavec specialist (m/ž) VII/2 37
J017136 Strokovni sodelavec VII/2 (I) (m/ž) VII/2 40
J017238 Strokovni sodelavec za CPS (m/ž) VII/2 34
J017239 Strokovni sodelavec za izobraževanje VII/2 (m/ž) VII/2 35
J017240 Strokovni sodelavec za javna naročila (m/ž) VII/2 35
J017241 Strokovni sodelavec za kadre (m/ž) VII/2 35
J017244 Strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje (m/ž) VII/2 35
J017245 Strokovni sodelavec za tehniko (m/ž) VII/2 40
J017246 Strokovni sodelavec za trženje (m/ž) VII/2 35
J017247 Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve (m/ž) VII/2 35
J017248 Svetovalec generalnega direktorja (m/ž) VII/2 50
J017150 Tehnični urednik VII/2 (m/ž) VII/2 31
J017154 Upravitelj obrambnih načrtov VII/2 (m/ž) VII/2 31
J037014 Upravitelj produkcijskih sistemov (m/ž) VII/2 37
J017158 Varnostni inženir VII/2 (I) (m/ž) VII/2 40
J017159 Varnostni inženir VII/2 (II) (m/ž) VII/2 35
J017157 Varnostni inženir VII/2 (m/ž) VII/2 34
G028009 Ekspert področja (m/ž) VIII 50
J018008 Ekspert področja VIII (m/ž) VIII 50
G029014 Ekspert področja (m/ž) IX 54
J019008 Ekspert področja IX (m/ž) IX 54

7. člen
s 1. 9. 2020 veljajo novi izhodiščni plačni razredi za na-

vedena delovna mesta:

Oznaka_ZSPJS Šifra_DM Naziv_Delovno mesto Tarifni razred Plačni razred 
1. 1. 2020

G028009 80002 Ekspert področja (m/ž) VIII 51
J018008 80003 Ekspert področja VIII (m/ž) VIII 51
G029014 90002 Ekspert področja (m/ž) IX 55
J019008 90003 Ekspert področja IX (m/ž) IX 55

8. člen
(jubilejna nagrada)

Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v višini:
– za 10 let delovne dobe 288,76 eura,
– za 20 let delovne dobe 433,13 eura,
– za 30 let delovne dobe 577,51 eura,
– za 40 let delovne dobe 577,51 eura.
Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob 

izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.
Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je javni 

uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.



Stran 94 / Št. 3 / 11. 1. 2019 Uradni list Republike Slovenije

9. člen
(odpravnina ob upokojitvi)

Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne me-
sečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri 
mesece oziroma tri zadnje mesečne plače javnega uslužbenca, 
če je to zanj ugodneje.

Javni uslužbenec je v primeru, ko je delodajalec zanj 
financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine 
odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.

V primeru, da javni uslužbenec po upokojitvi ponovno 
sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu 
ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.

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

listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 13. decembra 2018

Za delodajalca:

Radiotelevizija Slovenija,
 javni zavod 

Igor Kadunc l.r.

Za delojemalce:

Reprezentativni sindikati 
RTV Slovenija 

SINDIKAT KULTURNIH 
IN UMETNIŠKIH 

USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač l.r.

SINDIKAT DELAVCEV 
RADIODIFUZIJE SLOVENIJE

Tom Zalaznik l.r.

35. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za poklicne 
novinarje

Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 z vsemi na-
daljnjimi spremembami in dopolnitvami – ZSPJS) ter Kolektivne 
pogodbe za poklicne novinarje:

na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa 

generalni direktor Igor Kadunc

in na strani delojemalcev:
– Sindikat novinarjev Slovenije, ki ga zastopa Tomaž 

Karat

A N E K S    š t.    4
h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje

1. člen
Stranke tega aneksa uvodoma soglašajo z vsebino Do-

govora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v 
nadaljevanju Dogovor), sklenjenega dne 3. 12. 2018 med Vla-
do Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja, ter se zavezujejo k njegovemu izvajanju.

2. člen
Stranke tega aneksa so soglasne, da se v aneksih h 

Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje za vsa delovna mesta 
izvedejo spremembe uvrstitev delovnih mest v plačne razrede 
na enak način, kot to določa Dogovor med Vlado RS in repre-
zentativnimi sindikati javnega sektorja za orientacijska delovna 
mesta, in sicer: 

Delovna mesta v Radioteleviziji Slovenija se v plačne 
razrede uvrstijo na naslednji način:

– delovna mesta, ki so bila pred odpravo anomalij v letu 
2017 uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega 
razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2 se uvrstijo za 2 plačna 
razreda višje,  

– delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim ra-
zredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, se uvrstijo za 3 plačne 
razrede višje.

3. člen
Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače 

v skladu s tem aneksom glede na uvrstitev delovnega mesta na 
dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s ka-
terimi se delovna mesta uvrščajo v plačne razrede, postopno, 
in sicer na naslednji način:

a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in 

ostali plačni razredi povišanj. 

4. člen 
S 1. januarjem 2019 se delovna mesta v JZ RTV Slovenija 

uvrstijo v naslednje izhodiščne plačne  razrede

Oznaka_ZSPJS Naziv_Delovno mesto Tarifni razred Plačni razred 1. 1. 2019
G027125 Novinar (m/ž) VII/1 32
G027061 Ekspert področja (m/ž) VII/2 44
G027021 Novinar urednik (m/ž) VII/2 37
G027049 Novinar dopisnik iz zamejstva (m/ž) VII/2 42
G027050 Novinar dopisnik na delu v tujini (m/ž) VII/2 54
G027047 Novinar dopisnik v Sloveniji (m/ž) VII/2 38
G027054 Novinar glavni komentator/voditelj (m/ž) VII/2 48
G027018 Novinar komentator (m/ž) VII/2 42
G027019 Novinar poročevalec (m/ž) VII/2 32
G027045 Novinar snemalec (m/ž) VII/2 38
G027020 Novinar specialist (m/ž) VII/2 35
G027044 Novinar specialist analitik (m/ž) VII/2 38
G027126 Novinar urednik voditelj (m/ž) VII/2 40
G027056 Odgovorni urednik programa (m/ž) VII/2 51
G027052 Športni reporter (m/ž) VII/2 41
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G027046 Turnusni urednik (m/ž) VII/2 39
G027042 Urednik internega glasila (m/ž) VII/2 34
G027127 Urednik novih medijev in socialnih omrežij (m/ž) VII/2 41
G027051 Urednik oddaj (m/ž) VII/2 42
G027111 Urednik programa (m/ž) VII/2 49
G027055 Urednik uredništva (m/ž) VII/2 46
G027053 Voditelj osrednjih oddaj (m/ž) VII/2 46
G028008 Novinar komentator ekspert (m/ž) VIII 49
G029013 Novinar komentator ekspert področja (m/ž) IX 53

36. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi 
komunalnih dejavnosti

Na podlagi določil Kolektivne pogodbe komunalnih dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 43/15, 86/16, 12/17, 80/17) sklepata 
pogodbeni stranki:

kot predstavnik delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega 

gospodarstva, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, ki jo zastopa pred-
sednik Miran Lovrič

6. člen 
S 1. septembrom 2020 veljajo novi izhodiščni plačni ra-

zredi za navedena delovna mesta

Oznaka_ZSPJS Naziv_Delovno mesto Tarifni razred Plačni razred 1. 9. 2020
G028008 Novinar komentator ekspert (m/ž) VIII 51
G029013 Novinar komentator ekspert področja (m/ž) IX 55

7. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 5. decembra 2018

Za delodajalca:
Radiotelevizija Slovenija, 

javni zavod
Igor Kadunc l.r.

Za delojemalce:
SINDIKAT NOVINARJEV 

SLOVENIJE 
Tomaž Karat l.r.

5. člen 
S 1. novembrom 2019 se delovna mesta v JZ RTV Slove-

nija uvrstijo v naslednje izhodiščne plačne  razrede.

Oznaka_ZSPJS Naziv_Delovno mesto Tarifni razred Plačni razred 1. 11. 2019
G027125 Novinar (m/ž) VII/1 33
G027111 Urednik programa (m/ž) VII/2 50
G027061 Ekspert področja (m/ž) VII/2 45
G027049 Novinar dopisnik iz zamejstva (m/ž) VII/2 43
G027050 Novinar dopisnik na delu v tujini (m/ž) VII/2 55
G027047 Novinar dopisnik v Sloveniji (m/ž) VII/2 39
G027054 Novinar glavni komentator/voditelj (m/ž) VII/2 49
G027018 Novinar komentator (m/ž) VII/2 43
G027019 Novinar poročevalec (m/ž) VII/2 33
G027045 Novinar snemalec (m/ž) VII/2 39
G027020 Novinar specialist (m/ž) VII/2 36
G027044 Novinar specialist analitik (m/ž) VII/2 39
G027021 Novinar urednik (m/ž) VII/2 38
G027126 Novinar urednik voditelj (m/ž) VII/2 41
G027056 Odgovorni urednik programa (m/ž) VII/2 52
G027052 Športni reporter (m/ž) VII/2 42
G027046 Turnusni urednik (m/ž) VII/2 40
G027042 Urednik internega glasila (m/ž) VII/2 35
G027127 Urednik novih medijev in socialnih omrežij (m/ž) VII/2 42
G027051 Urednik oddaj (m/ž) VII/2 43
G027055 Urednik uredništva (m/ž) VII/2 47
G027053 Voditelj osrednjih oddaj (m/ž) VII/2 47
G028008 Novinar komentator ekspert (m/ž) VIII 50
G029013 Novinar komentator ekspert področja (m/ž) IX 54
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in
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve, 

Dimičeva 9, Ljubljana, ki ga zastopa Tatjana Arčan
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremični-

nami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa pred-
sednica Majda Marolt

in
KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slo-

venije, Linhartova cesta 13, Ljubljana, ki ga zastopa Vladimir 
Klobas

T A R I F N O    P R I L O G O
h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

I. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE

1. člen
(plače)

(1) Zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih Ko-
lektivne pogodbe komunalnih dejavnosti se povečajo za 3,75 % 
ter od vključno 1. 1. 2019 znašajo:

Tarifni razred Najnižje osnovne plače
I. 503,40
II. 548,44
III. 606,97
IV. 710,56
V. 773,60
VI. 1.025,79
VII 1.268,97
VIII. 1.629,25
IX. 1.944,47

(2) Najnižje osnovne plače iz prvega odstavka tega čle-
na so določene za polni delovni čas oziroma z njim izenačen 
delovni čas.

(3) Relativna razmerja v kolektivni pogodbi delodajalca 
niso obvezna.

(4) Socialni partnerji se po tej kolektivni pogodbi dejavno-
sti do konca meseca oktobra tekočega leta sestanejo z name-
nom sklenitve dogovora o uskladitvi najnižjih osnovnih plač. Kot 
podlaga za uskladitev najnižjih osnovnih plač se uporabi uradni 
podatek Statističnega urada Republike Slovenije o povprečni 
letni stopnji rasti cen življenjskih potrebščin in stanja panoge.

(5) Na podjetniški ravni se socialni partnerji lahko dogo-
vorijo tudi za dodatno uskladitev plač.

2. člen
(regres za letni dopust)

(1) Regres za letni dopust znaša najmanj 1.050,00 EUR.
(2) Višino regresa za letni dopust socialni partnerji letno 

uskladijo, najkasneje do konca meseca oktobra tekočega leta.

3. člen
(povračilo stroška prehrane med delom)

Če prehrana pri delodajalcu ni organizirana ali je delavec 
iz utemeljenih razlogov ne more uživati, je delavec upravičen 
do povračila stroškov prehrane v višini 6,12 EUR na dan, razen 
ko zakon določa drugače.

4. člen
(povračilo stroška prevoza na delo in z dela)

(1) Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na 
delo in z dela najmanj 80 % najcenejšega javnega prevoza.

(2) Če ni javnega prevoza, je delavec upravičen do 
0,18 EUR na prevoženi kilometer z osebnim vozilom.

(3) Delavec, katerega običajno prebivališče je oddaljeno 
do enega kilometra od mesta opravljanja dela, ni upravičen do 
povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Za določanje te 
oddaljenosti se upošteva najkrajša cestna povezava.

(4) V primeru izrednega prihoda na delo (z lastnim ali 
javnim prevoznim sredstvom) pripada delavcu povračilo stro-
škov prevoza na delo in z dela v višini 0,18 EUR za prevoženi 
kilometer.

5. člen
(službeno potovanje v RS)

Delavcu se v primeru službenega potovanja v RS povr-
nejo dejanski stroški v zgornjih zneskih, ki se ne vštevajo v 
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za 
plačilo prispevkov za socialno varnost.

6. člen
(službeno potovanje v tujino)

Delavcu se v primeru službenega potovanja v tujino po-
vrnejo dejanski stroški v skladu z Uredbo o povračilu stroškov 
za službeno potovanje v tujino.

7. člen
(terenski dodatek)

Terenski dodatek pripada delavcem najmanj v zgornjem 
znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega 
razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.

8. člen
(nagrade dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju)

Dijakom in študentom v času praktičnega usposabljanja z 
delom oziroma v času obvezne prakse pripada nagrada v višini 
zgornjega zneska, ki se ne všteva v davčno osnovo.

II. VELJAVNOST TARIFNE PRILOGE

9. člen
(veljavnost Tarifne priloge)

Tarifna priloga začne veljati z dnem sklenitve, uporablja 
pa se od 1. 1. 2019 dalje.

Ljubljana, dne 19. decembra 2018

Podpisniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije –  

Zbornica komunalnega gospodarstva
Miran Lovrič l.r.

Združenje delodajalcev Slovenije –  
Sekcija za storitve
Tatjana Arčan l.r.

Podpisniki delojemalcev:
Sindikat Komunale, varovanja  

in poslovanja  
z nepremičninami Slovenije

Majda Marolt l.r.

KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih 
sindikatov Slovenije
Vladimir Klobas l.r.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti je dne 21. 12. 2018 izdalo potrdilo št. 02047-2/2005-42 
o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih 
dejavnosti vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 
25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, 
št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 6/17.
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OBČINE
BOVEC

37. Obvezna razlaga prve točke 24. člena Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu – OPN Bovec 

Občinski svet Občine Bovec je na podlagi drugega od-
stavka 5. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list 
RS, št. 61/17) ter 3. in 7. člena Statuta Občine Bovec (Uradni 
list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) na 2. redni seji dne 27. 12. 
2018 sprejel

O B V E Z N O    R A Z L A G O
prve točke 24. člena Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu – OPN Bovec  
(Uradni list RS, št. 119/08)

1.
Sprejme se obvezna razlaga prve točke 24. člena Odloka 

o občinskem prostorskem načrtu – OPN Bovec, ki se glasi:
Prvi odstavek 1. točke 24. člena:
Med nemotečo storitveno dejavnost sodi tudi pokopališka 

dejavnost. Objekte za to dejavnost je dopustno graditi tudi na 
zemljiščih z namensko rabo SK, kadar ta zemljišča mejijo ne-
posredno na območje z namensko rabo ZK.

Drugi odstavek 1. točke 24. člena:
Dopolnilna gradnja je lahko novogradnja, kadar dopolnju-

je kontekst programskega jedra vasi z zapolnjevanjem praznih 
prostorov do predpisanih gostot in z dopustnimi odmiki.

2.
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu – OPN Bovec.

3.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-01/2017-154
Bovec, dne 27. decembra 2018

Župan 
Občine Bovec

Valter Mlekuž l.r.

38. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec 
za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta 
Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet 
Občine Bovec na 2. redni seji dne 27. 12. 2018 sprejel

O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec  

za leto 2018

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2018 (Uradni 

list RS, št. 14/18 dne 2. 3. 2018, Uradni list RS, št. 32/18, dne 
11. 5. 2018, Uradni list RS, št. 46, dne 6. 7. 2018; Uradni list 
RS, št. 59/18, dne 7. 9. 2018, Uradni list RS, št. 71/18, dne 
9. 11. 2018) se spremeni 2. člen in se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki 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) 5.818.531,41
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.572.787,41

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 3.771.784,00

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.910.544,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 338.769,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 522.371,00
706 DRUGI DAVKI 100,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 801.003,41
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 611.506,99
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 7.500,00
712 DENARNE KAZNI 15.280,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  

IN STORITEV 89.916,42
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 76.800,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 665.677,43
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 374.059,04
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 

IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV 291.618,39
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 2500,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 2500,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 576.886,57
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 576.886,57
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. 

PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 

UNIJE 680,00
782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU –  

ZA STRUKTURNO POLITIKO
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 

EVROPSKIH INSTITUCIJ 680,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.699.906,69
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.902.849,72
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 404.112,51
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  

ZA SOCIALNO VARNOST 65.846,88
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.401.276,33
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 29.214,00
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 2.400,00
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 1.820.511,00
410 SUBVENCIJE 62.192,95
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 556.540,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZAC. IN USTANOVAM 177.386,14
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 1.024.391,91
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.643.101,15
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 2.643.101,15
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  

(431 + 432) 333.444,82
431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. 

OSEBAM, KI NISO PR.˝POR. 333.444,82
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)  
(prih.-odhod.) –881.375,28
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751) 74.021,09

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 74.021,09
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.) 74.021,09
C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 295.268,62
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 295.268,62
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE 

SREDSTEV NA RAČUNIH) –1.102.622,81
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –295.268,62
XI. NETO FINANCIRANJE –881.375,28
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČ.  

OB KONCU PRET. LETA 1.134.652,06

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Št. 410-01/2017-10
Bovec, dne 27. decembra 2018

Župan
Občine Bovec

Valter Mlekuž l.r.

DRAVOGRAD

39. Sklep o imenovanju podžupana Občine 
Dravograd

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18) in prvega odstavka 34. člena Statuta 

Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 
76/17 in 24/18) je županja Občine Dravograd sprejela naslednji

S K L E P

I.
Za podžupana Občine Dravograd imenujem člana Občin-

skega sveta Občine Dravograd Antona Preksavca, inž. gradbe-
ništva in dipl. ekonomista, rojenega 27. 3. 1975, stanujočega 
Trbonje 28A, 2371 Trbonje.

II.
Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno.

III.
Podžupan pomaga županji pri njenem delu ter opravlja 

posamezne naloge iz pristojnosti županje, za katere ga županja 
pooblasti.

IV.
Podžupan nadomešča županjo v primeru njene odsotno-

sti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan 
tekoče naloge iz pristojnosti županje in tiste naloge, za katere 
ga županja pooblasti.

V.
Ta sklep začne veljati z dnem 18. 12. 2018 in se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0005/2018
Dravograd, dne 12. decembra 2018

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

KAMNIK

40. Poročilo o postopku za nadomestitev člana 
Občinskega sveta Občine Kamnik

Občinska volilna komisija Občine Kamnik skladno s 
30. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) v povezavi s 37.a členom Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18), na podlagi sklepa Občinskega sveta 
Občine Kamnik, št. 0322-0008/2018-4 z dne 19. 12. 2018 o 
nezdružljivosti funkcije, izdaja

P O R O Č I L O
o postopku za nadomestitev člana  
Občinskega sveta Občine Kamnik

Občinska volilna komisija Občine Kamnik je dne 19. 12. 
2018 s strani Občinskega sveta Občine Kamnik prejela sklep 
o ugotovitvi prenehanja mandata članu Občinskega sveta Ob-
čine Kamnik zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana 
občinskega sveta.

Občinska volilna komisija je na seji dne 7. 1. 2019 ugoto-
vila in potrdila, da skladno z veljavno zakonodajo postane član 
občinskega sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, 
ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki 
mu je prenehal mandat.

Iz rezultatov lokalnih volitev 2018 izhaja, da mandat izvo-
ljenega člana Mateja Slaparja, preide na naslednjega kandidata 
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stranke NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati v 2. volilni 
enoti, in sicer:

– Antona Iskro, 21. 5. 1952, Mekinje, Pot na Jeranovo 13, 
1241 Kamnik.

Nadomestnemu članu se izda potrdilo o izvolitvi.

Št. 041-0001/2018
Kamnik, dne 7. januarja 2019

Občinska volilna komisija
Občine Kamnik

Janez Rozman l.r.
predsednik

LUČE

41. Odlok o turistični in promocijski taksi 
v Občini Luče

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči-
ščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 
– ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, 
št. 60/11 z 29. 7. 2011 – UPB) je Občinski svet Občine Luče na 
21. redni seji dne 18. 7. 2018 sprejel

O D L O K
o turistični in promocijski taksi v Občini Luče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Luče (v 
nadaljevanju: odlok) določa:

– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in 
promocijske takse,

– način plačevanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko 

zaokrožuje območje Občine Luče.

2. člen
(pristojnost)

Pristojnosti posameznih občinskih organov, pri izvajanju 
določil tega odloka in določil ZSRT-1, določi župan s sklepom.

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA 
TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

3. člen
(višina turistične takse)

(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 
1,6 €, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,4 €, skupna 
višina obeh taks znaša 2,0 € na osebo na dan.

(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse 
zavezan do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta 
znaša 0,8 € za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje 
znaša promocijska taksa 0,2 €, skupna višina obeh taks znaša 
1,0 € na osebo na dan.

4. člen
(oprostitve plačila turistične takse)

(1) Poleg zavezancev, ki so v drugem odstavku 18. člena 
ZSRT-1 oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje v 
višini 50 odstotkov pod pogoji iz 6. člena tega odloka, so doda-
tno oproščene plačila turistične takse v višini 50 odstotkov tudi:

– osebe, ki prenočujejo v kampih,
– osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih, planinskih 

kočah in podobnih nastanitvenih obratih.
(2) Delna oprostitev plačila turistične takse iz prvega 

odstavka tega člena se oprosti z odločbo, ki jo izda občinska 
uprava Občine Luče, kot to predpisuje četrti odstavek 5. člena 
tega odloka.

5. člen
(dokazila in vloga za oprostitev)

(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za 
učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, 
za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, 
ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne usta-
nove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot 
take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani mini-
strstva pristojnega za izobraževanje. Oprostitev plačila turistične 
takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne ustanove iz zamejstva. 
Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-
-izobraževalna ustanove na seznamu oziroma iz zamejstva in 
sledenje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.

(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s 
šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene 
tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki 
delujejo v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, 
to je sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status 
in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Na-
stanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri 
veljavnost takega sklepa, oziroma iz javno dostopnih podatkov 
preveri ali ima društvo status v javnem interesu in slednje vpiše 
v evidenco iz 8. člena tega odloka.

(3) Do 50-odstotne oprostitve plačila turistične takse so 
v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 
upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18 do 30 let, ki 
prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno 
mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slo-
venijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih 
straneh.

(4) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične 
takse za zavezance iz prvega in drugega odstavka 5. člena 
tega odloka izda občinska uprava Občine Luče, na podlagi 
pisne vloge zavezanca, ki jo slednji predložiti najmanj 30 dni 
pred prvo prenočitvijo za katero se oprostitev plačila turistične 
takse nanaša. Vloga mora vsebovati:

– podatke o organizatorju programa,
– podroben opis programa,
– dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na nepridobitni 

podlagi,
– število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev 

plačila turistične takse,
– podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev za 

posameznega udeleženca.
(5) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične 

takse iz prejšnjega odstavka, občina pošlje v vednost tudi na-
stanitvenemu obratu na katerega se prenočitev nanaša, ki tako 
oprostitev vpiše v evidenco iz 10. člena tega odloka.

III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE  
IN PROMOCIJSKE TAKSE

6. člen
(plačilo turistične in promocijske takse)

(1) Turistično in promocijsko takso iz 3. člena tega odlo-
ka zavezanci nakažejo na poseben račun Občine Luče, ki je 
objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za 
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pretekli mesec, na način, ki ga opredeljuje pravilnik iz 7. člena 
tega odloka.

(2) Turistična taksa je namenski vir za razvoj turistične 
infrastrukture v Občini Luče, promocijska taksa je pa namenski 
vir za financiranje Slovenske turistične organizacije.

7. člen
(pravilnik)

(1) Kar ni opredeljeno s tem odlokom se podrobneje pred-
piše s pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet.

(2) V skladu z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podat-
kov ter določili ZSRT-1, se vzpostavi evidenca zavezancev za 
plačilo turistične takse za lastnike počitniških hiš in počitniških 
stanovanj ter evidenca zavezancev za plačilo turistične takse 
za lastnike plovil, kar se podrobneje uredi s pravilnikom iz pr-
vega odstavka tega člena.

(3) Pristojnost vodenja evidenc iz drugega odstavka tega 
člena je opredeljena v 2. členu tega odloka.

IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE  
IN PROMOCIJSKE TAKSE

8. člen
(evidenca turistične takse)

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostoj-
ni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo 
turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični in 
promocijski taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki 
jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.

(2) Evidenca turistične in promocijske takse poleg podat-
kov iz knjige gostov vsebuje še:

– podatek o številu prenočitev posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega 

gosta;
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posame-

znega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične 

in promocijske takse, mora biti v evidenci vpisan razlog opro-
stitve.

(3) Podatki v evidenci turistične in promocijske takse se 
hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v 
fizični ali elektronski obliki.

(4) Podatki o evidenci turistične in promocijske takse mo-
rajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje 
zadnji dan njegovega prenočevanja.

(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistič-
ne in promocijske takse vodijo elektronsko ali ročno.

V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE

9. člen
(nadzor)

(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen 
organ skupne občinske uprave: Medobčinska inšpekcija, re-
darstvo in varstvo okolja.

(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpek-
cijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, 
odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki 
ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za 
odpravo nepravilnosti.

10. člen
(kazenske določbe)

(1) Z globo 2.000 € se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi 
evidence turistične takse skladno z 8. členom tega odloka.

(2) Z globo 500 € se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 400 € se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

(4) Z globo 300 € se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema 
turiste na prenočevanje.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
turistični taksi v Občini Luče (Uradni list RS, št. 52/14).

12. člen
(uveljavitev nove turistične takse)

Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za pre-
nočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini 
Luče (Uradni list RS, št. 52/14), od 1. 1. 2019 dalje pa se za 
višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno 
s predpisano promocijsko takso.

13. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-8/2018
Luče, dne 11. julija 2018

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

MEDVODE

42. Sklep o uskladitvi višine zneska denarne 
pomoči v Občini Medvode

Župan Občine Medvode na podlagi 5. člena Odloka o 
denarnih pomočeh v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 103/11 
in 56/13) in 47. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, 
št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popravek) 
objavlja

S K L E P
o uskladitvi višine zneska denarne pomoči  

v Občini Medvode

1. člen
Znesek denarne pomoči v Občini Medvode se uskladi za 

1,4 % in znaša 213,88 evra.

2. člen
Znesek usklajene denarne pomoči iz prejšnjega člena se 

uporablja od 1. februarja 2019 dalje.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati prejšnji Sklep 

o uskladitvi višine zneska denarne pomoči v Občini Medvode, 
številka 122-17/2018, z dne 5. januarja 2018.

Št. 122-20/2019-1
Medvode, dne 7. januarja 2019

Župan 
Občine Medvode
Nejc Smole l.r.
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POSTOJNA

43. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v Občini Postojna

Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Ura-
dni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine 
Postojna na 3. redni seji dne 20. 12. 2018 sprejel

O D L O K
o določitvi stroškov lokacijske preveritve  

v Občini Postojna

1. člen
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki 

jih Občina Postojna zaračuna investitorju oziroma pobudniku 
lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik 
Občina Postojna, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v 
postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja 
gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od 
prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske 
ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe 
prostora.

2. člen
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 

poselitvi 1.500,00 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 

pogojev 2.500,00 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000,00 EUR.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-17/2018
Postojna, dne 20. decembra 2018

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

44. Odlok o določitvi takse za obravnavanje 
zasebnih pobud za spremembo namenske 
rabe prostora v občinskem prostorskem 
načrtu Občine Postojna

Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Ura-
dni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine 
Postojna na 3. redni seji dne 20. 12. 2018 sprejel

O D L O K
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih 

pobud za spremembo namenske rabe prostora  
v občinskem prostorskem načrtu  

Občine Postojna

1. člen
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zaseb-

nih potreb glede prostorskega razvoja, ki prestavljajo pobudo 
za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostor-
skem načrtu Občine Postojna, ki jo plača vlagatelj posamezne 
pobude.

2. člen
(1) Pobuda po tem odloku pomeni izpolnjeno vlogo za 

spremembo namenske rabe prostora in jasno opredeljen na-
men posega v prostor, določen prostorski obseg posega ter na-
bor dejavnosti in drugih podatkov, ki so pomembni v postopku 
odločanja o posegu. V primeru večjih oziroma zahtevnejših po-
segov je potrebno sami pobudi priložiti idejno zasnovo rešitve.

(2) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo 
namenske rabe prostora iz prejšnjega člena znaša:

– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 
150,00 eurov,

– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 
100,00 eurov.

(3) Za spremembo namenske rabe prostora v primarno 
rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) se taksa ne plača.

3. člen
(1) Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču ob-

čine prejeta pobuda za spremembo namenske rabe prostora.
(2) Taksa se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi 

plačilnimi instrumenti. Če taksni zavezanec plača takso pri 
ponudniku plačilnih storitev, jo plača na prehodni podračun in 
z uporabo reference, določene za plačilo takse organa, ki je 
pristojen za opravo dejanja oziroma vodenje postopka.

(3) V kolikor v danem roku taksa ni plačana v predpisani 
višini, se pobuda s sklepom zavrže.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35050-18/2018
Postojna, dne 20. decembra 2018

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

45. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje Planina PL 24-del

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8, 76/14 – odl. 
US, 14/15 – ZUUJFO) – v nadalj. ZPNačrt, Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) ter 16. člena 
Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 
46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 3. redni seji dne 
20. 12. 2018 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za območje Planina PL 24-del

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet OPPN)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostor-
ski načrt za območje Planina PL 24-del (v nadalj.: OPPN PL 
24-del), ki ga je pod številko projekta 015/PA-007 v mesecu 
septembru 2018 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o, Ulica 
7. maja 2, Ilirska Bistrica.

(2) OPPN PL 24-del določa:
– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

skih ureditev,
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– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

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

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

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-

stora,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
(3) Sestavine OPPN PL 24-del so podrobneje obrazlože-

ne v tem odloku in grafično prikazane v grafičnem delu OPPN 
PL 24-del, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na 
Občini Postojna.

(4) Sestavine OPPN PL 24-del so določene tako podrob-
no, da je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo 
gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

2. člen
(vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN PL 24-del je sestavljen iz odloka in grafičnega 
dela ter prilog, ki so določene v tem členu.

(2) Odlok o OPPN PL 24-del obsega poglavja:
– uvodne določbe,
– območje OPPN,
– opis vplivov in povezav,
– načrtovane prostorske ureditve,
– načrt parcelacije,
– opis rešitev ter lokacijski pogoji,
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, ko-

munalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
– etapnost in dopustna odstopanja,
– prostorski ukrepi,
– rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje nara-

ve, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih do-
brin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti 
OPPN,

– končne določbe.
(3) Grafični del OPPN PL 24-del obsega:
– List 1: Prikaz stanja prostora (PNRP, GJI, varovanja), 

Merilo M 1:3.000,
– List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim par-

celnim stanjem in fotografijami območja, Merilo 1:500,
– List 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor 

s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, Merilo 
1:3.000,

– List 3: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, 
Merilo 1:500,

– List 4.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:500,
– List 4.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi 

elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500,
– List 4.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s prikazom 

višinske ureditve, Merilo 1:500,
– List 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priklju-

čevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, Merilo 
1:500,

– List 6: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, 
naravnih virov in ohranjanje narave ter kulturne dediščine, 
za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred požarom in poplavna varnost, Merilo 
1:1.000,

– List 7: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zako-
ličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:500.

(4) Priloge Odloka o OPPN PL 24-del so:
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša 

na obravnavano prostorsko ureditev,

– Prikaz stanja prostora (izdelovalec V prostoru d.o.o., 
št. proj.: 15/PA-007, junij 2017),

– Strokovne podlage za pripravo OPPN PL 24-del: Idejna 
zasnova ureditve območja OPPN (izdelovalec V prostoru d.o.o., 
št. proj.: 15/PA-007, julij 2017), Hidrološko hidravlična presoja 
za načrtovane posege v prostor (izdelovalec GLG projektiranje 
d.o.o., št. proj.: 774-kpn/2017, september 2017), elaborat Pro-
metne ureditve za OPPN za območje Planina PL 24-del (izde-
lovalec GLG projektiranje d.o.o., št. proj.: 775-PROM/2017, de-
cember 2017) in Idejna rešitev elektroenergetskega napajanja 
OPPN za območje Planina PL 24-del (izdelovalec: Energo-pro 
d.o.o., št. proj.: E-_/2017, december 2017),

– Sklep o pripravi OPPN PL 24-del,
– Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja pro-

stora,
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN PL 24-del,
– Povzetek za javnost,
– Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN PL 24-del.

3. člen
(oblika OPPN)

OPPN PL 24-del je izdelan v digitalni in analogni obliki.

2. OBMOČJE OPPN PL 24-DEL

4. člen
(usklajenost OPPN z nadrejenimi akti)

(1) OPPN PL 24-del je pripravljen v skladu z Odlokom o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list 
RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 
14/13, 58/13, 17/14 – DPN OSVAD, 15/15, 27/16) – v nadalj. 
Odlok o OPN Postojna.

(2) V 121. členu Odloka o OPN Postojna v skupnih po-
gojih na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov – OPPN (p) je določeno, da se z OPPN načrtuje 
kompleksna gradnja ter kadar gre za preseganje določil Od-
loka o OPN Postojna, pri čemer se ne spreminja prevladujoča 
namenska raba.

(3) Odlok o OPN Postojna določa, da se območje OPPN 
PL 24-del nahaja v enoti urejanja prostora (v nadalj. EUP) z 
oznako: PL 24. Območje EUP PL 24-del je opredeljeno s po-
drobnejšo namensko rabo prostora (v nadalj.: PNRP): osrednja 
območja centralnih dejavnosti (CU) in druge zelene površine 
(ZD). Usmeritve za OPPN in posebni prostorski izvedbeni po-
goji za EUP PL 24 v naselju Planina so naslednji:

– Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 11 m 
in maksimalno P+1M ali P+1.

– Na namenski rabi CU se predvidi površine za parkiranje 
tovornjakov.

5. člen
(obseg območja OPPN)

(1) Območje OPPN PL 24-del obsega skupaj 0,91 ha, 
in sicer na zemljiščih s parc. št.: 1445, 1446, 2932/3-del, 
2932/1-del, 1579/2-del in 2936/1-del, vse k.o. Kačja vas.

(2) Območje OPPN PL 24-del je prikazano na geodet-
skem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega 
načrta v grafični prilogi OPPN PL 24-del, List 2.1: Območje po-
drobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in fotografijo 
območja, M 1:500.

6. člen
(podenote urejanja prostora v območju OPPN)

(1) Območje OPPN PL 24-del je opredeljeno z EUP z 
oznako PL 24/1, s prevladujočo PNRP z grafično oznako CU 
– osrednja območja centralnih dejavnosti – območja za parki-
rišče tovornjakov, ki predstavlja območje notranjega razvoja in 
urejanja javnih in zelenih površin.
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(2) Podenote urejanja prostora in določitev PNRP v ob-
močju OPPN PL 24-del je prikazana v grafični prilogi OPPN 
PL 24-del, List 3: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, 
M 1:500.

3. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV

7. člen
(vplivno območje OPPN)

(1) Območje OPPN PL 24-del se nahaja na robu naselja 
Planina ob lokalni cesti 321051 Planina–Studeno–Erazem. Na 
vzhodni strani je območje omejeno z vodotokom, na severo-
zahodni pa z javno potjo 821 082 G. Planina–Grič–Lohača.

(2) Na razmestitev dejavnosti in objektov v območju 
OPPN PL 24-del vplivajo naslednje omejitve:

– obstoječa lokalna cesta oziroma dostop,
– hudourniški potok oziroma poplavna nevarnost in
– vizualna izpostavljenost območja.
(3) Vplivno območje OPPN PL 24-del je prikazano v 

grafični prilogi OPPN PL 24-del, List 2.2: Prikaz umestitve 
načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s 
sosednjimi območji M 1: 3000.

8. člen
(opis vplivov ureditve OPPN na sosednja območja)
Realizacija načrtovane prostorske ureditve bo omogočila 

izboljšavo stanja obstoječega parkirišča in prometnih dostopov. 
Posledično predstavlja izboljšavo stanja na področju gospodar-
stva v Občini Postojna.

4. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

9. člen
(načrtovane prostorske ureditve v OPPN)

(1) Ureditev območja OPPN PL 24-del obsega:
– notranji razvoj območja z ureditvijo poslovno-servisnega 

objekta s platojem za mirujoči promet (za osebna in tovorna 
vozila) in skladiščenje;

– premik in ureditev struge hudournika;
– ohranitev in ureditev zelenih površin.
(2) Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP 

PL 24-del obsegajo:
– novogradnja poslovno servisne stavbe (npr.: ureditev 

pisarn, skladišč, delavnic, garaž itd.),
– ureditev platoja za mirujoči promet (npr.: za potrebe 

vlačilcev (16 PM), tovornjakov (6 PM) in osebnih avtomobilov 
(10 PM)) in skladiščenje,

– ureditev dveh cestnih priključkov na lokalno cesto,
– rekonstrukcijo obstoječe lokalne ceste,
– ureditev gospodarske javne infrastrukture,
– premik in ureditev struge hudournika in novega prestre-

znega jarka na severozahodnem robu območja,
– ohranitev zelenih površin v območju priobalnega pasu 

vodotoka,
– oblikovanje zelenega roba z drevoredom na severoza-

hodni strani območja.
(3) Prostorske ureditve obsegajo gradnjo novih objektov 

in ureditev ter urejanje javnih in drugih zelenih površin.
(4) V grafičnem delu OPPN PL 24-del je prikazana zasno-

va rešitve načrtovanih objektov in površin na Listu 4.1: Koncept 
prostorske ureditve, M 1:500.

10. člen
(načrtovani objekti v OPPN)

(1) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je 
v območju OPPN PL 24-del dopustna gradnja stavb:

– CC-SI 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev vendar le sobe za nastanitev največ 50 m2 BEP,

– CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,
– CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
– CC-SI 12420 Garažne stavbe,
– CC-SI 12510 Industrijske stavbe vendar le mehanične 

delavnice,
– CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
– CC-SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.
(2) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je 

na območju OPPN PL 24-del dovoljena tudi gradnja gradbeno 
inženirskih objektov in drugih gradbenih posegov:

– CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizi-
rane ceste in gozdne ceste,

– CC-SI 21122 Samostojna parkirišča,
– CC-SI 21410 Mostovi in viadukti,
– CC-SI 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni 

objekti,
– CC-SI 21530 Sistemi za namakanje in osuševanje, 

akvadukti,
– CC-SI 22121 Daljinski (transportni) vodovodi,
– CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem 

vode,
– CC-SI 22130 Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko 

omrežje,
– CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi,
– CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovo-

di za tehnološko vodo,
– CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in 

stisnjen zrak,
– CC-SI 22223 Vodni stolpi in vodnjaki,
– CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija),
– CC-SI 22232 Čistilne naprave,
– CC-SI 22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski 

vodi,
– CC-SI 22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska 

omrežja,
– CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso 

uvrščeni drugje,
– CC-SI 31110 Nasipi,
– CC-SI 31120 Izkopi in odkopi,
– CC-SI 31130 Utrjene površine,
– CC-SI 31140 Utrjene brežine,
– CC-SI 3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin.
(3) Vsi v tem členu navedeni objekti so dopustni pod sku-

pnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih 
parcel, določenih v 14. členu tega odloka ali da predstavljajo 
smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s 
projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja 
utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti 
iz 11. člena tega odloka v območju posamezne parcele in so 
skladne s pogoji oblikovanja ter pogoji za varstvo okolja.

11. člen
(dopustne dejavnosti v OPPN)

(1) V območju OPPN PL 24-del je osnovna dejavnost gle-
de na SKD 2008: H Promet in skladiščenje, in sicer: 49.410 Ce-
stni tovorni promet in 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne 
dejavnosti, dopustne so še vse dopolnilne dejavnosti osnovne 
oziroma dopustne dejavnosti, ki predstavljajo smiselno dopol-
nitev osnovne dejavnosti, so skladne z rešitvami v območju 
posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka in se s 
projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja 
utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v 
območju posamezne parcele in so skladne s pogoji oblikovanja 
ter pogoji za varstvo okolja.

(2) Ne glede na določila prve in druge točke tega člena, 
so vse dejavnosti, povezane s prevažanjem, pretovarjanjem in 
skladiščenjem nevarnega blaga (eksplozivne snovi, plini, vne-
tljive tekočine, vnetljive trdne snovi, samovnetljive snovi, snovi, 
ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, perokside, organske 
perokside, strupe, kužne snovi, radioaktivne snovi, jedke snovi 
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in drugo nevarno blago) in ostalega materiala, snovi in pred-
metov, ki bi lahko imele negativni vpliv na okolje, prepovedane.

12. člen
(dopustne gradnje in druga dela v OPPN)

V območju OPPN PL 24-del so dopustne gradnje no-
vih objektov, rekonstrukcije, prizidave in nadzidave obstoječih 
objektov, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, spremem-
be namembnosti objektov, legalizacije obstoječih objektov, ure-
janje javnih in drugih zelenih površin ter gradnje novih objektov 
gospodarske javne infrastrukture ali grajenega javnega dobra 
in priključkov nanje v skladu z lokacijskimi pogoji, opredeljenimi 
s 15. do vključno 21. člena tega odloka.

13. člen
(pomožni objekti)

(1) V območju OPPN PL 24-del so v skladu z rešitvami v 
območju posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka, 
dopustni pomožni (enostavni in nezahtevni) objekti:

– majhna stavba, ki služi dejavnosti območja (pokrito 
skladišče ipd.),

– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (nad-
strešek, lopa ipd.),

– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje, škarpe in podporni zidovi morajo biti oddaljeni 

najmanj 0,50 m od meje sosednjih zemljišč oziroma manjši 

odmik vkolikor je pridobljeno soglasje lastnika sosednjega ze-
mljišča,

– mala komunalna čistilna naprava,
– rezervoar,
– priključek na objekte GJI in daljinskega ogrevanja,
– samostojno parkirišče,
– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne poti,
– objekti za oglaševanje,
– pomožni komunalni objekti.
(2) V območju OPPN PL 24-del so dopustni tudi posegi: 

Izvedba geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplo-
tnih črpalk za ogrevanje kompleksa.

(3) Pogoji za oblikovanje pomožnih objektov so določeni 
z lokacijskimi pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje 
zunanjih površin od 16. do 17. člena tega odloka.

5. NAČRT PARCELACIJE V OBMOČJU OPPN

14. člen
(načrtovane parcele)

(1) Območje OPPN PL 24-del je razdeljeno na nove ze-
mljiške parcele (v nadalj.: parcele).

(2) Seznam načrtovanih parcel v območju OPPN PL 
24-del je prikazan v tabeli:

Oznaka 
EUP Oznaka parcele Ime načrtovane parcele Javno dobro Opis rešitev  

in lokacijski pogoji

PL 24/1

P1
P1/1 Plato za mirujoči promet in skladiščenje /

19. členP1/2 Novogradnja poslovno-servisne stavbe /
P1/3 Plato za mirujoči promet in skladiščenje /

P2
P2/1

Rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste javno dobro 20. in 22. člen
P2/2

P3

P3/1 Premik in ureditev struge vodotoka vodno javno dobro 21. člen
P3/2
P3/3
P3/4
P3/5
P3/6
P3/7

Ohranitev zelenih površin in priobalnega 
pasu vodotoka /

(3) Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo 
objektov je prikazan v grafičnem delu OPPN PL 24-del, List 7: 
Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in 
prikazom javnega dobra, M 1:500.

(4) Vsi postopki, ki se nanašajo na lastništvo vodnega 
zemljišča, se lahko izvedejo le s predhodnim soglasjem Direk-
cije RS za vode.

6. OPIS REŠITEV TER LOKACIJSKI POGOJI  
V OBMOČJU OPPN

15. člen
(opis rešitev za razvoj objektov/stavb)

(1) Razvoj načrtovanih objektov v območju OPPN PL 
24-del je opredeljen s termini: načrtovane stavbe, celovita in 
delna prenova objektov ter urejanje odprtih in zelenih površin.

(2) Za stavbe, ki so opredeljene kot načrtovane stavbe 
oziroma novogradnje, so dopustne gradnje novih objektov v 
skladu z lokacijskimi merili od 19. do 21. člena tega odloka za 
posamezno območje parcele.

(3) Za objekte, ki so opredeljeni kot delna prenova ali 
celovita prenova objektov, so dopustne:

– Rekonstrukcije in vzdrževanje.
– Novogradnje pod pogojem, da je novogradnja dovo-

ljena z lokacijskimi merili od 19. do 21. člena tega odloka za 

posamezno območje parcele in v skladu s prej navedenimi 
lokacijskimi merili.

16. člen
(lokacijski pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Oblikovanje stavb:
– Načrtovani objekti in območja novih ureditev morajo biti 

oblikovani skladno z arhitektonsko celoto.
– Energetsko varčno oblikovanje stavb.
– Objekti naj bodo oblikovno enostavni in geometrično 

čistih oblik. Fasade se preprosto in čisto oblikujejo.
– Oblikovanje pomožnih objektov naj sledi oblikovanju 

arhitektonske celote.
– Posamezne materialne izvedbe objektov naj bodo likov-

no poenotene in harmonično uglašene.
– Uporaba svetlečih materialov ni dopustna.
– Dopustna barvna lestvica so nevpadljivi svetli in drugi 

nevsiljivi barvni odtenki.
– Dopustne so ravne strehe in enokapnice do 8° ter dvo-

kapnice z dopustnim naklonom od 30°-–50°.
– Dopustna je kombinacija dvokapne strehe z ravno stre-

ho, predvsem v primeru dozidav.
– Strehe so ne glede na prejšnjo alinejo lahko oblikovane 

skladno s programskimi zahtevami dejavnosti.
– Kritina je lahko kovinska.
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– Dopustna je izvedba zelene strehe.
– Streha nadstreškov je lahko ravna ali blagega naklona 

ali enakega naklona kakor stavba h kateri se gradijo.
(2) Obvezno enotno oblikovanje obodnih in notranjih zi-

dov, škarp in ograj.
(3) Oblikovanje nadstrešnic: V programskem sklopu je 

obvezno enotno oblikovanje nadstrešnic.

17. člen
(lokacijski pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Oblikovanje urejenih zelenih površin:
– Višinske razlike v terenu se premosti z izvedbo oze-

lenjenih brežin v naklonu do max. 2:3 izjemoma se izvedejo 
podporni zidovi do višine 1,50 m.

– Pri zasaditvi je treba upoštevati avtohtone vrste rastlin 
in krajinske značilnosti.

(2) Oblikovanje utrjenih površin:
– Tlakovanje poti in platojev upošteva pomen, funkcional-

nost in povezanost zunanjih površin s programskimi vsebinami.
– Tlakovanje se preprosto in čisto oblikuje z uporabo ma-

kadama, asfaltiranjem ali betoniranjem. Posamezne materialne 
izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene. 
Uporaba svetlečih materialov ni dopustna.

– Dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki 
kamna in zemlje.

(3) Oblikovanje vodnih površin:
– Brežine vodotoka se sonaravno oblikuje z 

naklonom 2:3.
(4) Oblikovanje odprtih zelenih površin:
– Teren se sonaravno oblikuje.
– Obstoječa vegetacija se ohrani.
– Na celotnem območju priobalnega pasu v zaraščanju 

oziroma območju čistin s posameznimi drevesi se izvede goz-
darsko nego, s posekom in redčenjem obstoječega grmovja 
in ostale podrasti, katere obseg se določi na mestu samem.

(5) Manipulacijske poti se utrdi ali izvede v makadamski 
izvedbi.

18. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

(1) Območje je namenjeno ureditvi servisno poslovni coni. 
Območje se uredi celovito:

– V območju parcele z oznako P1 se načrtuje ureditev 
platoja za mirujoči promet in skladiščenje ter novogradnja po-
slovno-servisne stavbe.

– V območju parcele z oznako P2 se načrtuje rekonstruk-
cija obstoječe lokalne ceste, ureditev dveh cestnih priključkov 
na lokalno cesto in ureditev gospodarske javne infrastrukture.

– V območju parcele z oznako P3 se načrtuje premik 
struge vodotoka in ohranitev oziroma ureditev zelenih površin 
v območju priobalnega pasu vodotoka in ostalih zelenih površin 
ter ureditev premostitvenega jarka z nasipom in oblikovanje 
zelenega severozahodnega roba z drevoredom.

(2) Načrtovane ureditve obsegajo novogradnje, ureditev 
zunanjih in vodnih površin ter ureditev gospodarske javne 
infrastrukture.

(3) V grafičnem delu OPPN PL 24-del je prikazana rešitev 
načrtovanih objektov in površin na Listu 4.1: Koncept prostor-
ske ureditve, Merilo 1:500, Listu 4.2: Prikaz lege objektov na 
zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 
1:500 in Listu 4.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s prikazom 
višinske ureditve, Merilo 1:500.

19. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele  

z oznako p1/1, p1/2 in p1/3)
(1) Na parceli z oznako p1 se načrtuje novogradnja po-

slovno-servisne stavbe in ureditev platoja za mirujoči promet 
parkirišča in skladiščenje. Načrtovane prostorske ureditve ob-
segajo:

– ureditev platoja za mirujoči promet (npr.: za potrebe 
vlačilcev, tovornjakov in osebnih avtomobilov) in skladiščenje 
na parceli z oznako p1/1,

– novogradnja poslovno-servisne stavbe (npr.: ureditev 
pisarn, skladišč, mehaničnih delavnic, garaž itd.) na parceli z 
oznako p1/2 pri čemer je v okviru poslovno-servisne stavbe 
dopustna tudi ureditev sob za nastanitev največ 50 m2 BEP,

– ureditev platoja za mirujoči promet (npr.: za potrebe 
tovornjakov in osebnih avtomobilov) in skladiščenje na parceli 
z oznako p1/3,

– ureditev notranjih prometnih povezav in manipulacijskih 
površin,

– prestavitev trase vodovoda in
– ureditev druge gospodarske javne infrastrukture.
(2) Gabariti:
– parkirišče na parceli z oznako p1/1 se uredi na koti 

gotovega terena 515,60 m n.v. do 513,50 m n.v. s padajočim 
naklonom proti parcelni meji z oznako p1/2;

– površine na parceli z oznako p1/2 se uredi na koti goto-
vega terena 513,50 m n.v.;

– parkirišče in skladiščne površine na parceli z oznako p1/3 
se uredi na koti gotovega terena 513,50 m n.v. do 511,10 m n.v. 
s padajočim naklonom padajoče proti jugu območja;

– tlorisni gabariti dopustnih stavb: tlorisni gabariti so dolo-
čeni z usmeritvami za lego objekta ter funkcionalni in tehničnimi 
zahtevami funkcionalnosti objekta;

– višinski gabariti dopustnih stavb: dopustna etažnost 
stavb je P+1 z najvišjo točko stavbe 11,00 m, merjeno od naj-
nižje točke gotovega terena ob stavbi do vključno strešnega 
venca.

(3) Lega objekta: lega je določena z mejami načrtovanih 
parcel, lego gradbene meje in določenim območjem za gradnjo 
stavb.

(4) Oblikovanje:
– lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje 

zunanjih površin so določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja:
– izven območja poplav je dopustna izvedba kleti, pri če-

mer je obvezna preveritev gibanja nivoja podtalne vode;
– poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega čle-

na, so dopustna tudi dopustna odstopanja določena v 32. členu 
tega odloka.

20. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parceli  

z oznako p2/1 in p2/2)
(1) Na parceli z oznako p2 se načrtuje rekonstrukcija 

obstoječe lokalne ceste. Načrtovane prostorske ureditve ob-
segajo:

– rekonstrukcijo obstoječe lokalne ceste z oznako 
LC 321 051,

– ureditev dveh cestnih priključkov s parcele z oznako 
p1/1,2,3 na lokalno cesto (v grafiki oznaka »uvoz/izvoz 1« in 
»uvoz/izvoz 2«),

– postavitev trase vodovoda na rob lokalne ceste in javne 
poti,

– ureditev druge gospodarske javne infrastrukture.
(2) Gabariti:
– lokalna cesta se uredi na koti obstoječega terena.
– ostali gabariti so določeni v zasnovi projektnih rešitev 

prometne infrastrukture, določenih v 22. členu tega odloka.
(3) Lega objekta: lega je določena z mejami načrtovanih 

parcel, lego gradbene meje in usmeritvami določenimi v gra-
fičnem delu OPPN.

(4) Oblikovanje: lokacijski pogoji za oblikovanje objektov 
in oblikovanje zunanjih površin, so določeni v 16. in 17. členu 
tega odloka.

(5) Dopustna odstopanja: poleg odstopanj, navedenih v 
zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi odstopanja, dolo-
čena v 32. členu tega odloka.
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21. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako  

p3/1, p3/2, p3/3, p3/4, p3/5, p3/6 in p3/7)
(1) Na parceli z oznako p3 se načrtuje premik struge 

vodotoka in ohranitev oziroma ureditev zelenih površin. Načr-
tovane prostorske ureditve obsegajo:

– premik struge vodotoka na prvotno stanje ter delna 
razširitev struge,

– ureditev oziroma ohranitev zelenih površin z drevore-
dom v območju priobalnega pasu vodotoka,

– ureditev novega prestreznega jarka v strugo hudour-
nika,

– oblikovanje zelenega roba z drevoredom na severoza-
hodni strani območja na kroni nasipa,

– ohranitev drugih zelenih površin.
(2) Gabariti:
– ureditev struge vodotoka na parceli z oznako p3/1 se 

uredi sonaravno, v širini spodnjega dela struge 1,0 m z izjemo 
razširitve v širini max. 5,5 m, z brežinami v naklonu 2:3.

– prestrezni jarek na parceli z oznako p3/2 se uredi v širini 
spodnjega dela struge 1,0 m, z brežinami v naklonu 2:3.

– krona nasipa ob prestreznem jarku na parceli z oznako 
p3/2 se uredi v širini 4,0 m z brežinami v naklonu 2:3.

(3) Lega objekta: lega je določena z mejami načrtovanih 
parcel in usmeritvami določenimi v grafičnem delu OPPN.

(4) Oblikovanje: lokacijski pogoji za oblikovanje zunanjih 
površin, so določeni v 17. členu tega odloka.

(5) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja je potrebno še enkrat preveriti ustre-
znost novega pretočnega prereza glede na izdelano hidrološko 
hidravlično presojo, ki je priloga tega prostorskega akta.

(6) Petmetrski priobalni pas je potrebno v projektni do-
kumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja označiti in 
kotirati ter še enkrat preveriti ustreznost obravnavanih prostor-
skih ureditev.

(7) Drugi pogoji: v primeru posegov na vodna zemljišča 
je potrebno v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 
in 40/14) pridobiti pravico graditi.

7. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE  

GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE

22. člen
(zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture)
(1) V območju OPPN PL 24-del poteka lokalna cesta z 

oznako 321 510 Planina–Studeno–Erazem, na robu zahodne-
ga območja pa javna pot z oznako 821 082 G. Planina–Grič–
Lohača.

(2) Območje se nahaja v vplivnem območju regionalne 
ceste II. reda št. 409, na odseku 304 Planina–Ravbarkomanda 
v km 2.150, na desni strani v smeri stacionaže državne ceste. 
In sicer, vpliva na državno cesto s priključevanjem lokalne 
ceste (321050 Planina–Studeno–Erazem), prek obstoječega 
cestnega priključka na državno cesto.

(3) Cilji prometnega urejanja:
– izboljšati obstoječ način priključevanja območja na jav-

no prometno mrežo;
– urediti notranjo prometno in intervencijsko mrežo;
– urediti notranje manipulacijske površine;
– urediti površine za mirujoči promet.
(4) Za obravnavano območje je bil izdelan elaborat Pro-

metne ureditve za OPPN za območje Planina PL 24-del (izde-
lovalec GLG projektiranje d.o.o., št. proj.: 775-PROM/2017, 
december 2017), in sicer je bila izdelana Kapacitetna in prome-
tno varnostna analiza priključka LC Strmca na regionalno cesto 
R2-409/0304 Planina–Ravbarkomanda v BCP 2,130 v naselju 
Planina (kapacitetni izračun) v kateri je bilo ugotovljeno, da se 

prometno navezavo obravnavanega območja lahko zagotovi z 
ustrezno regulacijo prometa v okviru obstoječih cest z dopolni-
tvijo prometne signalizacije.

(5) Predvidi se rekonstrukcija lokalne ceste, in sicer:
– profil ceste: bankina – 1x0,50 m/enostranski pločnik – 

1x1,50 m/vozni pas – 2x3,00 m/bankina – 1x1,00 m.
– komunalni vodi: Vsa gospodarska javna infrastruktura 

se umesti ob rob lokalne ceste.
(6) Vstop v območje poslovne cone se predvidi preko 

dveh cestnih priključkov z lokalne ceste (321 051 Planina–Stu-
deno–Erazem). Dostop do območja za tovornjake in vlačilce se 
uredi s smeri državne ceste (regionalna cesta II. reda št. 409, 
odsek 304 Planina–Ravbarkomanda v km 2.130, na desni 
strani v smeri stacionaže državne ceste) preko lokalne ceste 
(321 051 Planina–Studeno–Erazem). Izvoz na državno cesto 
se predvidi za smer proti Postojni preko javne poti (821 082 G. 
Planina–Grič–Lohača), za izvoz proti Logatcu pa preko lokalne 
ceste (321 051 Planina–Studeno–Erazem) čez naselje Planina.

(7) Priključka na cesto se utrdi (asfaltira) in uredi v skladu 
z veljavnimi tehničnimi predpisi za rekonstrukcijo in gradnjo 
cestnih priključkov. Širina in radij priključka se prilagodi potre-
bam merodajnih vozil oziroma prometa do objekta, in sicer se 
predvidi širina priključka min. 4,00 m, radij priključka z oznako 
»uvoz/izvoz 1« min. R=10,00 m in radij priključka z oznako 
»uvoz/izvoz 2« min. R=12,00 m. Zagotovi se zadostna pregle-
dnost s ceste na priključek in obratno.

(8) Intervencijska pot je speljana po načrtovani notranji 
prometni mreži.

(9) V grafičnem delu OPPN PL 24-del so prikazane pro-
metne rešitve na Listu 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij 
in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, 
M 1:500.

(10) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati 
usmeritve s področja prometa, podane s smernicami s strani 
Občine Postojna, smernice št. 3502-2/2017-2 z dne 25. 1. 
2017, s strani Ministrstva za infrastrukturo, smernice št. 350-
13/2017/3-00721215 z dne 7. 2. 2017 in s strani KS Planina, 
smernice z dne 8. 3. 2017. Smernice so sestavni del priloge 
k OPPN.

23. člen
(skupne določbe za gospodarsko javno infrastrukturo)

(1) V območju OPPN PL 24-del potekajo obstoječi komu-
nalni vodi ter naprave komunalne infrastrukture, in sicer:

– javni vodovod – PVC 140 (2 liniji) in
– na robu območja javno telekomunikacijsko omrežje.
(2) Za območje OPPN PL 24-del se dodatno uredi pred-

vsem:
– odvod padavinskih voda z utrjenih površin in
– infrastrukturne priključke za načrtovano novogradnjo.
(3) V grafičnem delu OPPN PL 24-del so prikazane rešitve 

gospodarske javne infrastrukture na Listu 5: Prikaz ureditev 
glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo, M 1:500.

24. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za vodooskrbo)

(1) Preko območja OPPN PL 24-del poteka javni vodo-
vod – PVC 140 (2 liniji), ki se prestavi na rob lokalne ceste na 
parcelo z oznako p2, na način, da je omogočeno neovirano 
upravljanje in vzdrževanje vodovoda. V koridor varovalnega 
pasu javnega vodovodnega omrežja (na vsako stran 3,0 m pas 
od osi vodovoda) se ne posega.

(2) Priključek predvidenega objekta na vodovodno omrež-
je se uredi preko prestavljenega javnega vodovoda.

(3) Voda za gašenje požarov se zagotovi z obstoječega 
hidrantnega omrežja. V kolikor se ugotovi, da število hidrantov 
ne ustreza, se hidrantno omrežje dogradi, pri čemer se nadtalni 
hidranti postavijo na medsebojni razdalji do največ 80,00 m, da 
pokrivajo celotno območje OPPN PL 24-del.
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(4) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usme-
ritve s področja vodooskrbe, podane s smernicami s strani 
KOVOD d.o.o., smernice št. 3/A-17/V-K z dne 24. 1. 2017, ki 
so sestavni del priloge k OPPN.

25. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za zbiranje  

in odvajanje komunalnih odpadnih voda)
(1) V območju OPPN PL 24-del in širše ni zgrajenega 

javnega kanalizacijskega sistema za odvodnjo komunalnih 
čistilnih odpadnih vod. Do izgradnje javne kanalizacije se ko-
munalne odpadne vode iz načrtovane ga objekta čisti na mali 
komunalni čistilni napravi (MKČN), v skladu s predpisom, ki 
ga določa uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode. MKČN se zgradi na lokaciji tako, da se omogoči dostop 
za odvoz blata.

(2) Meteorne vode iz strešin ter utrjenih, tlakovanih ali z 
drugim materialom prekritih površin se nepropustno odvajajo v 
vodotok na območju OPPN pri čemer je potrebno pred priklju-
čevanjem novih prispevnih površin na obstoječo strugo preveriti 
prevodnost dolvodnega odtočnega sistema in zagotoviti ustre-
zne odtočne razmere.

(3) Z vgradnjo lovilnikov olj ter z usedalniki peska se pre-
preči potencialno onesnaženje padavinske kanalizacije z olji in 
peski. Lovilniki olj morajo biti izdelani in dimenzionirani v skladu 
s standardom SIST EN 858-2, ki zagotavlja večjo stopnjo čišče-
nja odpadnih vod za izpust v vode.

(4) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usme-
ritve s področja komunalnih odpadnih voda, podane s smer-
nicami s strani KOVOD d.o.o., smernice št. 3/A-17/V-K z dne 
24. 1. 2017 in s strani MOP, Direkcije RS za vode, smernice 
št. 35020-6/2017-3 z dne 20. 2. 2017, ki so sestavni del priloge 
k OPPN.

26. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za visoko  

in nizkonapetostne elektroenergetske razvode)
(1) V območju OPPN PL 24-del se ne nahajajo obstoječi 

elektroenergetski vodi in naprave.
(2) Za obravnavano območje je bil izdelana Idejna reši-

tev elektroenergetskega napajanja OPPN za območje Planina 
PL 24-del (izdelovalec: Energo-pro d.o.o., št. proj.: E-_/2017, 
december 2017).

(3) Varovalni pas elektroenergetskih omrežij je zemljiški 
pas ob elektroenergetskih vodih in objektih. Širina varovalnega 
pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od 
osi elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje raz-
delilne ali transformatorske postaje in znaša:

– za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti 
od 1 kV do vključno 20 kV – 10 m;

– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV 
do vključno 20 kV – 1 m;

– za razdelilno postajo srednje napetosti, transformator-
sko postajo srednje napetosti 0,4 kV – 2 m.

(4) Za gradnjo objektov v varovalnem pasu obstoječih 
ali načrtovanih distribucijskih elektroenergetskih infrastruktur 
je potrebo pridobiti projektne pogoje in soglasje skladno s 
Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov 
ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektro-
energetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).

(5) Lokacijski pogoji za SN omrežje KBV 20 KV:
– vsa projektiranja in gradnje je potrebno izvesti v skladu 

z elektroenergetskim soglasjem za priključitev, ki ga je potrebno 
predhodno pridobiti od pristojnega upravljavca distribucijskega 
omrežja in s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucij-
sko omrežje električne energije SODO (Uradi list RS, št. 41/11 
z dne 30. 5. 2011);

– v območju je predvideno SN omrežje kot je prika-
zano v grafični prilogi – situacijskem načrtu ELEKTRO 
PRIMORSKA d.o.o.;

– za predvideno urejanje območja je potrebno zagotoviti 
prostor za postavitev nove transformatorske postaje TP SN/NN 
s priključnim SN kablovodom ter nizkonapetostnim omrežjem;

– do predvidene transformatorske postaje in do jaškov 
kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti stalen dostop z 
osebnim in tovornim vozilom iz javnih površin;

– ob predvideni transformatorski postaji je potrebno pred-
videti prostor za nadomestno transformatorsko postajo;

– za vključitev nove TP v srednjenapetostno omrežje je 
potrebno izvesti energetski koridor za kabelsko kanalizacijo 
2x PC-E fi160 mm in 3xPC-E fi110 mm v smeri predvidenega 
poslovno-servisnega objekta;

– predvidena kabelska kanalizacija poteka pod vozno 
površino, zato naj bodo cevi kabelske kanalizacije položene 
na blazino iz betona v debelini 10 cm in zasute z betonom 
10 cm nad zgornjim robom cevi; uporabi se beton MB7; 15 cm 
nad betonsko blazino se položi ozemljilni trak – valjanec Fe/Zn 
25/4 mm, cca. 5 cm nad njim pa opozorilni trak; jarek se zasuje 
s tamponom, ki se ga nabija v plasteh po 20 cm do potrebne 
zbitosti;

– kabelski jaški: uporabi se prefabricirani jašek dimenzij 
1,5/1,5/1,8 m; na dnu jaška mora biti drenažna odprtina; pri 
montaži je potrebno na mestu kjer cev prehaja v jašek le to 
obbetonirati z zunanje strani jaška; na stropni plošči jaška je 
predvidena montaža litoželeznega pokrova 250 kN; pokrov naj 
bo opremljen z napisom »Elektrika«;

– ozemljitev trase kablovoda: po novozgrajeni trasi kablo-
voda je predvidena na globini cca. 50 cm postavitev ozemljitve-
nega traku Fe/Zn 25/4 mm.

(6) Lokacijski pogoji za NN elektro energetsko omrežje
– vsa projektiranja in gradnje je potrebno izvesti v skladu 

z elektroenergetskim soglasjem za priključitev, ki ga je potrebno 
predhodno pridobiti od pristojnega upravljavca distribucijske-
ga omrežja in s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distri-
bucijsko omrežje električne energije SONDO (Uradi list RS, 
št. 41/11 z dne 30. 5. 2011).

– v območju OPPN se NN omrežje predvidi kot je prika-
zano v grafični prilogi in situacijskem načrtu ELEKTRO PRI-
MORSKA d.o.o.;

– za napajanje poslovno-servisnega objekta je potrebno v 
območju urejanja zgraditi podzemno nizkonapetostno omrežje 
v smeri obstoječega NN omrežja na parceli 1581/3 v cevni 
kanalizaciji 3xPC-E fi110 mm z ustreznimi betonskimi jaški;

– v smeri predvidene TP na parceli 1445 v območju 
urejanja zgraditi podzemno nizkonapetostno omrežje v cevni 
kanalizaciji 3xPC-E fi110 mm z ustreznimi betonskimi jaški;

– predvideti izgradnjo razdelilnih in merilno priključnih 
merilnih omaric;

– novo predvideno in obstoječe NN omrežje morata biti 
med seboj povezana;

– razdelilne in priključno merilne omarice morajo biti loče-
ne ter nameščene na stalno dostopnem mestu;

– pokrovi jaškov morajo biti postavljeni na stalno do-
stopnem mestu. Odjemalci z nemirnim odjemom si morajo 
zagotoviti lastni tokokrog iz transformatorske postaje oziroma 
ustrezno odpraviti povratne vplive na omrežje;

– za primer rezervnega in zanesljivejšega napajanja zah-
tevnejših porabnikov, si mora odjemalec zagotoviti rezervni vir 
napajanja oziroma sistem brezprekinitvenega napajanja.

(7) V območju urejanja je dovoljena gradnja dodatnih 
transformatorskih postaj, srednjenapetostnih in nizkonapeto-
stnih kablov za potrebe razširitve odjema. Distribucijska elek-
troenergetska infrastruktura se lahko gradi do meje sosednjih 
zemljišč. Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja 
distribucijske energetske infrastrukture.

(8) Drugi pogoji za izvedbo SN in NN elektroenergetskega 
omrežja:

– V primeru prestavitev obstoječih elektroenergetskih vo-
dov in naprav, ki so v lasti družbe Elektro Primorska d.d., mora 
investitor pridobiti overjene služnostne pogodbe z lastniki ze-
mljišč, kjer je navedeno, da ima družba Elektro Primorska d.d. 
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pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanje ome-
njene infrastrukture v zemljiško knjigo.

– Pred pričetkom gradnje se mora izvajalec seznaniti 
z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in 
naprav in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov, ki jo 
nameravana gradnja zajema.

– Pri izvajanju del v neposredni bližini elektroenergetskih 
naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini 
naprav pod napetostjo.

– Odmiki od obstoječih koridorjev tras, ostalih infrastruk-
turnih vodov in naprav in objektov morajo biti projektirani v 
skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

– Investitor se obvezuje plačati stroške za upravno in 
projektno dokumentacijo, za morebitne prestavitve in zaščite 
elektroenergetskih vodov in objektov, stroške za morebitne pre-
stavitve in zaščite elektroenergetskih vodov in objektov, stroške 
zakoličbe obstoječih naprav, odškodnine za trase prestavitev 
ter škodo nastalo zaradi neupoštevanja našega nadzora in 
smernic.

– Nadzor nad izvajanjem del in zakoličbo bomo izvajali na 
podlagi predhodnega obvestila o pričetih delih.

(9) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka 
tras in naprav elektroenergetske infrastrukture, če so prido-
bljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega vidika in njihove 
prostorske umestitve. Variantna rešitev mora biti usklajena z 
upravljavcem distribucijskega omrežja.

(10) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati 
usmeritve s področja elektroenergetske infrastrukture podane 
s smernicami s strani Elektro Primorska d.d., smernice št. 2246 
z dne 15. 1. 2017, ki so sestavni del priloge k OPPN.

27. člen
(zasnova projektnih rešitev za javno razsvetljavo)

(1) Na območju OPPN je dopustna postavitev novih 
svetilk cestne razsvetljave, ki morajo ustrezati Uredbi o mej-
nih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list 
RS, št. 81/07, 7. 9. 2007) ter Uredbo o spremembah Ured-
be o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
(Št. 00719-25/2010).

(2) V tehnični dokumentaciji za pridobitev gradbenega do-
voljenja se določi tip in razporeditev novih svetilk na območju, 
ki mora upoštevati:

– stanje napeljav javne razsvetljave in navezave na ob-
stoječe naprave na območju OPPN;

– tipizacijo opreme za območje občine;
– urejenost tras vodov javne razsvetljave in ostalih ko-

munalnih vodov;
– razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih ni del 

sistema javne razsvetljave;
– energetsko učinkovitost razsvetljave;
– trase vodov javne razsvetljave je potrebna je uskladiti z 

ostalimi komunalnimi vodi;
– prižigališče javne razsvetljave se predvidi izven obmo-

čja TP.
(3) Za osvetljevanje zunanjih površin se uporabijo le 

popolnoma zasenčena svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad 
vodoravnico in se namestijo svetila na samodejen vklop/
izklop.

28. člen
(zasnova projektnih rešitev za telefonijo)

(1) V območju OPPN PL 24-del telekomunikacijsko in 
optično omrežje poteka ob robu lokalne ceste. Dograditev 
telekomunikacijskega in optičnega omrežja in priključitev nanj 
je dopustna v skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Predvidena je izgradnja nove kabelske kanalizacije 
– primarna kabelska kanalizacija bo zgrajena z uporabo cevi 
2xPEHD Ø50 in mikro cevi MC18/14. Večje dimenzije cevi se 
uporabljajo v delu primarne trase, kjer je predvidena uporaba 
večje količine kablov ali kablov velike kapacitete.

(3) Sekundarna kanalizacija je zgrajena iz mikro cevi 
MC14/10. Kabelska kanalizacije je zasnovana v zvezda topolo-
giji, kar pomeni, da je vsak naročnik povezan z mikro cevmi do 
kabelskega jaška, ki predstavlja sredino oziroma mini izhodi-
šče. V jaških so kasneje predvidene kabelske spojke iz katerih 
bodo potekali kabli do naročnikov, zato morajo biti pravilno 
dimenzionirani.

(4) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usme-
ritve s področja telekomunikacij, podane s smernicami s strani 
Valtel d.o.o., smernice z dne 21. 2. 2017, ki so sestavni del 
priloge k OPPN.

29. člen
(prečkanja in približevanja komunalnih vodov)

Pri vseh križanjih in približevanjih komunalnih vodov je 
potrebno upoštevati soglasja pristojnih upravljavcev in veljavne 
tehnične normative in predpise. Pri približevanju in križanju 
kanalizacije z drugimi komunalnimi instalacijami je potrebno 
upoštevati predpisane medsebojne odmike in kote križanj.

30. člen
(odvoz odpadkov)

Za potrebe novozgrajenega objekt se predvidi plato za 
posode za prevzem ločeno zbranih odpadkov ter mešanih 
odpadkov v velikosti najmanj 1,50 m2 na parceli z oznako p1.

8. ETAPNOST IN DOPUSTNA ODSTOPANJA

31. člen
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)

(1) Etape gradnje načrtovanih prostorskih ureditev s tem 
odlokom morajo predstavljati funkcionalno zaključene celote in 
se lahko gradijo sočasno ali ločeno.

(2) Sočasno z gradnjo objektov se mora izvesti pripada-
joča prometna in komunalna infrastruktura.

32. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Dopustna odstopanja so navedena od 18. do 30. člena 
tega odloka.

(2) Poleg odstopanj, navedenih v prejšnji točki tega člena, 
je dopustno tudi odstopanje od obsega in dimenzij, in sicer do 
10 % posameznega obsega (površine) ali dimenzije tlorisnih 
gabaritov stavb, platojev, naklona cest in brežin ter ± 1,00 m 
od dimenzij višinskih gabaritov, navedenih od 18. do 30. člena 
tega odloka, pri čemer:

– se v dimenzije prej navedenih višinskih gabaritov ne šte-
je inštalacijskih in tehnoloških naprav in opreme (npr.: dimniki, 
inštalacijski jaški ipd.);

– se prej navedena dopustna odstopanja od dimenzij 
višinskih gabaritov upošteva tako, da odstopanja navzdol pri 
višinskih gabaritih platojev niso dopustna zaradi izdelane hi-
drološko hidravlične presoje.

(3) Dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodo-
vodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, 
naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod 
pogojem, da:

– bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pri-
dobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje 
varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati 
prostorske in okoljske razmere,

– ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in mo-
rajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja 
zadevajo.

(4) Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih 
elementov za zakoličbo objektov in parcel, ki so posledica 
natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih 
podatkov v naravo. Večja odstopanja so dopustna v skladu 1., 
2. ali 3. točko tega člena.
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(5) V območju OPPN PL 24-del je dopustna dodatna 
podrobnejša delitev in združevanje parcel v soglasju z vsemi 
lastniki parcele vendar pod pogojem, da se načrtovane parcele 
javnega dobra ohranjajo.

9. PROSTORSKI UKREPI

33. člen
(prostorski ukrepi)

Prostorski ukrepi v območju OPPN PL 24-del niso pred-
videni.

10. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE 
DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH  

DOBRIN, OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI  
IN DRUGIMI NESREČAMI

34. člen
(skupne določbe)

V grafičnem delu OPPN PL 24-del so prikazane rešitve 
in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kul-
turne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na Listu 6: Prikaz 
ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohra-
njanje narave ter kulturne dediščine, za obrambo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom in poplavna varnost, M 1:1000.

35. člen
(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)

Na območju OPPN PL 24-del ni evidentirane enote kul-
turne dediščine.

36. člen
(usmeritve za ohranjanje narave)

(1) V območju OPPN PL 24-del je evidentirano Ekološko 
pomembno območje:

– Trnovski gozd – Nanos (ID51300) in
– območje življenjskega prostora velikih zveri (ID80000).
(2) Območje OPPN PL 24-del leži v območju neposre-

dnega vpliva na Naturo 2000: območje Trnovski gozd – Nanos 
(SI3000255).

(3) Območje med Lohačo in Planino je koridor selečih se 
vrst velikih zveri, zlasti medveda, zato se:

– smetnjake za komunalne odpadke namesti na tak način 
oziroma se namestijo taki smetnjaki, da je divjim zverem pre-
prečen dostop do smeti; vsi smetnjaki so zračno tesni, tako da 
se iz njih vonj ne more širiti,

– zunanja osvetljava, se zaradi zmanjšanja negativnih 
učinkov svetlobnega onesnaževanja in s tem možnosti poslab-
šanja ugodnega stanja živalskih vrst, načrtuje s svetilkami, ki 
omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba 
in širše okolice; uporabijo se žarnice s čim manjšim deležem 
ultravijolične svetlobe; sistem osvetljevanja se načrtuje tako, da 
v drugem delu noči ostane prižgano minimalno število luči, če 
je iz varnostnih razlogov to potrebno.

(4) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeri-
tve s področja varstva narave, podane s smernicami s strani Za-
voda RS za varstvo narave, smernice št. 5-III-30/2-O-17/ACG z 
dne 20. 1. 2017, ki so sestavni del priloge k OPPN.

37. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – zrak)

(1) V območju OPPN PL 24-del bo delež k emisijam 
škodljivih snovi v zrak prispeval promet, ki ga bodo povzročili 
vlačilci in tovornjaki z vožnjo do parkirišča.

(2) Predvidena obremenitev zraka s načrtovano ureditvijo 
ne bo presegala dovoljenih koncentracij po Uredbi o emisiji 
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list 
RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09). Dejavnosti, ki bi na obravnava-
nem območju lahko povzročale večje onesnaženje zraka od 
predpisanega z uredbo, niso dovoljene.

38. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – vode, tla in podtalnica)

(1) Območju OPPN PL 24-del ne leži v vodovarstvenem 
območju.

(2) Na območju OPPN PL 24-del se nahaja vodotok – 
hudourniški potok. Varovalni pas priobalnega zemljišča sega 
5,00 m od meje vodnega zemljišča.

(3) Izdelan je bil elaborat Hidrološko hidravlična presoja 
za določitev poplavnih območij v Občini Postojna (izdelo-
valec Urbania d.o.o., št. proj.: 092-5a-13, september 2013) 
iz katerega izhaja, da nekateri načrtovani posegi posegajo 
v območja razredov srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti.

(4) Za obravnavano območje je bila izdelana dopolnjena 
Hidrološko hidravlična presoja za načrtovane posege v prostor 
(izdelovalec GLG projektiranje d.o.o., št. proj.: 774-kpn/2017, 
september 2017).

(5) Obvezno je izvajanje ukrepov za preprečitev emisij 
snovi v površinske vode, podtalnico in tla, ki jih določajo veljav-
ni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja 
z gradbenimi odpadki in področja varovanja površinskih vod 
ter področja varovanja tal in podtalnice pri čemer gradbenih 
materialov in gradbenih odpadkov ni dovoljeno raztresati ozi-
roma razlivati.

(6) Načrtuje se odvajanje padavinskih voda z utrjenih 
površin. Padavinske vode z obravnavanega območja (iz strešin 
ter utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin) 
se nepropustno odvaja v bližnji vodotok v skladu s pogoji, do-
ločenimi predvsem v 25. členu tega odloka.

(7) Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane 
in očiščene na način kot to predvideva Uredba o emisiji snovi 
pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, 
št. 47/05).

(8) Za vse posege na območjih urejanja z OPPN, ki lahko 
vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti 
vodno soglasje.

(9) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usme-
ritve s področja upravljanja z vodami, podane s strani MOP, 
Direkcija RS za vodo, smernice št. 35020-6/2017-3 z dne 20. 2. 
2017, ki so sestavni del priloge k OPPN.

39. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – hrup)

(1) Vir hrupa v območju OPPN PL 24-del bodo pri obra-
tovanju poslovne-servisne cone prispevali vlačilci in tovornjaki 
pri prevozu ter pri pretovarjanju tovora.

(2) Območje je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 35/08) 
glede na namembnost območja uvrščeno v III. stopnjo varstva 
pred hrupom, mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa so 
prikazane v spodnji tabeli:

Preglednica 1: mejne vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn 
za posamezna območja varstva pred hrupom

Območje varstva pred hrupom Lnoč (dBA) Ldvn (dBA)

IV. območje 65 75

III. območje 50 60

II. območje 45 55

I. Območje 40 50
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Preglednica 2: kritične vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in 
Ldvn za posamezna območja varstva pred hrupom

Območje varstva pred hrupom Lnoč (dBA) Ldvn (dBA)

IV. območje 80 80

III. območje 59 69

II. območje 53 63

I. Območje 47 57

(3) Obvezno je:
– izvajanje ukrepov za zagotovitev varstva pred hrupom, 

ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem 
s področja varstva pred hrupom;

– omejiti izvajanje dejavnosti na dnevni čas od 6.00 do 
22.00 z izjemo dopustnih prihodov in odhodov tovornih vozil 
tudi v nočnem času pri čemer so v tem primeru dopustni odhodi 
le v smer Postojna.

40. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki)

(1) Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev pravil-
nega ravnanja z odpadki, ki jih določajo veljavni zakonski in 
podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z odpadki.

(2) Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je treba upoštevati 
ukrepe in postopke, ki jih določajo veljavni zakonski in podza-
konski akti predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki 
in drugimi odpadki.

41. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – svetlobno 

onesnaževanje)
Na območju OPPN PL 24-del se predvidi interna raz-

svetljava parkirišč v skladu s pogoji, določenimi predvsem 
v 36. členu tega odloka. Razsvetljavo se izvede tako, da se 
zmanjša svetlobno onesnaževanje.

42. člen
(zasnova protipoplavne zaščite obravnavanega območja)

(1) Za obravnavano območje OPPN PL 24-del je bila izde-
lana dopolnjena Hidrološko hidravlična presoja za načrtovane 
posege v prostor (izdelovalec GLG projektiranje d.o.o., št. proj.: 
774-kpn/2017, september 2017).

(2) V hidravličnem elaboratu je ugotovljeno, da s premi-
kom struge hudournika v prvotno stanje in hkrati izvedbo nove-
ga prestreznega jarka ter delno razširitvijo struge hudournika 
na vtoku novega prestreznega jarka:

– obravnavano območje parcel investitorjev je pri novem 
stanju popolnoma poplavno varno pred preplavljanjem ob po-
javu gladin G10 in G100 v obravnavanem območju,

– jugovzhodni del območja parcel investitorjev je prepla-
vljeno le v primeru pojava gladin G500,

– le jugovzhodni del območja parcel investitorjev se na-
haja v razredu preostale poplavne nevarnosti,

– na celotnem obravnavanem območju so predvideni po-
segi v prostor dovoljeni. Ti se morajo izvajati v skladu s pogoji 
iz vodnega soglasja (priloga 1 Uredbe),

– v skladu z določili Uredbe na obravnavanem območju 
platoja ni omejitev glede izvajanja predvidene dejavnosti z 
ozirom na predvideno rabo prostora,

– na celotnem obravnavanem območju platoja investitorja 
se predvidena gradnja nahaja izven priobalnega pasu vodnega 
zemljišča,

– posebni, nujni omilitveni ukrepi niso potrebni in pred-
videni,

– v kolikor bo zaradi predvidene opremljenosti območja 
investitorja potrebna vgradnja komunalnih naprav s trasami v 
območju predvidenih poplav, predlagamo naj se vgradnja le-teh 
izvede v vodotesni izvedbi.

43. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

ter varstvo pred požarom)
(1) Zasnova varstva pred požarom za obravnavano ob-

močje in pripadajoče posamezne objekte mora biti zasnovana 
na protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe, ki so predpi-
sani s področno zakonodajo.

(2) Pri projektiranju je treba upoštevati požarna tveganja 
glede na predvideno namembnost območja in posamezne 
dejavnosti in programe, ki so povezana s povečano možnostjo 
nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ter 
širjenja požara na sosednja poselitvena območja. Skladno s 
predpisi je treba:

– upoštevati požarno ogroženost naravnega okolja,
– zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje in 

načrtovati hidrantno omrežje s podzemnimi hidranti,
– zagotoviti potrebne odmike od meje parcel in med 

objekti ali protipožarne ločitve,
– zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premo-

ženja pri požaru ter zagotoviti dostope, dovoze, poti in delovne 
površine za gasilsko intervencijo.

(3) Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti 
(VII. stopnja po MCS), in sicer projektni pospešek tal 0,2 (g). 
Tem lastnostim je potrebno prilagoditi tehnične rešitve gradnje 
oziroma prostorske ureditve.

11. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL PO PRENEHANJU 
VELJAVNOSTI OPPN

44. člen
(1) OPPN PL 24-del velja do izvedbe vseh prostorskih 

ureditev, načrtovanih z njim.
(2) Po prenehanju veljavnosti OPPN PL 24-del naj se ob-

močje ureja z občinskim prostorskim načrtom v skladu z merili 
za posamezno vrsto PNRP, opredeljeno v 6. členu tega odloka.

12. KONČNE DOLOČBE

45. člen
(dokončanje že začetih postopkov)

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se 
začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah 
izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za 
izdajo gradbenega dovoljenja.

46. člen
Ta odlok s prilogami je na vpogled na spletni strani Občine 

Postojna in na sedežu Občine Postojna.

47. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 3505-2/2016
Postojna, dne 20. decembra 2018

Župan 
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

46. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Postojna

Na podlagi 52. in 53. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
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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 61/17 – ZUreP-2) ter 16. člena Statuta Občine 
Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski 
svet Občine Postojna na 3. redni seji dne 20. 12. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o Občinskem prostorskem načrtu  
Občine Postojna

1. člen
(predmet SD OPN PO 8)

(1) S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve 
Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna (Uradni list 
RS, št. 84/01, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 
14/13, 58/13, 17/14, 15/15, 27/16, 9/17 in 48/18) št. 8 (v nadalj.: 
SD OPN PO 8) za območja EUP PO-154, MV-001 in KE-02/93.

(2) SD OPN PO 8 je pod številko projekta 017/PA-025 
izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o, Ulica 7. maja 2, Ilirska 
Bistrica.

(3) SD OPN PO 8 se nanaša na:
– manjše dopolnitve skupnih prostorskih izvedbenih po-

gojev (v nadalj.: skupni PIP) o vrstah dopustnih objektov ter 
gradnje in urejanja elektroenergetskega omrežja;

– novo opredeljeno enoto urejanja prostora (v nadalj.: 
EUP) z oznako KE-02/93 s podrobnejšo namensko rabo pro-
stora (v nadalj.: PNRP) razpršena poselitev z grafično oznako 
A (list 23) in opredelitev podrobnih prostorskih izvedbenih po-
gojev (v nadalj.: PPIP) za navedeno EUP;

– manjše dopolnitve podrobnih prostorskih izvedbenih 
pogojev za območje EUP PO-154 in MV-001.

2. člen
(vsebina in oblika SD OPN PO 8)

(1) SD OPN PO 8 vsebuje tekstualni del in grafične prika-
ze in je izdelan v digitalni in analogni obliki.

(2) Odlok o SD OPN PO 8 obsega:
– uvodne določbe,
– vsebina in oblika SD OPN PO 8,
– spremembe in dopolnitve skupnih PIP,
– spremembe in dopolnitve priloge 1,
– končne določbe.
(3) Spremembe in dopolnitve skupnih PIP so:
– sprememba oziroma dopolnitev 48. člena – skupni PIP 

o vrstah dopustnih objektov,
– sprememba oziroma dopolnitev 73. člena – skupni PIP 

za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrežja.
(4) Spremembe in dopolnitve Priloge 1 so:
– dopolnitev PPIP v vrstici z oznako PO-54 (IG; PPIP) 

– Liv;
– opredelitev novih PPIP v vrstici z oznako MV-001 (ZD; 

PPIP) – Reška, ki se doda pred vrstico z oznako MV-002 (SKe, 
PPIP) – Pleče;

– opredelitev novih PPIP v vrstici z oznako KE-02/93 (A; 
PPIP) – Mačkovec revitalizacija, ki se doda za vrstico z oznako 
KE-02/92 (A, PPIP) – Mačkovec 2.

(5) Grafični del SD OPN PO 8 obsega:
– karta 1 – spremembe in dopolnitve za območje EUP 

KE-02/93: Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste 
(M 1:50.000),

– karta 2 – spremembe in dopolnitve za območje EUP 
KE-02/93: Pregledna karta občine s prikazom osnovne namen-
ske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture 
(M 1:50.000),

– karta 3 – spremembe in dopolnitve za območje EUP KE-
02/93 (list 23): Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne 
oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih 
izvedbenih pogojev (M 1:5.000),

– karta 4 – spremembe in dopolnitve za območje EUP KE-
02/93 (list 23): Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz 
gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000),

– karta 6: PPIP za EUP KE-02/93.
(6) Priloge SD OPN PO 8:
– izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
– sklep o pripravi SD OPN PO 8, smernice ter prva in 

druga mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev SD OPN PO 8,
– povzetek za javnost,
– prikaz stanja prostora za SD OPN PO 8 (izdelovalec V 

prostoru d.o.o., št. proj.: 17/PA-025, december 2017),
– geodetski načrt za območje EUP KE-02/93 (izdelovalec 

GMS Jože Benčan s.p., januar 2018),
– idejna zasnova za ureditev območja Mačkovec (izde-

lovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 17/PA-025, januar 2018),
– prometna študija Prometna analiza dveh priključkov 

EUP KE-02/93 Mačkovec na državno cesto R2-409/0304 (Pla-
nina–Ravbarkomanda) (izdelovalec Provia d.o.o., št. proj.: 
PR417-STU-P, julij 2018),

– spis postopka priprave in sprejemanja SD OPN PO 8.

3. člen
(SD skupnih PIP o vrstah dopustnih objektov)

Tretja in četrta alineja 3. točke 48. člena Odloka o Ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Postojna se spremenita 
tako, da se glasita:

»– omrežja javne razsvetljave in semaforizacije, podze-
mnega elektronskega komunikacijskega omrežja ter nadzemni 
elektronski komunikacijski vodi izven območij naselij,

– objekti in omrežja distribucijske elektroenergetske in-
frastrukture,«.

4. člen
(SD skupnih PIP za gradnjo in urejanje  

elektroenergetskega omrežja)
Šesta točka 73. člena Odloka o Občinskem prostorskem 

načrtu Občine Postojna se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroe-

nergetskih vodov in naprav je treba izpolniti zahteve glede 
elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96) 
in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe 
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št 101/10).«

Za zadnjo štirinajsto točko 73. člena Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Postojna se doda nova 15. točka, 
ki se glasi:

»(15) Drugi pogoji za gradnjo distribucijske elektroener-
getske infrastrukture:

– distribucijska elektroenergetska infrastruktura se lahko 
gradi do meje sosednjih zemljišč;

– odjamalci z nemirnim odjemom si morajo zagotoviti la-
stni tokokrog iz TP oziroma ustrezno odpraviti povrtane vplive 
na omrežje;

– za primer rezervnega in zanesljivejšega napajanja zah-
tevnejših porabnikov, si mora odjemalec zagotoviti rezervni vir 
napajanja oziroma sistem brezprekinitvenega napajanja;

– za napajanje novopredvidenih objektov na območju 
urejanj je potrebno zagotoviti energetski koridor za priključitev 
objektov na obstoječo in predvideno distribucijsko elektroener-
getsko infrastrukturo;

– pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih za katera 
bodo izdelani prostorski akti bo potrebno upoštevati veljavne 
tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in 
standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenerget-
ska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi;

– planiranje in izgradnja novih transformatorskih postaj s 
pripadajočim SN in NN omrežjem bo odvisna od predvidenih 
obremenitev na posameznih področjih;

– nove transformatorske postaje bo možno graditi kot 
samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi 
neposredni bližini;
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– za potrebe območij na katerih bo potrebna večja pri-
ključna moč, bo potrebno pri Elektro Primorska d.d. posebej 
naročiti raziskavo o možnosti napajanja z električno energijo;

– v primeru prestavitev obstoječih elektroenergetskih vo-
dov in naprav, ki so v lasti družbe Elektro Primorska d.d., mora 
investitor pridobiti overjene služnostne pogodbe z lastniki ze-
mljišč, kjer je navedeno, da ima družba Elektro Primorska d.d. 
pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanje ome-
njene infrastrukture v zemljiško knjigo;

– pred pričetkom gradnje se mora izvajalec seznaniti 
z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in 
naprav in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov, ki jo 
nameravana gradnja zajema;

– pri izvajanju del v neposredni bližini elektroenergetskih 
naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini 
naprav pod napetostjo;

– odmiki od obstoječih koridorjev tras, ostalih infrastruk-
turnih vodov in naprav in objektov morajo biti projektirani v 
skladu z veljavnimi predpisi in standardi;

– investitor se obvezuje plačati stroške za upravno in 
projektno dokumentacijo, za morebitne prestavitve in zaščite 
elektroenergetskih vodov in objektov, stroške zakoličbe obsto-
ječih naprav, odškodnine za trase prestavitev, ter škodo nastalo 
zaradi neupoštevanja našega nadzora in smernic;

– nadzor nad izvajanjem del in zakoličbo bomo izvajali na 
podlagi predhodnega obvestila o pričetih delih;

– varovalni pas elektroenergetskih omrežij je zemljiški pas 
ob elektroenergetskih vodih in objektih; širina varovalnega pasu 
elekroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi ele-
ktroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne 
ali transformatorske postaje in znaša:

– za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih nape-
tosti od 1 Kv do vključno 20 Kv – 10 M;

– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 
1Kv do vključno 20 Kv – 1 m;

– za razdelilno postajo srednje napetosti, transforma-
torsko postajo srednje napetosti 0,4 Kv – 2 m
– do transformatorske postaje in do jaškov kabelske ka-

nalizacije je potrebno zagotoviti stalen dostop z osebnim in 
tovornim vozilom iz javnih površin;

– za elektroenergetsko infrastrukturo je predvideno, da se 
nadgradi oziroma dogradi z dodatnimi vodi oziroma tehničnimi 
rešitvami;

– razdelilne omarice ter priključne merilne omarice se 
namestijo na stalno dostopna mesta;

– prižigališča JR naj bodo predvidena izven TP-jev;
– priključevanje objektov na distribucijsko elektroenerget-

sko omrežje se izvede v skladu s soglasjem za priključitev, ki 
ga je potrebno predhodno pridobiti od pristojnega upravljavca 
distribucijskega omrežja in s Sistemskimi obratovalnimi navodili 
za distribucijsko omrežje električne energije (SONDO) (Uradni 
list RS, št. 41 z dne 30. 5. 2011).«

5. člen
(dopolnitev PPIP za območje EUP PO-154 v Prilogi 1)

V Prilogi 1 se v vrstici z oznako »PO-154 (IG; PPIP) – Liv« 
dodata novi alineji, ki se glasita:

»– Ne glede na prejšnji alineji je dopustna gradnja objek-
tov bližje Reški cesti ob soglasju upravljavca ceste.

– V območju je dopustna tudi gradnja objektov, ki predsta-
vljajo smiselno dopolnitev obstoječih in načrtovanih prostorskih 
ureditev v širšem območju.«

6. člen
(dopolnitev PPIP za območje EUP MV-001 v Prilogi 1)

V Prilogi 1 se pred vrstico z oznako »MV-002 (SKe; PPIP) 
– Pleče« doda nova vrstica z oznako MV-001 (ZD; PPIP) – Re-
ška, ki se glasi:
MV-001 ZD PPIP
Reška V okviru obstoječih gradbenih parcel je dopustna 

gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za po-
trebe obstoječih objektov.

7. člen
(PPIP za območje EUP KE-02/93 v Prilogi 1)

V Prilogi 1 se za vrstico z oznako KE-02/92 (A, PPIP) – 
Mačkovec 2 doda nova vrstica z oznako KE-02/93 (A; PPIP) 
– Mačkovec revitalizacija, ki se glasi:
KE-02/93 A PPIP
Mačkovec –  
revitalizacija

Za območje EUP KE-02/93 so opredeljeni 
PPIP za območje EUP KE-02/93 (v nadalj.: 
PPIP KE-02/93) v obsegu:
– območje PPIP ter opredelitev EUP  
in pPNRP,
– opis vplivov in povezav v območju PPIP 
KE-02/93,
– koncept ureditve v območju PPIP  
KE-02/93,
– načrtovane prostorske ureditve v območju 
PPIP KE-02/93,
– lokacijski pogoji oziroma usmeritve  
za posamezne objekte ali ureditve,
– usmeritve za rešitev prometne, energetske, 
komunalne in druge gospodarske javne 
infrastrukture ter pogoji priključevanja na GJI,
– etapnost,
– opis rešitev in ukrepov za varovanje 
okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne 
dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, 
obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.
Grafični del PPIP RA-023 obsega:
– list 6.1: PPIP za EUP KE-02/93: Karta 
usmeritev za določitev podrobnih prostorskih 
izvedbenih pogojev – programska karta, 
merilo 1:500,
– list 6.2: PPIP za EUP KE-02/93: Karta 
usmeritev za določitev podrobnih prostorskih 
izvedbenih pogojev – usmeritve za lego  
in velikost objektov, merilo 1:500,
– list 6.3: PPIP za EUP KE-02/93: Karta 
usmeritev za določitev podrobnih prostorskih 
izvedbenih pogojev – usmeritve za rešitev 
prometne infrastrukture, merilo 1:500.
1. Območje PPIP KE-02/93
Območje PPIP KE-02/93:
– obsega 1,26 ha, in sicer obsega zemljišča  
s parc. št.: 1694/2, 1694/4, 1694/5, 1694/7, 
1694/8, 1694/9, 1694/10 in 1694/11 ter 
2929/6-del in 1682/6-del, vse k.o. Kačja vas;
– je opredeljeno s PNRP z grafično oznako 
A: površine razpršene poselitve;
– se nahaja v značilnem območju razpršene 
poselitve ob regionalni cesti z oznako  
R2-409, odsek 0304 Planina–
Ravbarkomanda in predstavlja opuščeno 
območje nekdanjega območja gostišča 
Ravbar;
– je dostopno preko obstoječega priključka 
na regionalni cesti z oznako R2-409, odsek 
0304 Planina–Ravbarkomanda in preko 
priključka na cesto, ki povezuje regionalno 
cesto z območjem MORS Mačkovec;
– predstavlja teren z povprečno 9 % 
naklonom, in sicer pada od skrajne 
severozahodne meje 612,00 m n.v.  
(614,15 m n.v. – nivo ceste na severozahodni 
meji območja) proti skrajni jugovzhodni meji 
območja 602,00 m n.v.;
– se ne nahaja v bližini stanovanjskih 
objektov;
– ne predstavlja izpostavljene lege,  
ki bi vplivala na širšo krajinsko sliko.
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2. Opis vplivov in povezav za območje 
PPIP KE-02/93
Na umestitev programov vpliva:
– obstoječe stanje opuščenega območja 
bivšega gostišča Ravbar;
– bližina mesta Postojna in avtocestnih 
povezav, ki omogoča dobro dostopnost  
in prepoznavnost območja (prednost  
za umeščanje načrtovanih programov  
in njihovo povezavo z ostalimi dejavnostmi  
na ožjem in širšem območju);
– potek obstoječega prometnega priključka 
na regionalno cesto z oznako R2-409, odsek 
0304 Planina–Ravbarkomanda in ceste,  
ki povezuje regionalno cesto z območjem 
MORS Mačkovec;
– relief (nagib) terena.
3. Koncept ureditve za območje PPIP  
KE-02/93
Koncept ureditve območja PPIP KE-02/93 
predstavlja revitalizacijo opuščenega (delno 
degradiranega) območja nekdanjega 
gostišča in upošteva:
– orientiranost in naklon območja, ki pada  
od severozahodne strani proti jugovzhodni 
strani območja;
– lego ob regionalni cesti v bližini mesta 
Postojne in bližini avtocestne povezave;
– zaprtost/odprtost območja, ki s širšo 
okolico komunicira predvsem z južno stranico 
območja (odpiranje pogledov proti jugu  
in vzhodu).
Koncept revitalizacije območja je vzpostaviti 
zaključeno poslovno-storitveno in gostinsko 
območje, ki bo izkoristilo naravne  
in ustvarjene danosti območja (lega  
ob prometnici in v bližini mesta ter 
avtocestnih povezav) z ureditvijo gostinskega 
lokala in poslovnega objekta  
s površinami za mirujoči promet  
v opuščenem območju nekdanjega gostišča  
pri čemer se objekt stavbe umesti ob severno 
mejo območja in izkoristi nivojsko razliko  
za dostop v objekt iz nivoja nadstropja  
na severni strani ter nivoja pritličja na južni 
(zahodni in vzhodni) strani objekta. Južno  
od objekta na nižjem nivoju se uredi površine 
za mirujoči promet in manipulacijo  
in/ali zelene površine.
4. Načrtovane prostorske ureditve  
v območju PPIP KE-02/93
Načrtovane prostorske ureditve so:
– odstranitev obstoječih opuščenih objektov 
(stavb);
– ureditev terena (oblikovanje platoja  
z enotnim naklonom) lahko v dveh nivojih;
– ureditev prometnega priključevanja 
območja PPIP KE-02/93 na regionalno cesto 
z oznako R2-409, odsek 0304 Planina–
Ravbarkomanda preko dveh obstoječih 
priključkov (križišče z oznako K01,  
ki se nahaja v km cca. 5+830 in križišče  
z oznako K02, ki se nahaja v km cca 5+900);
– novogradnja objekta ali skupine objektov  
z oznako a za potrebe ureditve poslovno-
servisne in gostinske dejavnosti  
(npr. ureditev gostinskega lokala, pisarn, 
skladišč, delavnic, garaž itd.) vključno  
z ureditvijo zunanjih funkcionalnih površin  
(za servis, manipulacijo);

– ureditev notranje prometne mreže  
in površin za mirujoči promet z oznako b  
(npr. za potrebe tovornih in osebnih vozil)  
in skladiščenje;
– ureditev gospodarske javne infrastrukture 
(GJI) in priključkov na GJI;
– oblikovanje južnega roba območja  
ob upoštevanju značilnih krajinskih vzorcev.
Načrtovani objekti so glede na klasifikacijo 
objektov opredeljeni kot:
– stavbe: CC-SI 12111 Hotelske in podobne 
stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 
12112 Gostilne, restavracije in točilnice,  
CC-SI 12120 Druge gostinske stavbe  
za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12203 
Druge poslovne stavbe, CC-SI 12304 Stavbe 
za storitvene dejavnosti; CC-SI 12420 
Garažne stavbe, CC-SI 12520 Rezervoarji, 
silosi in skladišča do BEP 2500 m2 vendar  
le skladiščne stavbe, 12650 Stavbe za šport, 
CC-SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene 
drugje;
– gradbeno inženirski objekti: CC-SI 21112 
Regionalne ceste, CC-SI 21121 Lokalne 
ceste in javne poti, nekategorizirane ceste  
in gozdne ceste, CC-SI 21122 Samostojna 
parkirišča, CC-SI 22121 Daljinski vodovodi, 
CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje  
in zajem vode, CC-SI 22130 Daljinsko 
(hrbtenično) komunikacijsko omrežje, CC-SI 
22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi,  
CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno 
vodo in cevovodi za tehnološko vodo, CC-SI 
22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro 
in stisnjen zrak, CC-SI 22223 Vodni stolpi, 
hidranti in vodnjaki, CC-SI 22231 Cevovodi 
za odpadno vodo, CC-SI 22232 Čistilne 
naprave, CC-SI 22241 Lokalni (distribucijski) 
elektroenergetski vodi, CC-SI 22242 Lokalna 
(dostopovna) komunikacijska omrežja, 
CC-SI 24110 Športna igrišča, CC-SI 24122 
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, 
rekreacijo in prosti čas; CC-SI 24205 Drugi 
gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 
drugje;
– drugi gradbeni posegi: CC-SI 31110 Nasipi, 
CC-SI 31120 Izkopi in odkopi, CC-SI 31130 
Utrjene površine, CC-SI 31140 Utrjene 
brežine, CC-SI 3211 Gradbeni posegi  
za opremo odprtih površin;
– navedeni objekti so dopustni pod skupnim 
pogojem, da so skladni z rešitvami v območju 
PPIP KE-02/93 ali da predstavljajo smiselno 
dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev  
in se s projektno dokumentacijo  
za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, 
da izboljšujejo pogoje za razvoj načrtovane 
prostorske ureditve.
5. Lokacijski pogoji za območje PPIP 
KE-02/93
Funkcionalni lokacijski pogoji glede dopustne 
izrabe in lege objektov:
– dopustne izrabe prostora so določene  
z dopustnimi tlorisnimi in višinskimi gabariti;
– dopustni tlorisni gabariti so določeni  
z merili za lego objektov;
– merila za lego objektov so določena  
z mejami EUP KE-02/93 in regulacijskimi 
črtami – gradbenimi mejami (v nadalj.: GM)  
in regulacijskimi linijami (v nadalj.: RL);
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– GM z oznako GMs določa črto,  
ki je načrtovane (podzemne in nadzemne) 
stavbe ne smejo presegati, lahko  
pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene 
v notranjost zemljišča;
– GM z oznako GMk določa črto,  
ki je načrtovane podzemne stavbe ne smejo 
presegati, lahko pa se je dotikajo  
ali pa so od nje odmaknjene v notranjost 
zemljišča;
– RL z oznako RLc je črta, ki določa potek osi 
notranjih cest in prometnih priključkov.
Funkcionalni lokacijski pogoji glede dopustnih 
odmikov objektov:
– minimalni dopustni odmik od sosednjih 
zemljišč za zahtevne in manj zahtevne 
objekte (brez soglasja soseda) je določen  
z lego GM in RL ali z dopustnim odmikom  
za območje posamezne parcele;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih 
zemljišč (brez soglasja soseda) za gradnjo 
opornih zidov ali površin za mirujoči promet 
je 1,0 m;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih 
zemljišč (brez soglasja soseda) za gradnjo 
pomožnih objektov je 2,00 m;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih 
zemljišč (brez soglasja soseda) za gradnjo 
ograj, ki izpolnjuje pogoje za pomožni objekt 
ali trajno preoblikovanje terena npr.  
z brežinami je 0,5 m;
– manjši odmiki so dopustni ob izpolnjevanju 
vseh naštetih pogojev: da ni z regulacijskimi 
črtami določeno drugače; da je pridobljeno 
soglasje lastnika sosednjega zemljišča;  
da je odmik med sosednjimi objekti v skladu 
s predpisi s področja požarne varnosti  
in sanitarno-higienske varnosti.
Lokacijski pogoji (usmeritve) za ureditev 
terena:
– načrtovana ureditev: teren se oblikuje 
dvonivojsko kot zgornji plato na nivoju 
severne ceste, ki omogoča povezavo 
severne dostopne ceste z nadstropjem 
načrtovane stavbe in kot spodnji plato,  
ki ga z zgornjim povezuje notranja cesta  
ob zahodnem robu območja;
– kota gotovega terena in oblikovanje terena: 
teren se preoblikuje v naklonu pretežno 3 %  
v skladu z grafičnimi usmeritvami; kota 
zgornjega nivoja max. 614,00 m n.v.,  
(± 1,00 m); kota spodnjega nivoja  
od 610,50 m n.v. (± 1,00 m) 
v severozahodnem vogalu do kote  
606,10 m n.v. (± 1,00 m) na jugovzhodnem 
vogalu;
– ureditve nivojskih razlik in oporni zidovi: 
preoblikovanje terena se izvede z opornimi 
zidovi ali ozelenjenimi brežinami 
ustreznih naklonov, ki morajo biti izvedene 
in ozelenjene tako, da se prepreči erozija;  
pri zasaditvi je treba upoštevati avtohtone 
vrste rastlin in krajinske značilnosti;
– višinski gabariti opornih zidov: dopustna 
višina opornih zidov je 4,50 m z izjemo 
opornih zidov na južnem robu območja, kjer 
je dopustna višina posameznega opornega 
zidu 2,0 m; v primeru višjega opornega zidu 
je dopustna izvedba v kaskadi z obvezno 
vmesno intenzivno ozelenitvijo;

– oblikovanje opornih zidov: izvedba brez 
vidnih betonskih površin (obloga z naravnim 
kamnom lomljencem, obložni elementi  
iz lesa, intenzivna ozelenitev);
– oblikovanje utrjenih površin so: 
tlakovanje poti in platojev upošteva pomen, 
funkcionalnost in povezanost zunanjih 
površin z programskimi vsebinami; tlakovanje 
se preprosto in čisto oblikuje  
z uporabo makadama, asfaltiranjem, 
betoniranjem ipd.; posamezne materialne 
izvedbe naj bodo likovno poenotene  
in harmonično uglašene; uporaba svetlečih 
materialov ni dopustna; dopustna barvna 
lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna 
in zemlje.
Lokacijski pogoji (usmeritve) za objekt  
z oznako a:
– osnovna načrtovana ureditev: novogradnja 
objekta (ali skupine objektov) z oznako a  
za potrebe ureditve servisne in poslovne 
dejavnosti ter gostinske dejavnosti  
na vzhodni strani objekta vključno z ureditvijo 
podzemne garaže in zunanjih funkcionalnih 
površin;
– dopustne dejavnosti in objekti: dopustne  
so vse dejavnosti in objekti, opredeljeni kot 
načrtovani objekti v območju PPIP KE-02/93;
– kota gotovega terena: 608,70 m n.v.  
(± 1,00 m);
– lega: območje dopustne gradnje določa 
potek GMs in GMk;
– tlorisni gabariti: stavba vzdolžne oblike; 
daljša stranica je vzporedna s plastnicami 
terena in poteka v smeri vzhod-zahod;
– višinski gabariti stavb: dopustna etažnost  
je (K)+ P + 2N pri čemer je največja dopustna 
višina stavbe nad terenom 12,00 m merjeno 
od kote gotovega terena (najnižje točke 
terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje 
točke stavbe);
– stavbe so oblikovane energetsko varčno; 
enostavno in geometrično čistih oblik; 
posamezne materialne izvedbe objektov  
naj bodo likovno poenotene in harmonično 
uglašene; uporaba svetlečih materialov  
ni dopustna; dopustna barvna lestvica  
so nevpadljivi svetli in drugi nevsiljivi barvni 
odtenki; kritina strehe je lahko kovinska;
– dopustne so ravne strehe, enokapnice  
in dvokapnice (sleme v smeri daljše 
stranice); dopustna je tudi kombinacija 
dvokapne strehe z ravno streho (npr. v 
primeru dozidav); strehe so lahko oblikovane 
tudi skladno s programskimi zahtevami 
dejavnosti; dopustna je tudi izvedba zelene 
strehe;
– oblikovanje pomožnih objektov naj sledi 
oblikovanju arhitektonske celote;
– streha nadstreškov so lahko ravne  
ali blagega naklona ali enakega naklona 
kakor stavba h kateri se gradijo.
Lokacijski pogoji (usmeritve) za ureditev 
notranje prometne mreže in površin  
za mirujoči promet z oznako b:
– kota gotovega terena: od 609,80 m n.v.  
(± 1,00 m) na severozahodnem delu  
do 606,10 m n.v.(± 1,00 m)  
na jugovzhodnem delu;



Uradni list Republike Slovenije Št. 3 / 11. 1. 2019 / Stran 115 

– lega: območje dopustne gradnje/ureditve 
določa potek GMs, RLc in dopustni odmiki;
– tlorisni gabariti: so opredeljeni z merili  
za lego objektov;
– drugi lokacijski pogoji so opredeljeni  
z zasnovo rešitev prometne infrastrukture.
Lokacijski pogoji (usmeritve) za postavitev 
pomožnih objektov:
– dopustni so vsi tudi pomožni (enostavni  
in nezahtevni) objekti, ki so v skladu  
z lokacijskimi pogoji za območje posameznih 
parcel ali da predstavljajo smiselno 
dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev  
in se s projektno dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja utemelji,  
da izboljšujejo pogoje za razvoj načrtovane 
prostorske ureditve.
6. Usmeritve za rešitve prometne 
infrastrukture
Zasnova projektnih rešitev prometne 
infrastrukture:
– območja PPIP KE-02/93 se na regionalno 
cesto z oznako R2-409, odsek 0304 
Planina–Ravbarkomanda priključuje preko 
dveh obstoječih priključkov: preko križišča z 
oznako K01, ki se nahaja v km cca 5+830  
in preko križišča z oznako K02, ki se nahaja  
v km cca 5+900;
– križišče z oznako K01 (obstoječ priključek  
z oznako P1) se uredi kot glavni priključek  
za dostop do območja, križišče K02 
(priključevanje preko priključkov z oznako  
P2 in P3) se uredi kot pomožni priključek.
Potrebni prometni ukrepi za zagotavljanje 
prometne varnosti in prevoznosti na območju 
priključkov in na odseku državne ceste  
so glede na preveritev preglednosti  
in prevoznosti merodajnega vozila (vlačilca):
– omejitev hitrosti 60km/h na državni cesti 
R2-409/0304 na odseku dolžine  
cca 400 metrov – priporoča se razširitev 
odseka z omejitvijo hitrosti na območje  
z avtobusnima postajališčema v smeri proti 
Planini;
– na priključku K02 je potrebno preprečiti 
zavijanje levo – v smeri proti Planini; ta ukrep 
je potrebno označiti skladno z zakonodajo – 
znak »OBVEZNA SMER« (2301-1)  
na priključku;
– ureditev zavijalnih radijev na obeh 
priključkih;
– priključek K01 se uredi kot polni skupinski 
glavni priključek, urejen s košarastimi 
krivinami z minimalnim radijem R=12,00 m; 
uvozno/izvozni radiji priključka se oblikujejo  
s pomočjo preveritve prevoznosti kritičnih 
manevrov merodajnega vozila – omogoči  
se sočasno uvažanje in izvažanje vlačilca;  
v sklopu ureditve priključka se rekonstruira 
del lokalne ceste 050106 v dolžini  
cca 100 m, da bo primerna za obremenitve 
težkih tovornih vozil – asfaltiranj;  
na priključku se ohrani obstoječi prometni 
znak »USTAVI« (2012);
– priključek K02 se uredi kot pomožni 
skupinski priključek obravnavanega območja; 
zavijanje levo s priključka  
se prepreči; izvozni radiji se uredijo  
s košarasto krivino z minimalnim radijem 
R=12,00 m, uvozni radij se oblikujejo brez

košaraste krivine z radijem R=10,00 m; 
priključek se uredi z robniki višine 12 cm,  
na priključku se vgradi sledeča prometna 
signalizacija: znak »USTAVI« (2012)  
ter znak »OBVEZNA SMER« (2301-1).
Območje PPIP KE-02/93 se na lokalno cesto 
050106 in križišče K01 naveže preko dveh 
novih prometnih priključkov, in sicer preko 
prometnega priključka z oznako P2  
za potrebe dostopa s tovornimi vozili  
in prometnega priključka z oznako P3  
za potrebe dostopa za osebna vozila.
Lega cest notranje prometne mreže  
in prometnega priključka z oznako P2  
je določena z RLc, lega prometnega 
priključka z oznako P3 je opredeljena z lego 
na severni strani območja ter upoštevanjem 
Pravilnika o cestnih priključkih na javne 
ceste.
Načrtovane površine za mirujoči promet  
so opredeljene kot površine za mirujoči 
promet za osebna vozila na severni strani 
območja (cca 22 PM) z dodatnimi parkirnimi 
mesti v podzemni garaži in površine  
za mirujoči promet za tovorna vozila  
(cca 35 PM) na južni strani območja.
Glavne intervencijske poti so načrtovane  
po notranji prometni mreži, potek drugih 
intervencijskih poti se določi glede  
na veljavne predpise v projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.
V okviru funkcionalnih parcel je skladno  
s predpisi in normativi ter glede  
na namembnost, programe in tehnološke 
zahteve potrebno zagotoviti zadostne 
površine za manipulacijo in intervencijo.
7. Usmeritve za rešitve energetske, 
komunalne in druge gospodarske javne 
infrastrukture
Zasnova projektnih rešitev energetske, 
komunalne in druge gospodarske javne 
infrastrukture:
– v območju potekajo obstoječi 
opuščeni komunalni vodi ter naprave: 
javno vodovodno, elektroenergetsko in 
telekomunikacijsko omrežje, ki poteka preko 
območja;
– območje je opremljeno z nizkonapetostnim 
elektroenergetskim omrežjem in elektro 
priključkom na severnem strani območja;
– območje je opremljeno z javnim 
vodovodnim omrežjem in vodovodnim 
priključkom v jugovzhodnem vogalu območja;
– območje se opremi še z malo čistilno 
napravo ter priključi na telekomunikacijsko 
omrežje.
Dopustna je tudi druga ureditev prometnega, 
vodovodnega, kanalizacijskega  
in elektroenergetskega omrežja, naprav 
in objektov kot je določena v grafičnih 
prikazih pod pogojem, da: bodo  
pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju 
pridobljene rešitve, ki so primernejše  
iz tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, 
pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati 
prostorske in okoljske razmere  
in da ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi 
interesi in morajo z njimi soglašati organi  
in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
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8. Etapnost
Etape gradnje načrtovanih prostorskih 
ureditev morajo predstavljati funkcionalno 
zaključene celote in se lahko gradijo sočasno 
ali ločeno.
9. Opis rešitev in ukrepov za varovanje 
okolja, ohranjanje narave, varstvo 
kulturne dediščine in trajnostno rabo 
naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami
PIP-i glede celostnega ohranjanja kulturne 
dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja 
in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb  
za območje pEUP so določeni v splošnih 
PIP Občinskega prostorskega načrta Občine 
Postojna, poleg njih je potrebno upoštevati, 
da:
– ureditev parkirišč oziroma odvodnjavanje 
meteornih vod parkirišča ne sme onesnažiti 
kraškega podzemlja, npr. urejanje 
odvodnjavanja preko maščobolovilcev;
– se območja zaradi zmanjšanja negativnih 
učinkov svetlobnega onesnaževanja in s 
tem možnosti poslabšanja ugodnega stanja 
živalskih vrst (npr. nočni metulji, netopirji, 
velike zveri) ne osvetljuje oziroma čim manj, 
če je to nujno potrebno; za osvetljevanje  
se lahko uporablja le sistem za senzorsko 
prižiganje luči; osvetljevanje se izvede  
s svetilnimi telesi, ki so v skladu z Uredbo  
o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Uradni list RS,  
št. 81/07 109/07 62/10 in 46/13);
– se odlaganje smeti izvede  
na način, da se prepreči širjenje smradu  
in dostop do komunalnih odpadkov velikim 
zverem, zlasti medvedu  
(npr. z ograjevanjem, postavitvijo medovarnih 
zabojnikov …).

8. člen
(hramba)

SD OPN PO 8 so izdelane v digitalni obliki in tiskane v 
štirih izvodih v analogni obliki. SD OPN PO 8 v analogni in 
digitalni obliki se hrani na sedežu Občine Postojna in je dosto-
pen javnosti skladno z zakonom. SD OPN PO 8 je skladno z 
zakonom z dnem njegove uveljavitve posredovan Upravni enoti 
Postojna in pristojnemu ministrstvu.

9. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 3505-1/2018
Postojna, dne 20. decembra 2018

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

47. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Postojna

Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta 

Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) 
je Občinski svet Občine Postojna na 3. redni seji dne 20. 12. 
2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o Občinskem prostorskem načrtu  
Občine Postojna

1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev Občinskega  

prostorskega načrta)
(1) Spremeni se grafični del izvedbenega dela Občinske-

ga prostorskega načrta Občine Postojna, Prikaz območij enot 
urejanja prostora osnovne oziroma podrobnejše namenske 
rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev na listu št. 31.

(2) Izvede se zamik območja enote PO – 012/37, ki je 
locirana na parcelah št. 1271, 1270 in 1269/1 vse k.o. Zagon, 
na stanje namenske rabe prostora iz leta 2010 (Odlok o Ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Postojna, Uradni list RS, 
št. 84/10).

2. člen
(prostorski informacijski sistem)

Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem sistemu 
objavljen pod identifikacijsko številko: 1109.

3. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 48/18).

4. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 3505-13/2010
Postojna, dne 20. decembra 2018

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

48. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Občinskega lokacijskega načrta Kazarje

Na podlagi 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Odl.
US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 16. člena 
Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 
46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 3. redni seji dne 
20. 12. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Občinskega 

lokacijskega načrta Kazarje

1. člen
S tem Odlokom se sprejme Spremembe in dopolnitve 

Občinskega lokacijskega načrta Kazarje (OLN Kazarje), obja-
vljenega v Uradnem listu RS, št. 43/05.
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Spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načr-
ta Kazarje je pod št. projekta 15/18 izdelalo podjetje AGA d.o.o. 
Postojna, v oktobru 2018.

2. člen
Spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega na-

črta Kazarje se nanašajo na parc. št. 517/37 k.o. 2488 Zalog.

3. člen
V 2. členu se v tretjem odstavku doda 15. točka, ki se 

glasi:
»Grafični del Sprememb in dopolnitev Občinskega loka-

cijskega načrta Kazarje obsega:
II. 1. Izsek iz grafičnega dela občinskega prostorskega 

načrta Občine Postojna,
II. 2. Izsek iz grafičnega dela občinskega prostorskega 

načrta Občine Postojna z vrisom OLN in sprememb OLN,
II. 3. Ureditvena situacija OLN Kazarje s prikazom obmo-

čja sprememb,
II. 4. Zazidalna in ureditvena situacija,
II. 5. Zakoličbena situacija,
II. 6. Značilni prerezi,
II. 7. Prometna ureditev in načrt intervencijskih poti,
II. 8. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav.«
V 2. členu se zadnji odstavek črta.

4. člen
Doda se 2.a člen, ki se glasi:
»1. Na parc. št. 517/37 k.o. 2488 Zalog je predvidena 

gradnja objektov za potrebe pošte (logistični center s spremlja-
jočimi programi) v sledečem obsegu:

– Gradnja centralnega objeta je predvidena v eni ali v 
dveh fazah, v velikosti 41,00 m x 20,00 m, višine do 11,00 m, in 
prizidka k temu objektu v velikosti 19,70 m (12,00 m) x 25,00 m, 
višine do 11,00 m. Kota pritličja novega objekta je 528,50 m n.v. 
± 0,30 m.

– Gradnja garaže in nadstrešnice kot nezahtevnega oziro-
ma enostavnega objekta za lastne potrebe lastnika.

– Izvedba zunanje ureditve:
– gradnja treh nakladalnih ramp, za velika tovorna 

vozila z distančno višino 1,10 m ob objektu,
– gradnja petih nakladalnih ramp za SDV vozila z dis-

tančno višino ±0,00, vse računano na ±0,00 koto pritličja,
– asfaltirano dvorišče s približno 30 parkirnimi mesti 

za osebna vozila,
– ureditev uvozov in izvozov z javnih prometnih po-

vršin,
– ureditev zelenic,
– gradnja varovalne ograje po meji parcele.

2. Oblikovni princip ter izbor materialov in barv mora biti 
za vse objekte in ureditve v EUP usklajen. Fasade objektov 
morajo biti zasnovane s sodobnimi, kakovostnimi in trajnimi 
materiali. Oblikovanje fasad je pogojeno z mikro lokacijo ob-
močja kot vhodnim prostorom v mesto Postojna in povezavo 
z neposrednimi sosednji objekti in območji. Strehe so lahko 
ravne ali pod blagim naklonom. Dimenzije in druge karakte-
ristike izveskov na fasadi za potrebe označevanja objektov 
inprogramov morajo biti dimenzijsko določene v odnosu do pe-
šca in oblikovane enotno. Projektant določi velikost in lokacije 
v fazi izdelave projektne dokumentacije. Zasnova oblikovanja 
objektov mora tvoriti oblikovno celoto.

3. Tehnične naprave na strehah objektov morajo biti ve-
dutno zastrte.

4. Strehe nad prostori za zbiranje odpadkov morajo biti 
oblikovno skladne z osnovnimi stavbami h katerim spadajo.

5. Zunanja ureditev mora biti celostno zasnovana. Prepo-
znavno morajo biti ločene poti obiskovalcev oziroma zaposlenih 
in servisne oziroma dostavne površine. Poti obiskovalcev oz 
zaposlenih so dostopne in parkirne površine ter peš dostopi 
do vhodov v objekt.

6. Predvidena novogradnja po spremembi OLN upošte-
va že prej določeno gradbeno linijo na jugu proti dominantni 
Tržaški cesti, parkirišča in gospodarska dvorišča odpira proti 
zahodu in severu. Proti vzhodu je predviden krožni prehod za 
objektom.

7. Po volumnu se bo objekt približal novim obstoječim 
objektom v tem območju (objektoma A3 in B2), bo primerno 
arhitekturo oblikovan in ne bo predstavljal negativne prostorske 
dominante.

8. Prometna in komunalna ureditev:
– Pri izvedbi priključkov na občinsko cesto LK 322071 

Kazarje–Nova cesta IOC je potrebno zagotoviti varno odvi-
janje vseh udeležencev v prometu, primerno opremljenost s 
prometno signalizacijo ter načrtovanje, usklajeno z najnovej-
šimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest. Predvidene 
spremembe OLN Kazarje so predvidene v varovalnem pasu 
državne ceste. Ne smejo biti prizadeti interesi varovanja držav-
ne ceste in prometa na njej. Zasnova spremembe OLN Kazarje 
je v mejah osnovnega OLN Kazarje.

– Zaradi novega objekta se bo dnevni promet povečal za 
približno 5 LDV in 5 SDV. Srednjeročno bo vozni park verjetno 
razširjen še za 3 TV v prispetju in 3 TV v odpravi. Na novo 
zaposlenih bo približno 25 oseb.

– Zasnova internega kanalizacijskega omrežja mora biti 
načrtovana v ločenem sistemu tako, da se padavinske vode 
iz strešin ter utrjenih površin odvajajo ločeno od komunalnih 
odpadnih vod. Na območju urejanja je zgrajen sistem javne 
kanalizacije komunalnih odpadnih vod, priključevanje na sistem 
je obvezno. Čiste meteorne vode in padavinske vode zbrane 
preko olje lovilcev in usedalnikov se odvaja v meteorno kana-
lizacijo oziroma v bližnji naravni odvodnik.

– Na območju urejanja je zgrajen javni vodovod, zato je 
za vse objekte in stavbe v katerih se rabi pitna voda obvezna 
priključitev in uporaba vodovoda. Na območju je potrebno 
predvideti ustrezno število javnih hidrantov v skladu s predpisi.

– Novi objekti, predvideni v okviru Sprememb in dopol-
nitev OLN Kazarje bodo priključeni na elektro omrežje in TK 
omrežje po pogojih pristojnih služb.«

5. člen
V 3. členu se v prvem odstavku doda nova, 14. točka, ki 

se glasi:
»Tekstualni del sprememb in dopolnitev OLN Kazarje 

obsega:
III. 1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev,
III. 2. Izvleček iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 
105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13, 37/15, 27/16, 9/17, 
27/18 in 48/18),

III. 3. Smernice nosilcev urejanja prostora,
III. 4. Mnenja nosilcev urejanja prostora,
III. 5. Obrazložitev,
III. 6. Povzetek za javnost,
III. 7. Okoljsko poročilo.«

6. člen
Spremembe in dopolnitve OLN Kazarje s prilogami so 

stalno na vpogled na Občini Postojna in Upravni enoti Postojna. 
Izdelane so v digitalni in analogni obliki.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-10/2018
Postojna, dne 20. decembra 2018

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.
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SEŽANA

49. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana 
Občinskega sveta Občine Sežana na naslednjo 
kandidatko

Na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Sežana 
št. 032-10/2014-9 z dne 19. 11. 2018, da je članu Občinskega 
sveta Občine Sežana Davidu Škabarju prenehal mandat na 
podlagi pete alineje prvega odstavka 37.a člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) je Občinska volilna komisija na 
seji dne 3. januarja 2019 na podlagi petega odstavka 37.a 
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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter pr-
vega odstavka 30. člena in 18. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17)

u g o t o v i l a,

da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjo 
kandidatko (pod zap. št. 4) z liste DAVID ŠKABAR – PRAVA 
POT, v Občini Sežana za volitve članov Občinskega sveta 
Občine Sežana.

Ta kandidatka je Vlasta Sluban, Ulica Ivana Turšiča 24, 
6210 Sežana.

Kandidatka je dne 24. decembra 2018 podala pisno izja-
vo, da sprejema mandat.

Št. 041-1/2018-156
Sežana, dne 3. januarja 2019

Vesna Zobec l.r.
predsednica

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

50. Poročilo o izidu volitev za župana, izvedenih 
dne 18. 11. 2018 v Občini Sveti Jurij 
ob Ščavnici

Občinska volilna komisija Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
je na temelju prvega odstavka 90. člena Zakona o lokalnih vo-
litvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) na seji dne 23. 11. 2018 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana, izvedenih  

dne 18. 11. 2018 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

I
Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico glasovati 

2410 volivcev, od tega je glasovalo 1740 volivcev, ali 72,20 % 
vseh volivcev.

II
Za volitve župana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je bilo 

oddanih 1740 glasov, od katerih je bilo veljavnih 1726 ter 
14 neveljavnih.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Miroslav Petrovič 790 45,77
2 Anton Slana 936 54,23

III
Občinska volilna komisija Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je 

na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) ugotovila, da je za župana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
izvoljen Anton Slana, roj. 18. 12. 1957, stanujoč Bolehnečici 4b, 
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je dobil večino veljavnih glasov.

IV
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-0001/2018-099
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 23. novembra 2018

Predsednik občinske volilne komisije
Marko Ajlec l.r.

51. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega 
sveta, izvedenih dne 18. 11. 2018 v Občini 
Sveti Jurij ob Ščavnici

Občinska volilna komisija Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
je na temelju prvega odstavka 90. člena in v skladu z drugim 
odstavkom 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17) na seji dne 23. 11. 2018 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta, 

izvedenih dne 18. 11. 2018  
v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

I
Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico glasovati 

2410 volivcev, od tega je glasovalo 1740 volivcev, ali 72,20 % 
vseh volivcev.

II
VOLILNA ENOTA 01 (SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, 

JAMNA)
Oddanih gl.: 203 Neveljavnih gl.: 31 Veljavnih gl.: 172
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Slavica Trstenjak 172 100.00
V volilni enoti 1 je bila izvoljena za članico Občinskega 

sveta Slavica Trstenjak, roj. 12. 6. 1962, stalno prebivališče 
Jamna 11b, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.

VOLILNA ENOTA 02 (BLAGUŠ, KRALJEVCI, KOČKI 
VRH)
Oddanih gl.: 164 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 163
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Branko Domajnko 102 62.58
2 Anton Kreft 61 37.42
V volilni enoti 2 je bil izvoljen za člana Občinskega sveta 

Branko Domajnko, roj. 22. 1. 1975, stalno prebivališče Kočki 
Vrh 5a, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.

VOLILNA ENOTA 03 (GRABONOŠ)
Oddanih gl.: 110 Neveljavnih gl.: 3 Veljavnih gl.: 107
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Simon Veberič 79 73.83
2 Peter Halec 28 26.17
V volilni enoti 3 je bil izvoljen za člana Občinske-

ga sveta Simon Veberič, roj. 5. 2. 1980, stalno prebivališče 
Grabonoš 26a, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.
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VOLILNA ENOTA 04 (ČAKOVA, DRAGOTINCI, BISER-
JANE)
Oddanih gl.: 173 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 173
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Mato Borak 19 10.98
2 Karl Mlinarič 63 36.42
3 Ivo Belec 91 52.60
V volilni enoti 4 je bil izvoljen za člana Občinskega sve-

ta Ivo Belec, roj. 6. 4. 1984, stalno prebivališče Čakova 4b, 
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.

VOLILNA ENOTA 05 (ROŽIČKI VRH, STANETINCI)
Oddanih gl.: 177 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 177
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Zdravko Patty 39 22.03
2 Janez Kosi 79 44.63
3 Mojca Marovič 59 33.33
V volilni enoti 5 je bil izvoljen za člana Občinskega sve-

ta Janez Kosi, roj. 26. 10. 1967, stalno prebivališče Rožički 
Vrh 84a, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.

VOLILNA ENOTA 06 (KUPETINCI SELIŠČI)
Oddanih gl.: 102 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 101
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Valentina Marinič 59 58.42
2 Anton Postružnik 42 41.58
V volilni enoti 6 je bila izvoljena za članico Občinskega 

sveta Valentina Marinič, roj. 11. 1. 1994, stalno prebivališče 
Selišči 27, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.

VOLILNA ENOTA 07 (SLAPTINCI, BOLEHNEČICI, 
ŽIHLAVA)
Oddanih gl.: 216 Neveljavnih gl.: 4 Veljavnih gl.: 212
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Alojz Štuhec 109 51.42
2 Slavko Mihalič 103 48.58
V volilni enoti 7 je bil izvoljen za člana Občinskega sveta 

Alojz Štuhec, roj. 21. 6. 1973, stalno prebivališče Bolehneči-
ci 23, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.

VOLILNA ENOTA 08 (SOVJAK)
Oddanih gl.: 195 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 194
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Anton Golnar 92 47.42
2 Ivan Fras 102 52.58
V volilni enoti 8 je bil izvoljen za člana Občinskega sveta 

Ivan Fras, roj. 13. 4. 1974, stalno prebivališče Sovjak 87f, 
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.

VOLILNA ENOTA 09 (STARA GORA, ŽENIK, BREZJE)
Oddanih gl.: 148 Neveljavnih gl.: 2 Veljavnih gl.: 146
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Edvard Sedmak 39 26.71
2 Simon Ljubec 39 26.71
3 Srečko Hecl 68 46.58
V volilni enoti 9 je bil izvoljen za člana Občinskega sveta 

Srečko Hecl, roj. 24. 3. 1972, stalno prebivališče Ženik 9, 
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.

VOLILNA ENOTA 10 (GABRC, GALUŠAK, KOKOLAJN-
ŠČAK, KUTINCI)
Oddanih gl.: 126 Neveljavnih gl.: 4 Veljavnih gl.: 122
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Mirko Ljubec 65 53.28
2 Boštjan Roškar 57 46.72

V volilni enoti 10 je bil izvoljen za člana Občinskega 
sveta Mirko Ljubec, roj. 3. 3. 1953, stalno prebivališče Koko-
lajnščak 1, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.

VOLILNA ENOTA 11 (GRABŠINCI, TERBEGOVCI, MALI 
MORAVŠČAK)
Oddanih gl.: 126 Neveljavnih gl.: 4 Veljavnih gl.: 122
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Gregor Bec 55 45.08
2 Darko Trbuc 67 54.92
V volilni enoti 11 je bil izvoljen za člana Občinskega sveta 

Darko Trbuc, roj. 3. 10. 1979, stalno prebivališče Grabšinci 7, 
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.

III
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-0001/2018-099
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 23. novembra 2018

Predsednik občinske volilne komisije
Marko Ajlec l.r.

VELIKA POLANA

52. Sklep o začasnem financiranju Občine Velika 
Polana v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 
in 101/13) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list 
RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je župan Občine Velika Polana 
dne 19. 12. 2018 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju  

Občine Velika Polana  
v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Velika Polana (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na rebalansu proračuna ob-
čine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter 
odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z 
Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine 
Velika Polana za leto 2018.

2. VIŠINA IN STRUKTURA  
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna lahko 
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porabijo v istem sorazmernem delu kot so bili porabljeni v istem 
obdobju prejšnjega proračunskega leta.

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih 
postavk – podkontov).

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-
snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke 
za izvrševanje proračuna RS, zakon, ki ureja izvrševanje pro-
računa RS in odlok o proračunu.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne more 
zadolžiti.

5. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 1/2018-ZF
Velika Polana, dne 19. decembra 2018

Župan 
Občine Velika Polana

mag. Damijan Jaklin l.r.

VELIKE LAŠČE

53. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji 
občinskih javnih cest v Občini Velike Lašče

Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni 
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 – dopolnitev, 
10/18 – spremembe in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine 
Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/2006 – 
UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 1. dopisni 
seji dne 7. januarja 2019 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih 

javnih cest v Občini Velike Lašče

1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občin-

skih javnih cest v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine 
Velike Lašče, št. 5/2010 z dne 24. 9. 2010), v nadaljevanju: 
Odlok.

2. člen
V 5. členu Odloka se spremeni kategorizacija naslednjih 

javnih poti (JP) pod navedeno zaporedno številko in skupna 
dolžina javnih poti:

Zap. št. Cesta Odsek
Začetek  
odseka Opis

Konec 
odseka Dolžina [m]

Preostala dolžina 
v sos. občini [m]

Vrsta 
prometa

149. 955450 955451 C G2 106 Laporje–Gradež C 111010 1.913 V

162. 955580 955581 C G2 106 M. Osolnik 12 Z HŠ 12 1.828 V

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Velike Lašče 
znaša 95.919 m (95,919 km).

3. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem Odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 
109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike 
Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2018-207 (507) z dne 
21. 12. 2018.

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 0301-1/2019
Velike Lašče, dne 7. januarja 2019

Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh l.r.
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54. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o podrobnem občinskem prostorskem 
načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje 
za proizvodne dejavnosti – 4

Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora 
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine 
Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 
UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 1. dopisni 
seji dne 7. januarja 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o podrobnem občinskem prostorskem načrtu  
za območje VP 25/1 Ločica – območje  

za proizvodne dejavnosti – 4

1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občina Velike Lašče 
št. 1/09, 3/09 – popravek odloka, 3/16, 3/17) se v prvem 
odstavku 12. člena (regulacijske omejitve) doda nova šesta 
alineja, ki se glasi:

»– V funkcionalnih enotah F1, F2, F3, F4, F6 in F7 je kar-
tografsko prikazana zasnova, kjer so prikazane največje možne 
tlorisne velikosti objektov. Prikazani so načelni tlorisi stavb, 
možna je drugačna lega stavb, drugačnega tlorisa, oblike in 
velikosti, v okviru izvedbenih pogojev in v skladu z dopustnimi 
odstopanji, določenimi v tem odloku, kar se natančno opredeli v 
projektni dokumentaciji. Glede na zasnovo pozidave in stavb se 
zarisana parcelacija spremeni in prilagodi zasnovi, opredeljeni 
v projektni dokumentaciji.«

2. člen
V 14. členu odloka (pogoji za oblikovanje objektov) se 

spremenijo prvi, peti in sedmi odstavek in se nadomestijo z 
novim besedilom, ki se glasi:

»(1) Stavbni niz znotraj posameznih funkcionalnih enot je 
dopustno graditi strnjeno ali z medsebojnimi odmiki, ki morajo 
znašati minimalno 3 m.

(5) Barve fasad morajo biti umirjene in oblikovane tako, 
da čim manj izstopajo iz krajinske slike širšega območja. Na 
fasadah obrnjenih proti notranji cestni mreži so možni barvni 
poudarki, ki lahko zasedejo največ 30 % fasadne površine 
orientirane proti cestni strani. Priporoča se enotno oblikovanje 
fasad objektov na JZ strani proizvodne cone (proti državni 
cesti). Fasade objektov, ki so daljše od 50 m, višje kot 7 m 
ali imajo površino večjo od 230 m2 morajo biti arhitekturno ali 
vizuelno členjene.

(7) Priporočljivo je, da so objekti znotraj funkcionalnih enot 
oblikovani med seboj skladno.«

3. člen
V 16. členu odloka (lokacijski pogoji za projektiranje in 

gradnjo) se spremenita drugi in tretji odstavek in se po novem 
glasita:

»(2) Dopustna etažnost objektov je glede na funkcionalne 
enote (F) naslednja:

– F1, F 2: P+1+M (objekt na J robu območja F2: P+1);
– F3, F4, F5: Pp (proizvodna višina) oziroma P+1;
– F6: P+1 oziroma pP (proizvodna višina);
– F7: P.
(3) Znotraj funkcionalnih enot F1 in F2 so za objekte ali 

dele objektov dovoljene tudi nižje etažnosti od predpisanih. 
Višina pritlične etaže je odvisna od tehnološkega procesa v 
objektu. Dovoljena je izvedba medetaže.«

4. člen
V 19. členu odloka (splošne določbe) se spremenita drugi 

in tretji odstavek in se po novem glasita:

»(2) Objekti znotraj ureditvenega območja OPPN se pri-
ključujejo na prometno, komunalno in energetsko omrežje in 
naprave pod pogoji in s soglasjem upravljavca prizadete javne 
gospodarske infrastrukture.

(3) Dopustne so spremembe prometne ureditve, tras po-
sameznih vodov in lokacij naprav ter mest priključevanja zaradi 
ustreznejših rešitev ter ustreznejše oskrbe in racionalnejše 
etapne izvedbe. S spremembami mora soglašati upravljavec 
prizadete javne gospodarske infrastrukture.«

5. člen
Spremeni se 37. člen odloka (etapnost gradnje) in se po 

novem glasi:
»(1) Ta podrobni prostorski načrt se lahko izvaja v poljub-

nih gradbenih etapah s tem, da je dovoljena izgradnja vsakega 
posameznega objekta, vključno s prometno, komunalno in 
energetsko infrastrukturo, ki je potrebna za funkcioniranje le- 
tega objekta in mora biti dokončana do pridobitve uporabnega 
dovoljenja tega objekta. Pred dokončno ureditvijo celotnega 
območja za proizvodnje dejavnosti je za funkcionalne enote 
F2, F5 in F6 dovoljena prometna navezava preko obstoje-
čega priključka na državno cesto, zgrajenega na podlagi PZI 
(Optimizacija priključka nove industrijske cone Ločica na cesti 
G2-106/0261 Škofljica–Rašica, od km 13.705 do km 13.960; 
projekt št.: PZI-94/16).«

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 0301-2/2019
Velike Lašče, dne 7. januarja 2019

Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh l.r.

ŽALEC

55. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Na podlagi tretjega odstavka 273. člena Zakona o ureja-
nju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in v povezavi 
s 60. členom 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) 
ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) 
sprejemam

S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

1. člen
Župan Občine Žalec odreja, da se javno razgrne:
dopol njen osnutek Občinskega podrobnega prostorske-

ga načrta poslovne cone Arnovski gozd III za enoto urejanja 
z oznako LO 4/3, na območju naselja Ložnica pri Žalcu (v 
nadaljnjem besedilu: OPPN PC AG III), ki ga je izdelalo pod-
jetje Razvojni center planiranje d.o.o., pod št. projekta 14/18 v 
decembru 2018.

2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od 18. januarja do 18. febru-

arja 2019 javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine 

Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih Mestne skupnosti Žalec, Ulica Savinjske 

čete 6, Žalec.
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3. člen
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni 

osnutek OPPN podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in 
pravne osebe, organizacije in skupnosti. Pripombe in predloge 
se lahko poda:

– kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na 
mestu javne razgrnitve;

– pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, 
ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si.;

– ustno na javni obravnavi.

4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, 

ki bo v sredo, dne 6. februarja 2019 ob 16. uri, v sejni sobi Obči-
ne Žalec. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec 
o vsebini OPPN PC AG III podala podrobnejše obrazložitve in 
pojasnila.

5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), 
na oglasni deski Občine Žalec in MS Žalec ter na video straneh 
STV. Javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 350-03-0011/2015
Žalec, dne 3. januarja 2019

Župan 
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

56. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Na podlagi tretjega odstavka 273. člena Zakona o ureja-
nju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in v povezavi 
s 60. členom 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) 
ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) 
sprejemam

S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

1. člen
Župan Občine Žalec odreja, da se javno razgrne:
dopol njen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za območje LO 6, območje ribnika v naselju Ložnica 
pri Žalcu (v nadaljnjem besedilu: OPPN LO-6), ki ga je izde-
lalo podjetje Razvojni center planiranje d.o.o., pod št. projekta 
26-1/18 v decembru 2018.

2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od 18. januarja do 18. febru-

arja 2019 javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine 

Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih Mestne skupnosti Žalec, Ulica Savinjske 

čete 6, Žalec.

3. člen
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni 

osnutek OPPN podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in 
pravne osebe, organizacije in skupnosti. Pripombe in predloge 
se lahko poda:

– kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na 
mestu javne razgrnitve;

– pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, 
ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si.;

– ustno na javni obravnavi.

4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-

va, ki bo v sredo, dne 6. februarja 2019 ob 14.30, v sejni sobi 
Občine Žalec. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelo-
valec o vsebini OPPN LO-6 podala podrobnejše obrazložitve 
in pojasnila.

5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), 
na oglasni deski Občine Žalec in MS Žalec ter na video straneh 
STV. Javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 350-03-0004/2017
Žalec, dne 3. januarja 2019

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

ŽUŽEMBERK

57. Izjava o poklicnem opravljanju funkcije župana 
Občine Žužemberk

Na podlagi drugega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in drugega odstavka 39. člena 
Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 z dne 
13. 8. 2010 s popravki), dajem naslednjo

I Z J A V O

Jože Papež, rojen 12. 10. 1963, stanujoč Cvibelj 19, 
8360 Žužemberk, bom funkcijo župana Občine Žužemberk v 
mandatnem obdobju 2018–2022 od 1. 1. 2019 opravljal poklicno.

Št. 900-33/2018-4
Žužemberk, dne 13. decembra 2018

Župan
Občine Žužemberk

Jože Papež l.r.

BREŽICE

58. Razpisuje naknadne volitve članov sveta 
krajevne skupnosti Cerklje ob Krki v VE 2 
in VE 6, krajevne skupnosti Dobova v VE 1 
ter krajevne skupnosti Velika Dolina v VE 10

Na podlagi 28. in 92. člena Zakonom o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12 in 68/17), 41. 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 in 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
75. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 
3/10) in Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine 
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Brežice (Uradni list RS, št. 15/96, 80/02 in 56/10) Občinska 
volilna komisija Občine Brežice

R A Z P I S U J E
naknadne volitve članov sveta krajevne 
skupnosti Cerklje ob Krki v VE 2 in VE 6, 

krajevne skupnosti Dobova v VE 1 ter krajevne 
skupnosti Velika Dolina v VE 10

1.
Občinska volilna komisija razpisuje naknadne volitve 

članov sveta krajevne skupnosti Cerklje ob Krki v volilni 
enoti 2 in 6, krajevne skupnosti Dobova v volilni enoti 1 ter 
krajevne skupnosti Velika Dolina v volilni enoti 10.

Naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti se 
izvedejo v nedeljo, 24. februarja 2019.

2.
Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo 

teči roki za volilna opravila, se šteje 11. januar 2019.

3.
Na naknadnih volitvah v Svet krajevne skupnosti Cerklje 

ob Krki se voli en član v volilni enoti 2, ki obsega naselje Žu-
peča vas in en član v volilni enoti 6, ki obsega naselje Hrastje.

4.
Na naknadnih volitvah v Svet krajevne skupnosti Dobova 

se voli dva člana v volilni enoti 1, ki obsega območje naselja 
Dobova.

5.
Na naknadnih volitvah v Svet krajevne skupnosti Velika 

Dolina se voli en član v volilni enoti 10, ki obsega naselje Velika 
Dolina.

6.
Za izvedbo naknadnih volitev skrbi Občinska volilna ko-

misija.

7.
Kandidature se vložijo pri Občinski volilni komisiji najka-

sneje do četrtka, 24. januarja 2019, do 19. ure.

8.
Mandatna doba članov sveta krajevne skupnosti Cerklje 

ob Krki, Dobova in Velika Dolina, izvoljenih na naknadnih 
volitvah, dne 24. februarja 2019, bo trajala do prve seje novoi-
zvoljenega sveta krajevnih skupnosti na rednih lokalnih volitvah 
v letu 2022.

Št. 041-1/2019
Brežice, dne 7. januarja 2019 

Aleksander Zupančič l.r.
predsednik komisije

DOBJE

59. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje 
v obdobju prvega tromesečja leta 2019

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 
in 17. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 
– UPB1) in 13. člena Odloka o proračunu Občine Dobje za leto 

2018 (Uradni list RS, št. 23/18) je župan Občine Dobje dne 
21. 12. 2018 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dobje  
v obdobju prvega tromesečja leta 2019

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Občine Dobje v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019, ozi-
roma do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2019, kolikor 
bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Dobje 

za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhod-
kov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Dobje za 
leto 2018.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sred-

stva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju v proračunu za leto 2018. Ta znašajo za obdobje 
januar–marec 2018 135.693,62 EUR.

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-

snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proraču-
nu Občine Dobje za leto 2018.

5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-

rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju pla-
čane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 410-0055/2018
Dobje, dne 21. decembra 2018

Župan 
Občine Dobje

Franc Leskovšek l.r.

ŽIROVNICA

60. Odlok o proračunu Občine Žirovnica 
za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13) in 18. člena 
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Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) 
je Občinski svet Občine Žirovnica na 1. seji dne 10. 1. 2019 
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Žirovnica za leto 2019 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine ter javnega podjetja in javnih 
zavodov 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)

Proračun Občine Žirovnica za leto 2019 sestavljajo:
– splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, 

račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja),
– posebni del proračuna,
– načrt razvojnih programov.
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 EUR):

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 4.131.811

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.009.557

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 2.883.963

700 Davki na dohodek in dobiček 2.511.586

703 Davki na premoženje 326.877

704 Domači davki na blago in storitve 45.500

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+714) 1.005.594

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 417.734

711 Takse in pristojbine 4.300

712 Globe in druge denarne kazni 7.500

714 Drugi nedavčni prihodki 576.060

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 130.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 130.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 112.254

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 112.254

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.375.070

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+409) 1.297.947

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 257.690

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 42.750

402 Izdatki za blago in storitve 914.348

403 Plačila domačih obresti 100

409 Rezerve 83.059

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 1.525.420

410 Subvencije 18.000

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 739.594

412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 251.241

413 Drugi tekoči domači transferi 516.585

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.465.803

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 1.465.803

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 85.900

431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 16.700

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 69.200

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj 
prihodki minus skupaj odhodki) –243.259

III./1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.-403-
404) (skupaj prihodki brez prihodkov od 
obresti minus skupaj odhodki brez plačil 
obresti) –243.659

III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus 
tekoči odhodki in tekoči transferi) 1.066.190

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 27.140

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750) 27.140

751 Prodaja kapitalskih deležev 27.140

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 35.350

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (441) 35.350

441 Povečanje kapitalskih deležev  
v javnih podjetjih in družbah, ki so v 
lasti države in občin 35.350
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V) –8.210

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 64.638

50 ZADOLŽEVANJE 64.638

500 Domače zadolževanje 64.638

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 34.284

55 ODPLAČILO DOLGA 34.284

550 Odplačilo domačega dolga 34.284

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –221.115

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 30.354

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 243.259

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 288.709

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe 
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo iz-
datkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Žirovnica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine 
oziroma od njega pooblaščena oseba.

Prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračun-
ska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi jav-
nega razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa 
ali odredbe župana.

Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, na 
predlog komisije s sklepom dodeli župan. Vlagatelj, ki meni, 
da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu 
razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko 
pisno vloži pri županu ugovor zoper sklep župana v roku 
8 dni od prejema sklepa. V ugovoru mora natančno navesti 
razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. Predmet ugovora ne 
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.

Župan je ugovor dolžan obravnavati, preveriti ugovorne 
razloge ter v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom o dode-
litvi sredstev. S sklepom lahko spremeni prejšnjo odločitev. 
Odločitev o dodelitvi sredstev je s tem dokončna.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, dolo-
čenih v prvem odstavku 43. člena ZJF (donacije, namenski 
prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavno-

sti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 
prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja za-
radi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave 
občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova 
zavarovanj), kupnin od prodaje kapitalskih deležev (74. člen 
ZJF) in kupnin od prodaje premoženja in najemnin od oddaje 
stvarnega premoženja (80. člen ZJF), tudi prihodki od:

– turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje ra-
zvoja turizma,

– koncesijske dajatve od iger na srečo, ki se namenijo 
za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično 
infrastrukturo,

– pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se name-
nijo za vzdrževanje gozdnih cest,

– požarne takse, ki se namenijo za opremljanje gasil-
skih enot z gasilsko reševalno in osebno zaščitno opremo,

– komunalni prispevek, ki se nameni za izgradnjo ko-
munalne infrastrukture,

– prihodki od zakupnin za gospodarsko infrastrukturo, 
ki se namenijo za investicije v stvarno premoženje občine,

– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo, ki se nameni za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj 
v naravne vire,

– del koncesijske dajatve od izkoriščanja gozdov, ki 
pripada občini, glede na realiziran posek lesa v državnih 
gozdovih na njenem območju, ki se nameni za vzdrževanje 
gozdnih cest,

– namenska sredstva iz evropskih skladov in proračuna 
RS za investicije oziroma projekte,

– druga prejeta sredstva iz proračuna RS za tekočo 
porabo,

– prihodki iz naslova unovčenih bančnih garancij.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun.

Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih 
financah in s tem odlokom lahko prerazporedi pravice po-
rabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega 
programa. Med glavnimi programi v okviru področja prora-
čunske porabe pa župan lahko prerazporedi pravice porabe, 
če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so 
bila sredstva zagotovljena.

Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in od-
hodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom 
financiranja ni dovoljeno. Ne glede na to določbo pa lahko 
župan prerazporedi sredstva iz bilance prihodkov in odhod-
kov v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti povezanih z 
zadolževanjem in poroštvom.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju in 
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu 
o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.

6. člen
(ravnanje z nepremičnim premoženjem)

Župan je pooblaščen, da sprejme načrt ravnanja z 
nepremičnim premoženjem za nakup in prodajo nepremič-
nin do vrednosti 10.000 EUR. O pravnem poslu na podlagi 
pooblastila, župan obvesti občinski svet.

Pod pogoji določenimi v veljavnem Zakonu o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(spremenjene prostorske potrebe, nepredvidene okoliščine 
na trgu), župan lahko sklene pravne posle izven letnega 
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine do 20% 
skupne vrednosti poslov navedenih v letnem načrtu.
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7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše jav-

no 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 in-
vesticijske odhodke in investicijske transfere, letno ne sme 
presegati 100% 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 60% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide 
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in pre-
vzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitve, računalniških storitev in drugih storitev, 
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prav tako omejitev ne velja za obveznosti prevozov šol-
skih otrok, vzdrževanja gozdnih cest, vzdrževanja občinskih 
cest in izdajanja občinskega časopisa.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu ra-
zvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se poviša za 
več kot 30% 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 proraču-
na, in sicer brez soglasja občinskega sveta.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov 
na predlog župana in na podlagi dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP), izdelanega v skladu z Uredbo 
o enotni metodologiji za izdelavo in obravnavo investicijskih 
projektov na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) 
oziroma druge ustrezne dokumentacije.

Vso investicijsko dokumentacijo za projekte, vključene v 
načrt razvojnih programov, sprejema župan.

9. člen
(proračunski sklad)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obli-
kovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 
5.000 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 EUR odloča 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 10 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)

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov 
in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se 
občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 64.638 EUR, 
in sicer za investicije v infrastrukturo za izvajanje javnih služb.

Občina sme dajati poroštvo za izpolnitev obveznosti 
javnega podjetja in javnih zavodov, katerih je ustanoviteljica 
oziroma soustanoviteljica, vendar največ do 5% načrtovanih 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, v letu v katerem se 
daje poroštvo. O dajanju poroštev odloča občinski svet.

12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnega podjetja)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
se lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 30.000 EUR. 
Soglasje k zadolžitvi izda občinski svet.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
v letu 2019 ne smejo izdajati poroštev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2020)

V primeru začasnega financiranja Občine Žirovnica v 
letu 2020, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega 
financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-0016/2018
Breznica, dne 10. januarja 2019

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar l.r.
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VLADA
61. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o storitvah 

čezmejne dostave paketov

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o izvajanju Uredbe (EU) o storitvah čezmejne 

dostave paketov

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se določajo pristojni regulativni organ, organ 
za opravljanje nadzora in kazenske določbe v zvezi z izvaja-
njem Uredbe (EU) 2018/644 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov 
(UL L št. 112 z dne 2. 5. 2018, str. 19; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 2018/644/EU).

2. člen
(pristojni organi)

(1) Pristojni regulativni organ za izvajanje te uredbe in 
Uredbe 2018/644/EU je Agencija za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).

(2) Nadzor nad izvajanjem Uredbe 2018/644/EU opravlja 
agencija.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek, nadzor nad izvaja-
njem 7. člena Uredbe 2018/644/EU opravlja Tržni inšpektorat 
Republike Slovenije v skladu s predpisi s področja varstva 
potrošnikov.

3. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 2.000 do 30.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če 
agenciji:

– v petnajstih dneh od začetka izvajanja dejavnosti ne 
predloži informacij v skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 
2018/644/EU ali predloži napačne informacije;

– v tridesetih dneh od nastanka spremembe informacij 
iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 2018/644/EU ne predlo-
ži informacij v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 
2018/644/EU ali predloži napačne informacije;

– do 30. junija vsakega koledarskega leta ne predlo-
ži informacij v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 
2018/644/EU ali predloži napačne informacije;

– na njeno zahtevo v postavljenem roku ne predloži do-
datnih informacij v skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe 
2018/644/EU ali predloži napačne informacije;

– do 31. januarja vsakega koledarskega leta ne predloži 
javnega seznama tarif v skladu s prvim odstavkom 5. člena 
Uredbe 2018/644/EU ali predloži napačne informacije;

– na njeno zahtevo v enem mesecu ne predloži drugih 
ustreznih dokazov v zvezi s tarifami, ki so potrebni za izvedbo 
ocene tarif v skladu s petim in šestim odstavkom 6. člena Ured-
be 2018/644/EU, ali predloži neustrezne dokaze.

(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje pravna 
oseba, ki se ne šteje za pravno osebo iz prvega odstavka tega 
člena, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podje-

tnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opra-
vlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

4. člen
(prehodna določba)

Zavezanci za poročanje agenciji pošljejo prve informacije 
iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 2018/644/EU do 31. janu-
arja 2019.

5. člen
(začetek uporabe)

Drugi odstavek 2. člena in 3. člen te uredbe se začneta 
uporabljati 23. novembra 2019.

6. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 00726-15/2018
Ljubljana, dne 10. januarja 2019
EVA 2018-2130-0032

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.

predsednik

MINISTRSTVA
62. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa 
v visokem šolstvu

Na podlagi osmega odstavka 40. člena in za izvajanje pr-
vega, drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega 
odstavka 40. člena, 41. člena, prvega odstavka 65. člena in 
66. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – 
uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) minister za izo-
braževanje, znanost in šport izdaja

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

o razpisu za vpis in izvedbi vpisa  
v visokem šolstvu

1. člen
V Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem 

šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16, 3/17 in 4/18) se v prvem od-
stavku 12. člena prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»– prvi rok traja najmanj 30 dni med 1. februarjem in 
20. marcem in«.

2. člen
V 13. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»Če se kandidat prijavlja z računom avtentikacijske in 

avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAI-račun), 
se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se 
upošteva prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana 
v eVŠ do roka, določenega z razpisom.«.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane novi peti odstavek, 
se spremeni tako, da se glasi:

»Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi 
na način, določen z razpisom (priporočeno po pošti, z osebno 
dostavo ali elektronsko).«.
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Dosedanji peti odstavek, ki postane novi šesti odstavek, 
se spremeni tako, da se glasi:

»V primeru razpisanega roka za zapolnitev še prostih 
vpisnih mest se kot pravočasna šteje vloga, ki je bila izpolnjena 
v eVŠ do roka, določenega z razpisom za vpis, in ki je ne glede 
na način prijave iz tega člena ter ne glede na način dostave, v 
primeru prijave z uporabniškim imenom in geslom kandidata, 
prispela na pristojni visokošolski zavod v roku, določenem z 
razpisom.«.

3. člen
V 51. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»Če se kandidat prijavlja z AAI-računom, se natisnjen 

obrazec po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva pri-
java, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 
roka, določenega z razpisom.«.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane novi peti odstavek, 
se spremeni tako, da se glasi:

»Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi 
na način, določen z razpisom (priporočeno po pošti, z osebno 
dostavo ali elektronsko).«.

4. člen
V 58. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»Če se kandidat prijavlja z AAI-računom, se natisnjen 

obrazec po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva pri-
java, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 
roka, določenega z razpisom.«.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane novi peti odstavek, 
se spremeni tako, da se glasi:

»Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi 
na način, določen z razpisom (priporočeno po pošti, z osebno 
dostavo ali elektronsko).«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
Novi četrti odstavek 13. člena, novi četrti odstavek 51. čle-

na in novi četrti odstavek 58. člena pravilnika se začnejo upo-
rabljati za prijavne roke po razpisih za vpis za študijsko leto 
2020/2021.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-56/2018/10
Ljubljana, dne 10. januarja 2019
EVA 2018-3330-0048

Dr. Jernej Pikalo l.r.
minister

za izobraževanje, znanost in šport

63. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih 
oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah 
v sistem enotnega upravljanja s prostimi 
denarnimi sredstvi

Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih de-
narnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe (Uradni list 
RS, št. 62/14), izdaja minister za finance

O D R E D B O
o določitvi roka za vključitev pravnih oseb  

iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem 
enotnega upravljanja s prostimi denarnimi 

sredstvi

I.
V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sred-

stvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega 
računa, se, v skladu z 68. členom Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 
z dnem začetka veljavnosti te odredbe, vključi občina Bohinj.

II.
Pogodbe, ki jih je pravna oseba iz prejšnje točke že skle-

nila za vezavo prostih denarnih sredstev, ostanejo v veljavi do 
izteka roka, za katerega so bile sklenjene.

III.
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-785/2018/8
Ljubljana, dne 9. januarja 2019
EVA 2018-1611-0093

Dr. Andrej Bertoncelj l.r.
minister 

za finance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

64. Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev

Na podlagi 6. člena Zakona o stavki (ZSTk, Uradni list 
23/91, RS 22/91 – Uradni list SFRJ, št. 23/91, 17/91-I – ZUDE, 
13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H) 

sklenejo Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa Boštjan 
Poklukar, minister za notranje zadeve, Policijski sindikat Slo-
venije, ki ga zastopa predsednik Radivoj Uroševič in Sindikat 
Policistov Slovenije, ki ga zastopa predsednik Kristjan Mlekuš

S P O R A Z U M
o razreševanju stavkovnih zahtev

I.
Upoštevaje višjo uvrstitev delovnih mest v plačni podsku-

pini C3 na podlagi Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za državno 
upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 51/16) in Aneksa št. 4 
h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih 
organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 80/18), se Vlada RS zavezuje, da bo dala soglasje 
k spremembi splošnega akta, s katerim bodo v plačne razrede 
uvrščena delovna mesta iz plačne podskupine C3, ki niso uvr-
ščena v plačne razrede s kolektivno pogodbo (TD, LPE, NPU) 
in s spremembo ustrezno višje uvrsti tudi ta delovna mesta. 
Ministrstvo za notranje zadeve bo najkasneje v roku 30 dni po 
podpisu sporazuma sprejelo akt iz prejšnjega odstavka te točke 
in izdalo individualne delovno pravne akte.

II.
Vlada RS se zavezuje, da se v roku 60 dni po podpisu 

sporazuma, pri neodvisni strokovni inštituciji, naroči izvedbo 
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primerjalne analize vrednotenj delovnih mest za zaposlene v 
javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici). Neod-
visna strokovna analiza ustreznega vrednotenja delovnih mest 
pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili, se pripravi 
na podlagi najnižje uvrščenih delovnih mest v vseh tarifnih ra-
zredih, skladno s prilogo 1 tega sporazuma, in sicer na osnovi 
strokovnih kriterijev in meril, kot jih določa Kolektivna pogodba 
o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest 
in nazivov v plačne razrede (KPSM).

Analiza bo upoštevala:
– Opis in zahtevnost delovnih nalog oziroma pogojev za 

pridobitev naziva,
– zahtevano strokovno izobrazbo,
– zahtevana dodatna znanja,
– zahtevane delovne izkušnje,
– odgovornost za rezultate lastnega dela,
– odgovornost za vodenje,
– napor (umski, psihični in fizični),
– vplive okolja in
– specifične (zakonske) dolžnosti, omejitve, prepovedi / 

ustavne prepovedi in pooblastila.
Rezultat analize mora biti Poročilo, ki obsega predstavitev 

virov in metod dela, pregled in ovrednotenje delovnih mest 
po elementih zahtevnosti, sintetični pregled in ovrednotenje 
delovnih mest.

Rok za izvedbo analize ne sme biti daljši od šestih mese-
cev. Vlada RS soglaša, da bodo rezultati analize zanjo zavezu-
joči in bo v primeru, da bo to izhajalo iz analize, v roku 45 dni 
pripravila in reprezentativnim sindikatom javnega sektorja pre-
dložila predlog Aneksa h Kolektivni pogodbi za državno upravo, 
uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih 
skupnosti, s katerim se izvedejo spremembe uvrstitev delovnih 
mest in nazivov v plačni podskupini C3 v plačne razrede na 
način, da bodo upoštevane karierne poti in hierarhična struk-
tura policije in da se takrat veljavne uvrstitve delovnih mest iz 
Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih 
organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti s 1. 11. 
2019 povišajo za en plačni razred in s 1. 9. 2020 za drugi 
plačni razred.

Ministrstvo za notranje zadeve bo najkasneje v roku 
60 dni po uveljavitvi Aneksa h Kolektivni pogodbi za državno 
upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih 
lokalnih skupnosti (KPDU) iz prejšnjega odstavka, sprejelo akt 
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in izdalo 
individualne delovno pravne akte. Upoštevaje višjo uvrstitev 
delovnih mest v plačni podskupini C3 na podlagi Aneksa h 
Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih 
organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti Vlada RS 
soglaša s spremembo splošnih aktov, s katerimi so v plačne 
razrede uvrščena delovna mesta iz plačne podskupine C3, 
ki niso uvrščena v plačne razrede s kolektivno pogodbo (TD, 
LPE, NPU) in s spremembo ustrezno višje uvrsti tudi s temi akti 
določena delovna mesta.

Če Aneks h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave 
pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skup-
nosti ne bo uveljavljen v roku, ki omogoča izplačilo višje plače 
za november 2019, pripada javnim uslužbencem na delovnih 
mestih iz te točke, poračun plače za obdobje od 1. 11. 2019 
dalje. Enaka ureditev velja tudi za delovna mesta, ki v plačne 
razrede niso uvrščena s kolektivno pogodbo (TD, LPE, NPU), 
ampak s splošnim aktom delodajalca.

III.
Vlada RS se zaveže, da bo v roku 30 dni od podpisa tega 

sporazuma sprejela posebni vladni projekt z naslovom »Va-
rovanje Schengenske meje EU in obvladovanje problematike 
ilegalnih migracij« na podlagi drugega odstavka 22.d člena 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Vlada RS se zaveže, da bo Ministrstvu za notranje zade-
ve, Policiji za izvedbo projekta zagotavljala dodatna sredstva 
za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega 

dela na podlagi drugega odstavka 22.d člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju v višini 15 mio evrov letno.

Izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega ob-
sega dela se pričnejo izplačevati upravičenim javnim uslužben-
cem od izplačila plače za januar 2019 dalje.

Podrobnejše kriterije in merila za plačilo delovne uspe-
šnosti iz naslova povečanega obsega dela pri izvajanju projek-
ta uskladijo Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijski 
sindikat Slovenije in Sindikat policistov Slovenije s posebnim 
dogovorom v 30 dneh od podpisa tega sporazuma. Podpisniki 
lahko ta akt po potrebi soglasno spreminjajo in dopolnjujejo.

Obveznost iz te točke preneha z izpolnitvijo zavez iz 
točke II.

IV.
Vlada RS se zavezuje, da bo v roku 60 dni po podpisu 

tega sporazuma v zakonodajni postopek vložila spremembe 
in dopolnitve Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki bo 
vseboval novo določbo 81. člena, ki se nanaša na dodatno 
pokojninsko zavarovanje, in sicer:

81. člen
(dodatno pokojninsko zavarovanje)

(1) Policiste, ki opravljajo naloge, ki so povezane z večjo 
nevarnostjo za varnost, zdravje ali življenje ali ki jih zaradi po-
sebnih obremenitev ni mogoče opravljati po določeni starosti, 
policija obvezno dodatno pokojninsko zavaruje v skladu s pred-
pisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

(2) Policisti, ki opravljajo naloge iz prejšnjega odstavka, se 
obvezno dodatno pokojninsko zavarujejo, in sicer:

– policisti, ki so pripadniki specialne enote, piloti, letalci-
-tehniki, letalci-kontrolorji, inštruktorji in učitelji letenja, pomoč-
niki za varnost letenja in usposabljanja, bombni tehniki, policisti 
sektorja za posebne naloge ter policisti na določenih delovnih 
mestih operativnih skupin boja proti organiziranem kriminalu, 
kjer se opravlja delo v posebnih pogojih in obremenitvah, se 
vključijo v V. skupino;

– ostali policisti, ki opravljajo naloge iz prvega odstavka 
tega člena se vključijo v III. skupino.

(3) Delovna mesta iz prejšnjega odstavka in skupino 
dodatnega pokojninskega zavarovanja iz prejšnjega odstavka 
za posamezna delovna mesta določi minister v aktu o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

V.
Vlada RS se zavezuje, da bo najkasneje do 31. 1. 2019 

sprejela spremembe Uredbe o notranji organizaciji, sistemi-
zaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v 
pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 
43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 
49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 
11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 
18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 
36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17 in 41/17) 
tako, da se bodo lahko naloge na vseh uradniških delovnih 
mestih policistov opravljale brez omejitev, kot jih za delovna 
mesta policistov trenutno določata tretji in deveti odstavek 
55. člena uredbe.

Vlada soglaša, da se za realizacijo te točke v roku 30 dni 
od sklenitve tega sporazuma v skladu s 6. členom Kolektivne 
pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14 in 
22/16) in 8. odstavkom 22. člena Zakona o javnih uslužbencih, 
pričnejo pogajanja o predlogu za spremembe in dopolnitve 22.č 
člena Kolektivne pogodbe za policiste, ki ga bosta sindikata 
posredovala Vladi RS najkasneje v 15 dneh po podpisu tega 
sporazuma. Podpisniki se pogajajo z namenom, da se pogaja-
nja zaključijo do 31. 3. 2019.

Vlada RS se zavezuje, da bo za karierna delovna mesta 
v Policiji omogočila sistemiziranje teh delovnih mest na način, 
da bo omogočeno izvajanje kariernega sistema in vodenje ka-
riernih poti v policiji skladno s priporočili, ki jih bo v sodelovanju 
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s sindikatoma na podlagi 22.č člena Kolektivne pogodbe za 
policiste najkasneje do 30. 6. 2019 določil generalni direktor 
policije.

Ministrstvo za notranje zadeve bo najkasneje v roku 
90 dni po uveljavitvi kariernega sistema oziroma v roku dolo-
čenem s Kolektivno pogodbo za policiste, sprejelo akt o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in izdalo individualne 
delovno pravne akte.

VI.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijski sindikat 

Slovenije in Sindikat policistov Slovenije se s posebnim dogo-
vorom uskladijo glede presistemizacije konkretno določenih 
delovnih mest v plačni skupini J. Dogovor se sklene ob podpisu 
tega sporazuma.

VII.
Ministrstvo za notranje zadeve in Policijski sindikat Slo-

venije s posebnim dogovorom uskladita »Usmeritve in krite-
rije za drugačno določitev premakljivega začetka in konca 
delovnega časa v Ministrstvu za notranje zadeve in Inšpek-
toratu RS za notranje zadeve«. Podpisnika lahko usmeritve 
in kriterije po potrebi soglasno spreminjata in dopolnjujeta. 
Dogovor se sklene ob podpisu tega sporazuma in se objavi 
na intranetu ministrstva.

VIII.
Stranke tega sporazuma so soglasne, da so z realizacijo 

zavez iz tega sporazuma razrešene vse stavkovne zahteve, ter 
da ne obstajajo več obveznosti iz IV. in VIII. točke Dogovora o 
ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), ki se nanašajo na anomalije, 
razen postopkov, ki že tečejo pred sodišči.

Podpisniki so soglasni, da bodo v primeru, da se v sporu, 
ki ga vodi PSS proti Republiki Sloveniji zaradi neveljavnosti 
Aneksa št. 3 h KPDU, pravnomočno ugotovi, da se delovna 
mesta v plačni podskupini C3 ne sme uvrščati nižje od ori-
entacijskega delovnega mesta oziroma da je Aneks št. 3 h 
KPDU neveljaven, začeli pogajanja o uvrstitvah delovnih mest 

v plačne razrede v plačni podskupini C3 in sicer sorazmerno 
glede na uvrstitev orientacijskega delovnega mesta z Aneksom 
št. 10 h KPJS.

Morebitne višje uvrstitve, ki bi bile rezultat pogajanj na 
podlagi sodbe iz prejšnjega odstavka, ter morebitne višje uvr-
stitve na podlagi analize iz II. točke tega sporazuma se izklju-
čujejo.

IX.
Pogodbene stranke so sporazumne, da se ta sporazum 

v roku 15 dni po podpisu objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

X.
Vlada RS se zaveže, da ne bo enostransko, brez prido-

bljenega soglasja socialnih partnerjev, podpisnikov tega spo-
razuma, posegala v pravice, dogovorjene s tem sporazumom.

XI.
Stranke tega dogovora so soglasne, da skladno z do-

ločbami 6. člena Zakona o stavki (ZSTk, Uradni list 23/91, RS 
22/91 – Uradni list SFRJ, št. 23/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93 
– ZP-G, 66/93 – ZP-H), s podpisom tega sporazuma stavka 
zaposlenih v Policiji, MNZ in IRSNZ neha.

V primeru kršitve oziroma neizpolnitve določb iz tega 
sporazuma s strani Vlade RS, MNZ ali Policije se lahko napove 
nova stavka, ki je plačana za vse stavkajoče.

Št. 1010-1/2018
Ljubljana, dne 27. decembra 2018
EVA 2019-1711-0009

Vlada RS

Boštjan Poklukar l.r.
minister

za notranje zadeve

PSO

Radivoj Uroševič l.r.
Policijski sindikat Slovenije

Kristjan Mlekuš l.r.
Sindikat policistov Slovenije
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