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DRŽAVNI ZBOR
2232. Javni poziv za vlaganje kandidatur 

za predsednika in namestnika predsednika 
Državne volilne komisije izmed sodnikov 
vrhovnega sodišča in za dva člana 
in dva namestnika članov Državne volilne 
komisije izmed pravnih strokovnjakov

Mandatno-volilna komisija na podlagi 32. člena Zakona o 
volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) in sklepa 23. seje 
Mandatno-volilne komisije z dne 17. 9. 2020 objavlja

J A V N I    P O Z I V
za vlaganje kandidatur za predsednika  

in namestnika predsednika Državne volilne 
komisije izmed sodnikov vrhovnega sodišča  

in za dva člana in dva namestnika članov 
Državne volilne komisije izmed  

pravnih strokovnjakov

I.
V skladu z 32. členom Zakona o volitvah v državni zbor 

(ZVDZ) Državno volilno komisijo imenuje Državni zbor. Sesta-
vljajo jo predsednik in pet članov ter njihovi namestniki.

Člani volilnih organov (in njihovi namestniki) so lahko 
samo osebe, ki imajo volilno pravico na volitvah v Državni zbor. 
Nihče ne more biti član več kot enega volilnega organa (drugi 
in tretji odstavek 24. člena ZVDZ).

Državna volilna komisija se imenuje za štiri leta (drugi 
odstavek 22. člena ZVDZ).

Aktualnim članom Državne volilne komisije 15. 12. 2020 
poteče mandat, zato mora Državni zbor imenovati nove člane.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

II.
Vlaganje kandidatur za predsednika in namestnika 

predsednika Državne volilne komisije izmed sodnikov 
vrhovnega sodišča

1. Na podlagi tretjega odstavka 32. člena ZVDZ se pred-
sednik in namestnik predsednika Državne volilne komisije ime-
nujeta izmed sodnikov vrhovnega sodišča.

2. Prijava mora vsebovati naslednje podatke o kandidatu 
oziroma priloge:

– ime in priimek;
– datum rojstva;
– naslov stalnega prebivališča in kontaktne podatke (te-

lefonska številka / e-naslov);

– naziv delodajalca in delovnega mesta;
– kratko utemeljitev kandidature;
– izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo, če se ne 

prijavi sam.
V prijavi naj bo navedeno, ali kandidat kandidira za pred-

sednika ali za namestnika predsednika ali za obe mesti.

III.
Vlaganje kandidatur za dva člana in dva namestnika članov 

Državne volilne komisije izmed pravnih strokovnjakov
1. Na podlagi četrtega odstavka 32. člena ZVDZ se dva 

člana in dva namestnika članov Državne volilne komisije ime-
nujejo izmed pravnih strokovnjakov.

2. Prijava mora vsebovati naslednje podatke o kandidatu 
oziroma priloge:

– ime in priimek;
– datum rojstva;
– naslov stalnega prebivališča in kontaktne podatke (te-

lefonska številka / e-naslov);
– navedbo ravni in smeri izobrazbe in fotokopijo diplome 

pravne fakultete;
– utemeljitev kandidature z navedbo kompetenc, ki izka-

zujejo, da je kandidat pravni strokovnjak;
– izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo, če se ne 

prijavi sam.
Prijava naj vsebuje tudi navedbo, ali kandidat kandidira za 

člana ali za namestnika člana ali za obe mesti.

IV.
Kandidature z zahtevanimi podatki in prilogami, nave-

denimi v II.2. in III.2. točki tega poziva, posredujte na naslov:
– Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, 

p.p. 636, 1001 Ljubljana ali
– v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si 

v obliki PDF dokumenta v formatu PDF/A, pri čemer mora biti 
prijava kandidata podpisana z varnim elektronskim podpisom, 
overjenim s kvalificiranim potrdilom
do vključno srede, 21. 10. 2020, z oznako: »JAVNI POZIV – 
DVK«.

Nepopolnih in prepoznih prijav Mandatno-volilna komisija 
ne bo upoštevala.

Št. 004-01/20-9/3
Ljubljana, dne 17. septembra 2020

Ivan Hršak
predsednik Mandatno-volilne komisije

Državnega zbora

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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DRŽAVNI SVET
2233. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 

Državnega sveta (PoDS-1F)

Državni svet je na 32. seji 16. 9. 2020, na podlagi 101. čle-
na 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) in 74. člena 
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 
101/10, 6/14, 26/15 in 55/20), sprejel

S P R E M E M B E     
I N    D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 

Državnega sveta (PoDS-1F)

1. člen
V prvem odstavku 27. člena Poslovnika Državnega sveta 

(Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15 in 55/20) 
se za besedo »zakonu« črtata besedi »ali pobudo«.

Tretji odstavek 27. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

2. člen
Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za pridobivanje informacij v zvezi z zadevami, ki jih 

obravnava, lahko državni svet ali pristojna komisija organizira 
posvete ali druge dogodke, na katere povabi strokovnjake in 
druge osebe, ki bi lahko dale koristne informacije.

(2) Državni svet ali pristojna komisija lahko posvete ali 
druge dogodke organizira samostojno ali skupaj z organom 
javnega sektorja, strokovnim ali interesnim združenjem ali or-
ganizacijo civilne družbe.

(3) Pobudo za organizacijo posveta ali drugega dogodka 
iz prvega odstavka tega člena lahko podajo državni svetnik, 
interesna skupina ali komisija; lahko pa jo podajo tudi organ 
javnega sektorja, strokovno ali interesno združenje ali organi-
zacija civilne družbe.

(4) Pobuda za organizacijo posveta ali drugega dogodka 
mora biti predsedniku državnega sveta predložena v pisni 
obliki in mora vsebovati predlog programa, predviden datum in 
predvidene finančne posledice za državni svet.

(5) Odločitev o tem, ali bo državni svet organiziral ali so-
organiziral posvet ali drug dogodek, sprejme predsednik držav-
nega sveta po posvetovanju s predsednikom pristojne komisije.

(6) Odločitev o tem, ali bo pristojna komisija organizirala 
ali soorganizirala posvet, ali drug dogodek, sprejme predsednik 
pristojne komisije po posvetovanju s člani komisije.

(7) V primeru, da se predsednik državnega sveta po 
posvetu s predsednikom pristojne komisije ne odloči za soor-
ganizacijo posveta ali drugega dogodka, lahko predsednik dr-
žavnega sveta sprejme odločitev, da organu javnega sektorja, 
strokovnemu ali interesnemu združenju ali organizaciji civilne 
družbe v dvorani državnega sveta, omogoči samostojno izved-
bo posveta ali drugega dogodka.

(8) Gradivo in urejeno besedilo razprave iz prvega od-
stavka tega člena lahko državni svet objavi kot samostojno 
publikacijo.

(9) Pristojna komisija in državni svet se lahko seznanita 
z zaključki, ki so nastali na podlagi razprave na posvetu ali 
drugem dogodku.

(10) Podrobnejše pogoje za organizacijo posveta ali dru-
gega dogodka se določi z internim aktom državnega sveta, ki 
ga sprejme predsednik državnega sveta po posvetovanju s 
kolegijem državnega sveta.«.

3. člen
V 34. členu se za obstoječim drugim odstavkom doda nov 

tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Če državni svet ob predvidenem začetku seje ni 
sklepčen, predsedujoči po posvetovanju s kolegijem državnega 
sveta odloči o preložitvi ali odpovedi seje.«.

4. člen
V drugem stavku tretjega odstavka 37. člena se za bese-

do »predlagateljem« doda besedi »odložilnega veta« in besedi 
»predstavnik vlade« nadomesti z besedama »predlagatelj za-
kona«. Za obstoječim drugim stavkom se doda nov tretji stavek, 
ki se glasi: »Za njim dobi besedo predstavnik vlade, kadar ta ni 
predlagatelj zakona.«.

5. člen
V prvem odstavku 51. člena se besedi »pred vsakim« 

nadomesti z besedo »z«.

6. člen
V 53. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»(3) Če se glasuje z uporabo glasovalne naprave, predse-

dujoči pozove državne svetnike, naj glasujejo. Državni svetniki 
se odločijo tako, da pritisnejo na tipko glasovalne naprave.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

7. člen
Besedilo 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) O delu na seji državnega sveta se vodijo zvočni 

zapisi.
(2) Zvočni zapisi so javno dostopni v skladu z zakonom 

in so dosegljivi državnim svetnikom ali zainteresirani javnosti 
na njihovo zahtevo.

(3) O arhiviranju in rokih hranjenja zvočnih zapisov izda 
navodila sekretar državnega sveta.«.

8. člen
V 62. členu se redakcijsko preštevilčijo vsi odstavki člena.
V novem petem odstavku se v prvem stavku beseda 

»dobesedni« nadomesti z besedo »zvočni« in v drugem stav-
ku besedilo »Vpogled v takšne zapise« v »Dostop do takšnih 
zapisov«.

9. člen
Prvi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Državni svetniki imajo pravico in dolžnost, da se 

udeležujejo sej državnega sveta in njegovih komisij, katerih 
člani so; imajo pravico, da predlagajo obravnavo vprašanj in 
da dajejo pobude; imajo dolžnost varovanja podatkov tajne 
narave; imajo pravico do imunitete; imajo pravico do plačila za 
opravljanje funkcije in pravico do povračila stroškov v zvezi z 
opravljanjem funkcije.«.

10. člen
V prvem odstavku 67. člena se za besedo »so« doda 

dvopičje in se črtata besedi »in kadrovskega«.

11. člen
Za 68. členom se doda nov 68.a člen, ki se glasi:

»68.a člen
Kadar državni svetnik, komisija ali interesna skupina da 

pobudo za sprejem predloga zakona in ta ni pripravljena v so-
delovanju s službo državnega sveta, lahko vsak državni svetnik 
zaprosi, da služba državnega sveta da mnenje o skladnosti 
predloga zakona z ustavo in pravnim sistemom.«.

12. člen
Prvi in drugi odstavek 70. člena se oštevilčita.
V prvem odstavku se beseda »predlagatelj« nadomesti z 

besedo »pobudnik« in besedi »njune obravnave« z besedilom 
»razprave o pobudi in predlogu«.
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13. člen
Besedilo 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) K predlogu akta lahko državni svetnik, komisija ali 

interesna skupina vloži amandma, in sicer do konca razprave 
o zadevi, na katero se nanaša predlog akta.

(2) Amandma je predlog, s katerim se predlaga spremem-
ba, dopolnitev ali črtanje besedila predloga akta.

(3) Amandma mora biti vložen v pisni obliki.
(4) Predlagatelj amandmaja lahko umakne svoj amandma 

kadarkoli do konca razprave o zadevi, na katero se nanaša 
predlog akta.«.

14. člen
Drugi odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Akti državnega sveta se objavljajo na spletnih stra-

neh državnega sveta, razen v primerih, ko gradivo vsebuje 
tajne oziroma druge podatke, ki so varovani na podlagi zakona 
oziroma drugega predpisa.«.

15. člen
Drugi odstavek 78. člena se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji 

odstavek.

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

»78.a člen
(1) Predstavnike državnega sveta v organizacijah, institu-

cijah in delovnih skupinah imenuje državni svet.
(2) Predsednik državnega sveta državnim svetnikom po-

šlje poziv h kandidaturi in določi rok za vložitev kandidatur.
(3) Predlog za imenovanje lahko vloži skupina najmanj 

osmih državnih svetnikov, interesna skupina ali pristojna ko-
misija.

(4) Predloge za imenovanje obravnava mandatno-imu-
nitetna komisija, ki opravi glasovanje o kandidatih in pripravi 
poročilo za sejo državnega sveta, v katerem predlaga predstav-
nika državnega sveta v organizacijah, institucijah in delovnih 
skupinah državnemu svetu v imenovanje.

(5) Če se glasuje o enem kandidatu, se glasuje za ali proti 
kandidatu. Če se glasuje o več kandidatih za eno funkcijo, se 
glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka 
pred imenom kandidata, za katerega se glasuje.

(6) Če se glasuje o več kandidatih za eno funkcijo, pa no-
ben kandidat ne dobi potrebne večine, se opravi novo glasova-
nje. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, 
ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov.

(7) Če kandidat ne dobi potrebne večine, oziroma če tudi 
pri drugem glasovanju noben kandidat za posamezno funkcijo 
ne dobi potrebne večine, se ponovi kandidacijski postopek in 
postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

(8) Imenovani predstavniki državnega sveta v organizaci-
jah, institucijah in delovnih skupinah o svojem delu enkrat letno 
poročajo državnemu svetu.«.

17. člen
Za dosedanjim drugim odstavkom 95. člena se doda nov 

tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Državni svet lahko pooblasti poročevalca za mo-

rebitna usklajevanja v zvezi z vsebino predloga ali zahteve 
državnega sveta.«.

18. člen
V prvem odstavku 98. člena se za besedo »svetnik« doda 

besedilo », komisija ali interesna skupina«.
Za dosedanjim tretjim odstavkom se dodata nov četrti in 

peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Če je pobuda ali vprašanje poslano manj kot 48 ur 

pred začetkom seje državnega sveta, se uvrsti na naslednjo 
redno sejo, ki sledi že sklicani seji državnega sveta, razen v 
primeru, da bi bila uvrstitev na naslednjo sejo brezpredmetna.

(5) Državni svetnik, komisija ali interesna skupina imajo 
pravico umakniti pobudo ali vprašanje v kateremkoli trenutku 
do konca razprave o pobudi ali vprašanju. Umika ni treba ob-
razložiti. O umiku se ne glasuje.«.

Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo šesti, 
sedmi in osmi odstavek.

Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Državni svetnik lahko da pobudo za obravnavo odgo-

vora ali dopolnitve odgovora na njegovo vprašanje ali pobudo 
na pristojni komisiji.«.

19. člen
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati 

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 020-03-12/2019/25
Ljubljana, dne 16. septembra 2020

Alojz Kovšca
predsednik

MINISTRSTVA
2234. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o preverjanju 

varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju 
presojevalcev varnosti cest

Na podlagi drugega odstavka 88. člena, sedmega od-
stavka 89. člena, petega odstavka 92. člena in za izvrševanje 
prvega odstavka 91. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) minister za 
infrastrukturo izdaja

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o preverjanju varnosti 

cestne infrastrukture in usposabljanju 
presojevalcev varnosti cest

1. člen
V Pravilniku o preverjanju varnosti cestne infrastrukture 

in usposabljanju presojevalcev varnosti cest (Uradni list RS, 
št. 50/11, 4/17 in 20/17) se v 22. členu za tretjim odstavkom 
dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:

»(4) Za vsak posamezni preizkus osnovne strokovne 
usposobljenosti agencija določi izpitno komisijo, ki se imenuje 
izmed članov komisije iz drugega odstavka tega člena in jo 
sestavljajo uslužbenec ministrstva, pristojnega za promet, in 
najmanj dva druga člana.

(5) Člani komisije, ki so predavatelji na osnovnem stro-
kovnem usposabljanju in želijo biti presojevalci, so oproščeni 
opravljanja preizkusa osnovne strokovne usposobljenosti.«.

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-306/2020/6-026101860
Ljubljana, dne 3. septembra 2020
EVA 2020-2430-0086

Jernej Vrtovec
minister 

za infrastrukturo



Stran 5030 / Št. 123 / 18. 9. 2020 Uradni list Republike Slovenije

USTAVNO SODIŠČE
2235. Sklep o predložitvi v predhodno odločanje 

Sodišču in o prekinitvi postopka

Številka: U-I-152/17-53
Datum: 3. 9. 2020

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače-
tem z zahtevo Varuha človekovih pravic, na seji 3. septembra 
2020

s k l e n i l o :

1. Sodišču se na podlagi 267. člena Pogodbe o delovanju 
Evropske unije predloži v predhodno odločanje naslednji vpra-
šanji glede veljavnosti Direktive (EU) 2016/681 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov 
iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, od-
krivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih 
dejanj (UL L 119, 4. 5. 2016), in sicer:

a) Ali je 8. točka Priloge I k Direktivi (EU) 2016/681 zdru-
žljiva s 7. in 8. členom ter prvim odstavkom 52. člena Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah, glede na to, da ni jasno 
razvidno, ali vključuje le podatek, da ima oseba status pogoste-
ga potnika ali tudi druge podatke v zvezi z leti in rezervacijami 
iz programa pogostega potnika, kar bi lahko pomenilo, da se ne 
spoštuje zahteva po jasnosti in natančnosti pravil, s katerimi se 
posega v pravico do zasebnosti in pravico do varstva osebnih 
podatkov?

b) Ali je 12. točka Priloge I k Direktivi (EU) 2016/681 zdru-
žljiva s 7. in 8. členom ter prvim odstavkom 52. člena Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah, glede na to, da zahtevani 
podatki niso navedeni izčrpno, hkrati pa navedena točka ne 
določa omejitve glede narave in obsega podatkov, kar bi lahko 
pomenilo, da se ne spoštuje zahteva po jasnosti in natančnosti 
pravil, s katerimi se posega v pravico do zasebnosti in pravico 
do varstva osebnih podatkov?

2. Postopek za oceno ustavnosti 31. točke prvega odstav-
ka 125. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni 
list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19) se prekine do 
odločitve Sodišča.

O b r a z l o ž i t e v

A.
I. Postopek pred Ustavnim sodiščem
1. Varuh človekovih pravic (v nadaljevanju predlagatelj) 

je na podlagi pete alineje prvega odstavka 23.a člena Zako-
na o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) 
vložil zahtevo za oceno ustavnosti treh med seboj neodvisnih 
sklopov določb Zakona o nalogah in pooblastilih policije (v 
nadaljevanju ZNPPol). Ustavno sodišče je o zahtevi predla-
gatelja že odločilo glede dveh sklopov, in sicer glede uporabe 
brezpilotnih zrakoplovov pri opravljanju policijskih nalog (četrti 
odstavek 113. člena ZNPPol) in glede uporabe tehničnega 
sredstva optične prepoznave registrskih tablic pri opravljanju 
policijskih nalog (tretja alineja drugega odstavka 114.a člena 
ZNPPol).1 Tretji sklop, ki se nanaša na obdelavo podatkov iz 
evidence podatkov o potnikih (PNR),2 pa je bil v času postopka 

1 Delni odločbi št. U-I-152/17 z dne 4. 7. 2019 (Uradni list RS, 
št. 46/19 in št. 48/19).

2 V 31. točki 125. člena ZNPPol imenovana tudi »evidenca 
potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic (PNR)«.

pred Ustavnim sodiščem predmet zakonskih sprememb (Zakon 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih 
policije, Uradni list RS, št. 47/19 – v nadaljevanju ZNPPol-B). 
Zahtevo za oceno ustavnosti prej veljavne ureditve, ki se na-
naša na obdelavo podatkov iz evidence podatkov o potnikih 
(PNR), je Ustavno sodišče zavrglo s sklepom št. U-I-152/17 z 
dne 3. 9. 2020.

2. Predlagatelj je zahtevo za oceno ustavnosti razširil 
tudi na zdaj veljavno ureditev (začetek veljavnosti od 10. 8. 
2019), vendar le glede 31. točke 125. člena ZNPPol. Tej določbi 
očita kršitev 38. člena Ustave, ki zagotavlja pravico do varstva 
osebnih podatkov.

II. Navedbe udeležencev v postopku pred Ustavnim 
sodiščem

Navedbe predlagatelja v zahtevi za oceno ustavnosti
3. Predlagatelj zatrjuje, da sta osebna podatka iz 31. toč-

ke 125. člena ZNPPol (evidenca potnikov iz sistema rezervacij 
letalskih vozovnic (PNR)) navedena v neskladju s pravico do 
varstva osebnih podatkov, ker nista v zakonu določno oprede-
ljena, kot to sicer terja 38. člen Ustave. Gre za podatek: »infor-
macije v zvezi s programi za pogoste potnike« in »informacije o 
drugih morebitnih posebnostih, povezanih s potnikom«.

4. Predlagatelj opozarja, da je nejasna in nedoločna tudi 
Direktiva (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence podatkov 
o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje 
in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj (v nadaljevanju 
Direktiva (EU) 2016/681), ki v Prilogi I določa nabor osebnih po-
datkov, ki so jih dolžni letalski prevozniki posredovati pristojnim 
organom. Med njimi izpostavi podatek iz evidence podatkov o 
potnikih: »informacije v zvezi s programi za pogoste potnike« 
iz 8. točke, kot se glasi v slovenski različici. Opozarja, da naj 
bi besedna zveza »v zvezi« nakazovala na odprtost oprede-
litve in da lahko zato vključuje številne osebne podatke, med 
katerimi ni samo po sebi očitno, ali so potrebni za namen, ki 
ga Direktiva (EU) 2016/681 zasleduje. Meni, da je ta direktiva 
v tem delu zato v neskladju s 7. in 8. členom Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah (prečiščena različica, UL C 202, 7. 6. 
2016 – v nadaljevanju Listina).

Odgovor Državnega zbora Republike Slovenije in 
mnenje Vlade Republike Slovenije

5. Državni zbor pojasnjuje, da je pri oblikovanju podat-
kovnih elementov iz evidence potnikov (PNR) zakonodajalec 
izhajal iz mednarodnih podatkovnih standardov PNR in API. 
Navaja, da je zakonodajno-pravna služba Državnega zbora 
opozarjala tudi na določnost obsega podatkov, ki so predmet 
posredovanja, saj pomensko nejasne, vendar za zakonsko 
urejanje bistvene določbe otežujejo presojo sorazmernosti po-
sega v ustavno zagotovljeno varstvo zasebnosti. Zatrjuje, da 
gre pri obeh spornih podatkih (rubrikah) za prenos 8. oziroma 
12. točke Priloge I Direktive (EU) 2016/681.

6. Vlada navaja, da je pri pripravi podatkovnih elementov 
PNR in API v 30. in 31. točki 125. člena ZNPPol upoštevala 
podatkovne standarde, ki jih podpira Evropska komisija, in ta 
tudi poziva države članice, naj jih upoštevajo. Gre za podat-
kovne standarde, ki so jih izoblikovali Mednarodno združenje 
za zračni transport (IATA), Mednarodna organizacija civilnega 
letalstva (ICAO) in Svetovna carinska organizacija (WCO) in 
so predstavljeni v smernicah »Guidelines on Passenger Name 
Record (PNR) Data« in »Guidelines on Advance Passenger 
Information (API)«.

7. Vlada na očitek o nedoločnosti rubrike »informacije v 
zvezi s programi za pogoste potnike« pojasni, da ta rubrika 
pomeni le status pogostega potnika. Sicer pa pomeni prenos 
8. točke Priloge I Direktive (EU) 2016/681.

8. Glede druge rubrike »informacije o drugih morebi-
tnih posebnostih, povezanih s potnikom« Vlada pojasni, da 
pomeni prenos 12. točke Priloge I Direktive (EU) 2016/681, 
torej »splošne opombe«. Navaja, da je ta rubrika jasna, do-
ločena z mednarodno priznanimi podatkovnimi standardi. Kot 
primer našteva, kaj vsebuje ta podatkovni element: informacije 
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o mladoletnikih brez spremstva, mlajših od 18 let, kontaktne 
podatke skrbnika pri prihodu, sorodstveno razmerje skrbnika 
do mladoletnika, podatke o zastopniku, podatke o deportiranih 
osebah, ali ima oseba dovoljenje za nošenje orožja, ali oseba 
potuje z živaljo. Vlada meni, da se podatki iz te rubrike zbirajo 
in obdelujejo »po analogiji«. Takšen zakonodajni pristop naj ne 
bi pomenil težjega posega v pravico do varstva osebnih podat-
kov, kot če so podatki izrecno določeni z zakonom.

Odgovor predlagatelja na navedbe Državnega zbora 
in Vlade

9. V odgovoru predlagatelj vztraja, da je izpodbijana do-
ločba neskladna s standardi varstva človekovih pravic, kot jih 
je postavilo Ustavno sodišče. Hkrati pa predlaga, naj Ustavno 
sodišče, če bo podvomilo tudi o skladnosti Direktive (EU) 
2016/681 z Listino, sproži postopek predhodnega odločanja 
po 267. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije (prečiščena 
različica, UL C 202, 7. 6. 2016 – v nadaljevanju PDEU).

III. Upoštevne določbe prava Evropske unije
10. Listina v 7. in 8. členu ter prvem odstavku 52. člena 

določa:

Člen 7
Spoštovanje zasebnega in družinskega življenja

Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in 
družinskega življenja, stanovanja ter komunikacij.

Člen 8
Varstvo osebnih podatkov

1. Vsakdo ima pravico do varstva osebnih podatkov, ki 
se nanj nanašajo.

2. Osebni podatki se morajo obdelovati pošteno, za do-
ločene namene in na podlagi privolitve prizadete osebe ali na 
drugi legitimni podlagi, določeni z zakonom. Vsakdo ima pravi-
co dostopa do podatkov, zbranih o njem, in pravico zahtevati, 
da se ti podatki popravijo.

3. Spoštovanje teh pravil nadzira neodvisen organ.

Člen 52
Obseg pravic in načel ter njihova razlaga

1. Kakršno koli omejevanje uresničevanja pravic in svobo-
ščin, ki jih priznava ta listina, mora biti predpisano z zakonom 
in spoštovati bistveno vsebino teh pravic in svoboščin. Ob upo-
števanju načela sorazmernosti so omejitve dovoljene samo, če 
so potrebne in če dejansko ustrezajo ciljem splošnega interesa, 
ki jih priznava Unija, ali če so potrebne zaradi zaščite pravic in 
svoboščin drugih.

[…]
11. Direktiva (EU) 2016/681 v upoštevnih določbah na-

vaja:

Člen 6
Obdelava podatkov PNR

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski prevozniki, 
zbira enota za informacije o potnikih zadevne države članice, 
kot je določeno v členu 8. Kadar podatki PNR, ki jih posredujejo 
letalski prevozniki, vključujejo podatke, ki niso navedeni v Prilo-
gi I, enota za informacije o potnikih takšne podatke ob prejemu 
izbriše takoj in trajno.

[…]

PRILOGA I
Podatki iz evidence podatkov o potnikih, kolikor jih zbirajo 

letalski prevozniki
[…]
8. Informacije v zvezi s programi za pogoste potnike
[…]
12. Splošne opombe (vključno z vsemi razpoložljivimi 

informacijami o mladoletnikih brez spremstva, mlajših od 18 let, 
kot so ime in spol, starost, znanje jezikov, ime in kontaktni 

podatki skrbnika pri odhodu ter sorodstveno razmerje z mla-
doletnikom, ime in kontaktni podatki skrbnika pri prihodu in 
sorodstveno razmerje z mladoletnikom, podatki o zastopniku 
ob odhodu in prihodu)

IV. Upoštevne določbe Ustave in nacionalne zako-
nodaje

12. člen 38 Ustave se glasi:

38. člen
(varstvo osebnih podatkov)

Zagotovljeno je varstvo osebnih podatkov. Prepovedana 
je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega 
zbiranja.

Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo 
tajnosti osebnih podatkov določa zakon.

Vsakdo ima pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi 
podatki, ki se nanašajo nanj, in pravico do sodnega varstva ob 
njihovi zlorabi.

13. Spodaj navedene določbe ZNPPol, ki vključujejo tudi 
izpodbijano določbo, so bile poleg Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 47/19 – v 
nadaljevanju ZLet-E)3 in Predloga Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-2)4 del zakonodajnega načrta za prenos Di-
rektive (EU) 2016/681. Pravno upoštevne določbe ZNPPol se 
glasijo:

2. člen
(prenos predpisov Evropske unije)

[…]
(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije 

prenaša Direktiva (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence 
podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, pre-
iskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj (UL 
L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 132), v delu, ki ureja obdelavo, 
zbiranje, uporabo in hrambo podatkov iz evidence podatkov o 
potnikih (PNR) s strani pristojnega organa države ter izmenjavo 
informacij.

[…]

5. ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV

112. člen
(zbiranje podatkov)

(1) Policisti zaradi opravljanja policijskih nalog zbirajo in 
obdelujejo osebne in druge podatke, […]

[…]

112.b člen
(zbiranje in obdelava podatkov iz evidence potnikov  

iz sistema rezervacij letalskih vozovnic (PNR))
(1) Policija zbira podatke iz 31. točke prvega odstavka 

125. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: podatki po-
tnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic) za vse redne 
in posebne lete od letalskih prevoznikov, ki svojo prevozno 
dejavnost opravljajo iz tretjih držav ali iz držav članic EU na 
ozemlje Republike Slovenije in v obratni smeri oziroma z vme-
snim postankom na ozemlju Republike Slovenije.

(2) Policija podatke iz prejšnjega odstavka zbira in obde-
luje zaradi preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj iz 112.č člena tega 
zakona.

(3) Osebni podatki potnikov iz 31. točke prvega odstavka 
125. člena tega zakona se med seboj primerjajo za potrditev 
prave identitete potnikov, na katere se ti podatki nanašajo.

3 Novela je začela veljati 10. 8. 2019.
4 EVA 2018-2030-0045 – v času odločanja Ustavnega sodi-

šča ta zakonodajni predlog še ni bil sprejet.
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(4) Nacionalna enota za informacije o potnikih v skladu z 
namenom iz drugega odstavka tega člena podatke potnikov iz 
sistema rezervacij letalskih vozovnic obdeluje:

– s preverjanjem in ocenjevanjem potnikov pred njihovim 
prihodom na ozemlje Republike Slovenije ali pred njihovim 
odhodom s tega ozemlja, da se identificira tiste potnike, ki bi 
jih morali policija in drugi pristojni organi podrobneje varnostno 
obravnavati z vidika dejstva, da bi lahko sodelovali pri terori-
stičnem ali drugem hudem kaznivem dejanju,

– z analitično obdelavo teh podatkov, da se oblikujejo 
nova nediskriminatorna ocenjevalna merila ali da se posoda-
bljajo veljavna ocenjevalna merila z namenom identifikacije 
tistih potnikov, ki bi lahko sodelovali pri terorističnem ali drugem 
hudem kaznivem dejanju,

– s posredovanjem teh podatkov, da policija ali drugi 
pristojni organi izvedejo potrebne aktivnosti v posamičnih pri-
merih.

(5) Preverjanje in ocenjevanje potnikov iz sistema re-
zervacij letalskih vozovnic iz prve alineje prejšnjega odstavka 
poteka tako, da se ti podatki po prejemu avtomatizirano pre-
verijo z vnaprej določenimi ocenjevalnimi merili in v naslednjih 
evidencah policije iz drugega odstavka 123. člena tega zakona:

– v evidenci kaznivih dejanj,
– v evidenci operativnih informacij,
– v evidenci oseb, zoper katere so bili izvedeni prikriti 

preiskovalni ukrepi iz zakona, ki ureja kazenski postopek,
– v evidenci prikritih in namenskih kontrol in
– v evidenci odrejenih ukrepov sodišč.
(6) Vsa ujemanja pri avtomatizirani obdelavi podatkov 

iz prejšnjega odstavka se posamično pregledajo še z neav-
tomatiziranimi sredstvi, da se preverita njihova aktualnost in 
pravilnost.

(7) Ocenjevalna merila iz druge alineje četrtega odstavka 
tega člena se pripravljajo na podlagi analitične obdelave po-
datkov oziroma informacij, pridobljenih v skladu z zakonom, in 
predstavljajo specifične potovalne vzorce storilcev terorističnih 
in drugih hudih kaznivih dejanj oziroma njihovih žrtev ter zato 
omogočajo usmerjeno delo policije in drugih pristojnih orga-
nov na takšne osebe. Ocenjevalna merila na podlagi pisne 
in utemeljene ocene tveganja oblikuje in sproti posodablja 
nacionalna enota za informacije o potnikih v sodelovanju z 
drugimi enotami policije in drugimi organi s seznama iz osmega 
odstavka 112.c člena tega zakona.

[…]

123. člen
(evidence policije)

(1) Policija upravlja in vzdržuje evidence, v katerih zaradi 
opravljanja policijskih nalog uslužbenci policije zbirajo in obde-
lujejo osebne in druge podatke.

(2) V zvezi z izvajanjem policijskih pooblastil policija vodi 
in vzdržuje naslednje evidence:

[…]
31. evidenco potnikov iz sistema rezervacij letalskih vo-

zovnic (PNR),
[…]

124. člen
(skupni osebni podatki v evidencah)

(1) V evidencah iz prejšnjega člena smejo biti naslednji 
skupni osebni podatki oseb:

– osebno ime,
– rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj),
– EMŠO, za tujega državljana pa številka, vrsta in država 

izdajateljica osebnega dokumenta,
– spol,
– naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,
– identifikacijska oznaka osebe, ki je v policijskih eviden-

cah,
– državljanstvo.

(2) V evidencah iz prejšnjega člena smejo biti naslednji 
skupni podatki samostojnega podjetnika posameznika, posa-
meznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pravne osebe in 
državnega organa:

– firma,
– pravnoorganizacijska oblika,
– sedež,
– matična številka in
– davčna številka.

125. člen
(vsebina evidenc)

V posameznih evidencah se poleg podatkov iz prejšnjega 
člena smejo obdelovati dodatni osebni podatki ter drugi podatki 
ali informacije, kot določa ta zakon:

[…]
31. evidenca potnikov iz sistema rezervacij letalskih vo-

zovnic (PNR): datum rezervacije letalske vozovnice, datum in 
kraj izdaje ter drugi podatki z letalske vozovnice, identifikacijska 
številka potnika iz informacijskega sistema letalskega prevo-
znika, naslovi in drugi kontaktni podatki iz rezervacije letalske 
vozovnice, lažno ime potnika, potovalni status potnika, vključno 
s potrditvami, prijavo na let, informacijami o neizkoriščenih 
in neodpovedanih rezervacijah ter informacijami o letalskih 
vozovnicah brez rezervacije, podatki o načinu plačila letalske 
vozovnice, vključno z naslovom za izstavitev računa, podatki 
o sedežu in prtljagi potnika, informacije v zvezi s programi za 
pogoste potnike, informacije o drugih morebitnih posebnostih, 
povezanih s potnikom, predvideni datum potovanja, popoln na-
črt potovanja, podatki v zvezi z letom, vključno z informacijami 
o letih pod skupno oznako, število in osebna imena drugih po-
tnikov, povezanih z isto rezervacijo, informacije o ločitvi skupne 
rezervacije letalskih vozovnic zaradi spremembe ali odpovedi 
poti enega ali več potnikov, podatki o potovalni agenciji oziroma 
potovalnem agentu, vse naknadne spremembe podatkov in vsi 
zbrani podatki potnika, prijavljenega na let (API): podatki o letu, 
načrtovani in dejanski datum, ura ter kraj vzleta in pristanka 
letala, število vseh potnikov na letalu, potovalni status osebe na 
letalu, vrsta, številka, država izdaje in datum izteka veljavnosti 
potovalnega dokumenta, kraj vkrcanja in izkrcanja potnika, 
mejni prehod vstopa potnika na ozemlje držav članic, podatki 
o sedežu in prtljagi potnika ter identifikacijska številka potnika 
iz informacijskega sistema letalskega prevoznika;

[…]

B.
V. Pristojnosti Ustavnega sodišča in položaj predla-

gatelja v postopku pred Ustavnim sodiščem
14. Na podlagi prve in druge alineje prvega odstavka 

160. člena Ustave je Ustavno sodišče pristojno odločati o skla-
dnosti zakonov z Ustavo ter z ratificiranimi mednarodnimi po-
godbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava. Ustavno 
sodišče je protiustavne zakone pristojno v celoti ali delno raz-
veljaviti (prvi odstavek 161. člena Ustave). Razveljavitev lahko 
učinkuje takoj ali v roku, ki ga določi Ustavno sodišče in ni daljši 
od enega leta (drugi odstavek 161. člena Ustave).

15. Peta alineja prvega odstavka 23.a člena ZUstS v zvezi 
z drugim odstavkom 162. člena Ustave določa, da lahko varuh 
človekovih pravic z zahtevo začne postopek za oceno ustavno-
sti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih 
pooblastil, če meni, da nedopustno posega v človekove pravice 
ali temeljne svoboščine. Varuh aktivno legitimacijo za vložitev 
zahteve pred Ustavnim sodiščem izkazuje že zgolj na podlagi 
svoje ocene, da gre za nedopusten poseg v človekove pravice 
ali temeljne svoboščine. Z vložitvijo zahteve za oceno ustavno-
sti ZNPPol je svojo oceno utemeljil. Zato so izpolnjeni procesni 
pogoji, da Ustavno sodišče odloči o utemeljenosti zahteve.

VI. Ustaljena sodna praksa glede pravice do varstva 
osebnih podatkov

16. Iz Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju 
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ZVOP-1), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri ob-
delavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L 119, 4. 5. 2016 
– v nadaljevanju Uredba (EU) 2016/679) in Direktive (EU) 
2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 
2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, 
ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrše-
vanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov 
ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL 
L 119, 4. 5. 2016 – v nadaljevanju Direktiva (EU) 2016/680), 
ki so sprejeli široko, vsevključujočo opredelitev, izhaja, da je 
osebni podatek katerakoli informacija v zvezi z določenim ali 
določljivim posameznikom; določljiv posameznik pa je tisti, ki 
ga je mogoče neposredno ali posredno določiti.5 Podatki iz 
»evidence potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic 
(PNR)«6 oziroma »iz evidence podatkov o potnikih, kolikor jih 
zbirajo letalski prevozniki«,7 so osebni podatki, ker se očitno 
nanašajo na določenega posameznika. Zbiranje, shranjevanje 
in drugo delovanje oziroma niz delovanja, ki se izvaja v zvezi 
z njimi, pomeni obdelovanje osebnih podatkov.8 Iz sodne pra-
kse Sodišča izhaja, da se spoštovanje pravice do zasebnega 
življenja v zvezi z obravnavo osebnih podatkov, ki jo določata 
7. in 8. člen Listine, nanaša na vsako informacijo o določeni ali 
določljivi fizični osebi.9

17. Po ustaljeni ustavnosodni presoji pomeni vsako obde-
lovanje osebnih podatkov poseg v ustavno pravico do varstva 
osebnih podatkov iz 38. člena Ustave.10

18. Drugi odstavek 38. člena Ustave zahteva, da je ob-
delovanje osebnih podatkov predmet zakonskega urejanja.11 
Poseg v pravico do varstva osebnih podatkov je dopusten, če 
je v zakonu med drugim določno opredeljeno, kateri podatki se 
smejo zbirati in obdelovati.12

19. Zahteva, da je obdelovanje osebnih podatkov predmet 
zakonskega urejanja, ne pomeni le golega obstoja zakonske 
določbe, ki omogoča obdelovanje osebnih podatkov na določen 
način, temveč mora biti taka zakonska določba tudi skladna s 
tistimi načeli pravne države iz 2. člena Ustave, ki terjajo, da 
so določbe opredeljene jasno in pomensko določljivo tako, da 
jih je mogoče izvajati, da ne omogočajo samovoljnega ravna-
nja izvršilne veje oblasti in da nedvoumno ter dovolj določno 
opredeljujejo pravni položaj subjektov, na katere se nanašajo. 
Pri ureditvi, ki se nanaša na občutljivo področje informacijske 

5 Prim. 1. točko 4. člena Uredbe (EU) 2016/679, 1. točko 
3. člena Direktive (EU) 2016/680 ter 1. in 2. točko 6. člena ZVOP-1. 
Glej tudi mnenje št. 4/2007 Delovne skupine 29 o opredelitvi pojma 
osebni podatek.

6 31. točka 125. člena ZNPPol.
7 Priloge I k Direktivi (EU) 2016/681.
8 Prim. 2. točko 4. člena Uredbe (EU) 2016/679, 2. točko 

3. člena Direktive (EU) 2016/680 in 3. točko 6. člena ZVOP-1.
9 Glej sodbo Sodišča v združenih zadevah Volker in Markus 

Schecke GbR in Hartmut Eifert proti Land Hessen, C-92/09 in 
C-93/09, z dne 9. 11. 2010, 52. točka, in tam navedene sodbe 
Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP).

10 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-411/06 z dne 19. 6. 
2008 (Uradni list RS, št. 68/08, in OdlUS XVII, 43), 19. točka ob-
razložitve.

11 Odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-238/99 z dne 9. 11. 
2000 (Uradni list RS, št. 113/2000, in OdlUS IX, 257), 16. toč-
ka obrazložitve, št. U-I-92/01 z dne 28. 2. 2002 (Uradni list RS, 
št. 22/02, in OdlUS XI, 25), 25. točka obrazložitve, št. U-I-298/04 
z dne 27. 10. 2005 (Uradni list RS, št. 100/05, in OdlUS XIV, 77), 
7. točka obrazložitve, št. U-I-57/06 z dne 29. 3. 2007 (Uradni list 
RS, št. 33/07, in OdlUS XVI, 22), 62. točka obrazložitve, odločba 
št. U-I-411/06, 62. točka obrazložitve, in delna odločba U-I-152/17 
z dne 4. 7. 2019 (Uradni list RS, št. 46/19), 22. točka obrazložitve.

12 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-238/99, 18. točka ob-
razložitve, in delna odločba Ustavnega sodišča št. U-I-152/17 z 
dne 4. 7. 2019 (Uradni list RS, št. 46/19), 22. točka obrazložitve.

zasebnosti, v katero posega država z zbiranjem osebnih po-
datkov, je zahteva po jasnih in pomensko določljivih določbah 
posebnega pomena.13

20. Iz ustaljene sodne prakse ESČP izhaja zahteva po 
zakonitosti posega iz drugega odstavka 8. člena EKČP; ukrep 
mora biti predvidljiv v smislu, da so njegove določbe dovolj na-
tančne, jasne in določne, da lahko državljani vedo, pod katerimi 
pogoji in v kakšnih okoliščinah lahko državni organi izvršujejo 
zadevni ukrep, domače pravo pa mora v skladu z načelom 
pravne države vsebovati primerne in učinkovite varovalke proti 
arbitrarnim posegom in zlorabam.14 V skladu s sodno prakso 
ESČP morajo ukrepi, s katerimi se posega v pravico do var-
stva osebnih podatkov, temeljiti na jasnih in natančnih pravnih 
normah, ki opredeljujejo obseg in uporabo ukrepa, kot tudi 
minimalna jamstva glede trajanja, hrambe, uporabe, dostopa 
tretjih oseb, postopkov za zagotavljanje celovitosti in zaupno-
sti podatkov ter postopka uničenja podatkov. Prav s tem se 
zagotavljajo zadostna jamstva zoper nevarnost zlorabe in sa-
movolje. Le ukrepe, ki temeljijo na opisanih pravnih standardih, 
opredeljenih z zakonom, je v skladu z ustaljeno sodno prakso 
ESČP mogoče šteti za nujne v demokratični družbi.15

21. Podobno izhaja tudi iz ustaljene sodne prakse Sodi-
šča. Zahteva, da mora biti kakršnakoli omejitev uresničevanja 
temeljnih pravic predpisana z zakonom, je izpolnjena le v 
primeru, če pravna podlaga, ki omogoča poseganje v te pra-
vice, sama opredeljuje obseg omejitve uresničevanja zadevne 
pravice. Kar zadeva spoštovanje načela sorazmernosti, varstvo 
temeljne pravice do spoštovanja zasebnega življenja zahteva, 
da se odstopanja od varstva osebnih podatkov in njegove 
omejitve določijo v mejah nujno potrebnega. V ta namen mora 
ureditev določati jasna in natančna pravila, ki urejajo obseg in 
uporabo zadevnega ukrepa ter določajo minimalne zahteve, 
tako da imajo osebe, katerih podatki so bili preneseni, na voljo 
zadostna jamstva, ki omogočajo učinkovito varovanje njihovih 
osebnih podatkov pred tveganji zlorabe. Zlasti mora biti v ure-
ditvi navedeno, v kakšnih okoliščinah in pod katerimi pogoji je 
mogoče sprejeti ukrep, ki določa obdelavo takih podatkov, s 
čimer se zagotovi, da je poseganje omejeno na to, kar je nujno 
potrebno. Nujnost obstoja takih jamstev je toliko pomembnejša, 
če se osebni podatki obdelujejo samodejno.16

VII. Razlogi za vložitev predloga za sprejetje pred-
hodne odločbe (zveznost) in dvom o veljavnosti določb 
Direktive (EU) 2016/681

22. Republika Slovenija je s pristopom k Uniji na podlagi 
3.a člena Ustave prenesla izvrševanje dela suverenih pravic 
na Evropsko unijo.17 Iz tretjega odstavka 3.a člena Ustave 
izhaja, da se pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru Evropske 

13 Glej delno odločbo št. U-I-152/17 z dne 4. 7. 2019 (Uradni 
list RS, št. 46/19), 23. in 24. točka, ter prakso Ustavnega sodišča 
in ESČP, navedeno v njej.

14 Sodba ESČP v zadevi Benedik proti Sloveniji z dne 24. 4. 
2018, 122. točka obrazložitve (in tam citirane sodbe).

15 Sodbi ESČP v zadevi S. in Marper proti Združenemu kralje-
stvu z dne 4. 12. 2008, 99. točka obrazložitve, in v zadevi Surikov 
proti Ukrajini z dne 26. 1. 2017, 73. točka obrazložitve.

16 Glej Mnenje Sodišča št. 1/15 z dne 26. 7. 2017, 
139.–141. točka obrazložitve, in tam navedeno sodno prakso.

17 Pogodba med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zve-
zno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, 
Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvod-
stvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, 
Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, 
Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami 
članicami Evropske unije) in Češko republiko, Republiko Estonijo, 
Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko 
Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slove-
nijo in Slovaško republiko o pristopu Češke republike, Republike 
Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Re-
publike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike 
Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (UL L 236, 23. 9. 
2003, in Uradni list RS, št. 12/04, MP, št. 3/04 – MPPEU).



Stran 5034 / Št. 123 / 18. 9. 2020 Uradni list Republike Slovenije

unije, uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo Evropske unije.18 
Ta določba zavezuje tudi Ustavno sodišče, da pri izvrševanju 
svojih pristojnosti upošteva pravo Evropske unije tako, kot to 
iz njega izhaja.19

23. Izpodbijane določbe ZNPPol, kot bo pojasnjeno 
kasneje, prenašajo obveznosti, ki jih nalaga Direktiva (EU) 
2016/681, torej njihovo izvrševanje pomeni uporabo prava 
Evropske unije. Glede na to, da se po prvem odstavku 51. čle-
na Listine njene določbe uporabljajo za države članice, ko iz-
vajajo pravo Evropske unije, gre tudi v tem pogledu za uporabo 
prava Evropske unije.

24. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da njegova 
pristojnost za presojo ustavnosti predpisov, ki implementirajo 
direktive v notranji pravni red, ni izključena.20

25. Glede na to, da očitki o protiustavnosti zakonskih do-
ločb po vsebini pomenijo očitek neskladnosti določb Direktive 
(EU) 2016/681 z določbami 7. in 8. člena Listine, je odločitev o 
veljavnosti te direktive ključnega pomena za presojo ustavnosti 
določb nacionalne zakonodaje. O veljavnosti direktive je na 
podlagi točke b) prvega odstavka 267. člena PDEU izključno 
pristojno presojati Sodišče.21 Ker se v obravnavani zadevi 
postavlja vprašanje veljavnosti Direktive (EU) 2016/681, je 
odgovor Sodišča na to vprašanje ključen za nadaljnje odločanje 
Ustavnega sodišča.

26. O veljavnosti Direktive (EU) 2016/681 zaradi njene 
skladnosti s 7. in 8. členom Listine Sodišče v času tega postop-
ka še ni odločilo. Je pa vprašanje o veljavnosti Direktive (EU) 
2016/681 trenutno že bilo predloženo Sodišču v predhodno od-
ločanje v zadevah C-817/19, C-148/20, C-149/20 in C-150/20.

Točka 8 Priloge I k Direktivi (EU) 2016/681– »informa-
cije v zvezi s programi za pogoste potnike«

27. Podatek iz evidence potnikov iz sistema rezervacij 
letalskih vozovnic (PNR) iz 31. točke 125. člena ZNPPol »in-
formacije v zvezi s programi za pogoste potnike« po navedbah 
Vlade in tudi na podlagi gradiva glede zakonodajnega postopka 
ZNPPol-B in ZLet-E pomeni prenos 8. točke Priloge I k Direktivi 
(EU) 2016/681, ki se v slovenski jezikovni različici glasi »Infor-
macije v zvezi s programi za pogoste potnike«. Vlada zatrjuje, 
da ta rubrika vsebuje zgolj status pogostega potnika.

28. Razlaga določb prava Unije vključuje tudi primerjavo 
jezikovnih različic.22 Primerjava npr. angleške (Frequent flyer 
information), nemške (Vielflieger-Eintrag), francoske (Infor-
mations »grands voyageurs«) ali hrvaške različice (Podaci o 
programima vjernosti) ne odpravi dvoma, ali sporna rubrika 
pomeni le, kar zatrjuje Vlada v tem postopku, namreč da 
ima oseba le status pogostega potnika in da je vključena v 
program za pogoste potnike (kar bi morda lahko nakazovala 
nemška različica), ali pa nasprotno vključuje še druge podatke 
(hrvaška različica) oziroma informacije (angleška, francoska in 
slovenska različica) v zvezi z leti in rezervacijami iz tega pro-
grama. Slovenska, hrvaška in francoska različica uporabljajo 
množinsko obliko samostalnika, čeprav vsi trije jeziki pozna-
jo tudi edninsko obliko samostalnikov »informacija« oziroma 
»podatek« (z razliko od angleške različice, pri kateri gre za 
množinski samostalnik). To lahko nakazuje, da ta rubrika lahko 
vsebuje več kot le status potnika. Vlada se je v postopku skli-
cevala na uveljavljene mednarodne standarde in smernice v 

18 Tretji odstavek 3.a člena Ustave določa: »Pravni akti in 
odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere 
Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, se v Sloveniji 
uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij.«

19 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-146/12 z dne 
14. 11. 2013 (Uradni list RS, št. 107/13, in OdlUS XX,10).

20 Glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-113/04 z dne 7. 2. 
2007 (Uradni list RS, št. 16/07, in OdlUS XVI, 16) in odločbo 
Ustavnega sodišča št. U-I-37/10 z dne 18. 4. 2013 (Uradni list RS, 
št. 39/13).

21 Tako tudi že Ustavno sodišče v sklepu št. U-I-114/04 z dne 
8. 7. 2004.

22 Sodba Sodišča v zadevi Srl Cilfit in drugi C-283/81 z dne 
6. 10. 1982,18. točka obrazložitve.

zvezi s podatkovnimi elementi PNR. Iz smernic ICAO23 izhaja, 
da frequent flyer information vključuje številko računa in status 
potnika (frequent flyer account number and elite status).

29. Na podlagi navedenega se torej zastavlja vprašanje, 
ali ta rubrika pomeni le, da ima oseba status pogostega potnika 
in da je vključena v program za pogoste potnike, ali pa morda 
vključuje še druge podatke v zvezi z leti in rezervacijami iz 
tega programa. Ker odgovor na to vprašanje ni očitno jasen, 
po mnenju predložitvenega sodišča navedena določba vzbuja 
dvom, ali izpolnjuje zahtevo, da so odstopanje od varstva 
osebnih podatkov in njegove omejitve določeni v mejah tega, 
kar je nujno potrebno, kot to sicer izhaja iz ustaljene sodne 
prakse Sodišča.24 Za izpolnjevanje te zahteve mora ureditev, ki 
vsebuje poseganje, za izpolnjevanje te zahteve določati jasna 
in natančna pravila, ki urejajo obseg in uporabo zadevnega 
ukrepa.25 Sodišče je v omenjenem Mnenju št. 1/15, v katerem 
je presojalo veljavnost osnutka sporazuma med EU in Kanado, 
med drugim tudi glede rubrike iz PNR evidence »Dostopne in-
formacije v zvezi s programi zvestobe in informacije o ugodno-
stih (tj. brezplačne vozovnice, potovanja v višjem potovalnem 
razredu itd.)«, zavzelo stališče:

»155. Kar zadeva podatke, na katere se predvideni spo-
razum nanaša, bi moral torej ta sporazum jasno in natančno 
opredeliti podatke iz PNR, ki naj bi jih letalski prevozniki v skla-
du z navedenim sporazumom prenesli v Kanado.

156. Glede tega je treba, čeprav 19 rubrik podatkov iz 
PNR, ki so vsebovane v Prilogi k predvidenemu sporazumu, 
v skladu s stališčem Komisije ustreza Prilogi I smernic Medna-
rodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) v zvezi s podatki 
iz PNR, v skladu z navedbami generalnega pravobranilca v toč-
ki 217 sklepnih predlogov vseeno poudariti, da v rubriki 5, ki se 
nanaša na 'dostopne informacije v zvezi s programi zvestobe 
in informacije o ugodnostih (tj. brezplačne vozovnice, potova-
nja v višjem potovalnem razredu itd.)' […], niso dovolj jasno in 
natančno opredeljeni podatki iz PNR, ki jih je treba prenesti.

157. Kar zadeva rubriko 5, namreč uporaba izraza 'itd.' 
ne opredeljuje dovolj obsega podatkov, ki jih je treba prenesti. 
Poleg tega iz besedila te rubrike ni razvidno, ali se navedena 
rubrika nanaša na informacije, ki se nanašajo le na status 
letalskih potnikov v programih zvestobe, ali pa se nanaša na 
vse informacije v zvezi z letalskimi potovanji in transakcije, 
opravljene v okviru takih programov.«

30. To ugotovitev je po mnenju predložitvenega sodišča 
mogoče prenesti tudi na obravnavani primer. Čeprav 8. točka 
Priloge I k Direktivi (EU) 2016/681 ne uporablja izraza »itd«, 
kot jo je rubrika 5 v osnutku sporazuma med EU in Kanado, pa 
ostane še vedno odprto, kot že navedeno zgoraj, kolikšen je 
obseg teh podatkov.

31. Mnenje Sodišča št. 1/15 je bilo sicer izdano po začet-
ku veljavnosti Direktive (EU) 2016/681. Evropski zakonodajalec 
te direktive ni spremenil ali dopolnil z zahtevami iz Mnenja 
Sodišča št. 1/15. To pa po oceni Ustavnega sodišča ne pomeni 
tudi, da stališča v Mnenju Sodišča št. 1/15 ne veljajo tudi za 
PNR ukrep, kot ga je vzpostavila Direktiva (EU) 2016/681. Rav-
no obratno, obstaja negotovost, ali bi Sodišče tudi slednjega 
razlagalo kot v Mnenju Sodišča št. 1/15.

32. Čeprav je šlo za presojo osnutka mednarodnega 
sporazuma, predložitveno sodišče meni, da so stališča Sodišča 
upoštevna tudi v tej zadevi; ker pravica do varstva osebnih 
podatkov zahteva tudi, da se kontinuiteta visoke ravni varstva 
temeljnih pravic in svoboščin, določena s pravom Unije, za-
gotavlja v primeru prenosa osebnih podatkov iz Unije v tretje 
države,26 a fortiori velja to za ukrepe, ki jih sprejme Unija sama.

33. Na podlagi navedenega se predložitveno sodišče 

23 ICAO Guidelines on Passenger Name Record (PNR) Data 
(Doc 9944).

24 Mnenje Sodišča št. 1/15 z dne 26. julija 2017, 140. točka 
obrazložitve.

25 Prav tam, 141. točka obrazložitve.
26 Prav tam, 134. točka obrazložitve.
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sprašuje, ali je navedena rubrika določena tako jasno in na-
tančno, da je poseganje v pravico do varstva osebnih podatkov 
omejeno na tisto, kar je »nujno potrebno«, kot to izhaja iz usta-
ljene sodne prakse Sodišča. Zato se je predložitveno sodišče 
odločilo, da Sodišču postavi vprašanje, navedeno v izreku pod 
točko a, v predhodno odločanje.

Točka 12 Priloge I k Direktivi (EU) 2016/68 – »splošne 
opombe«

34. Drug v tem postopku sporen podatek iz 35. točke 
125. člena ZNPPol (»informacije o drugih morebitnih poseb-
nostih, povezanih s potnikom«) pomeni po mnenju Vlade, 
Državnega zbora in zakonodajnega predloga ZLet-E prenos 
12. točke Priloge I k Direktivi (EU) 2016/681, ki se glasi:

12. Splošne opombe (vključno z vsemi razpoložljivimi 
informacijami o mladoletnikih brez spremstva, mlajših od 18 
let, kot so ime in spol, starost, znanje jezikov, ime in kontaktni 
podatki skrbnika pri odhodu ter sorodstveno razmerje z mla-
doletnikom, ime in kontaktni podatki skrbnika pri prihodu in 
sorodstveno razmerje z mladoletnikom, podatki o zastopniku 
ob odhodu in prihodu)

35. V zvezi s tem predložitveno sodišče opozarja na sta-
lišče Sodišča v Mnenju št. 1/15, 160. točka:

»Kar zadeva rubriko 17, se ta nanaša na 'splošne opom-
be, vključno z drugimi dodatnimi informacijami (OSI), posebni-
mi informacijami v zvezi s storitvami (SSI) in posebnimi zahte-
vami v zvezi s storitvami (SSR)'. V skladu s pojasnili, ki jih je 
podala med drugim Komisija, gre pri tej rubriki za t. i. rubriko 
'prosto besedilo' (free text), ki je namenjena vključitvi 'vseh 
dodatnih informacij' poleg tistih, ki so naštete drugje v prilogi 
k predvidenemu sporazumu. Iz take rubrike tako ni razvidno 
nič o naravi in obsegu informacij, ki jih je treba prenesti, zdi se 
celo, da bi lahko zajemala informacije, ki niso nikakor povezane 
s ciljem prenosa podatkov iz PNR. Poleg tega, ker so informaci-
je iz navedene rubrike podane le primeroma, kot je razvidno iz 
uporabe izraza 'vključno', ta rubrika ne določa nobene omejitve 
glede narave in obsega informacij, ki jih lahko zajema. V teh 
okoliščinah ni mogoče šteti, da je rubrika 17 dovolj jasno in 
natančno omejena.«

36. Besedili 17. točke podatkovnega elementa, ki ga je 
vključeval osnutek sporazuma med EU in Kanado, in 12. točke 
Priloge I k Direktivi (EU) 2016/681 se sicer razlikujeta. Vendar 
pa tudi v 12. točki besedna zveza »vključno z« v slovenski 
jezikovni različici, including v angleški, einschließlich v nemški 
in uključujući v hrvaški jezikovni različici lahko nakazuje, da so 
podatki navedeni primeroma, ob tem pa ne določa omejitve 
glede narave in obsega informacij, ki jih lahko zajema. Zato je 
navedeno stališče Sodišča mogoče prenesti tudi na obravna-
vani primer.

37. Zato se zastavlja vprašanje, ali je 12. točka Priloge I 
k Direktivi (EU) 2016/681 določena tako jasno in natančno, da 
je poseganje v pravico do varstva osebnih podatkov omejeno 
na tisto, kar je nujno potrebno, kot to izhaja iz ustaljene sodne 
prakse Sodišča. Na podlagi tega se je predložitveno sodišče 
odločilo, da Sodišču postavi vprašanje, navedeno v izreku pod 
točko b, v predhodno odločanje.

VIII. Prekinitev postopka za oceno ustavnosti izpod-
bijanih določb

38. Glede na dvom o skladnosti ukrepa iz Direktive (EU) 
2016/681 s primarnim pravom Evropske unije Ustavno sodišče 
o zadevi ne more odločiti, dokler Sodišče, ki je izključno pristoj-
no presojati veljavnost navedene direktive, ne odloči o njeni 
veljavnosti. Zato je Ustavno sodišče predložilo v predhodno 
odločanje Sodišču vprašanji, navedeni v izreku tega sklepa 
(1. točka izreka), in do odločitve Sodišča prekinilo postopek 
odločanja o zahtevi za oceno ustavnosti izpodbijanih določb 
ZNPPol (2. točka izreka).

C.
39. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 

267. člena PDEU v zvezi s tretjim odstavkom 3.a člena Ustave 
in drugim odstavkom 41. člena ZUstS v sestavi: predsednik 

dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok 
Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan 
Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je 
sprejelo soglasno.

Dr. Rajko Knez
predsednik

BANKA SLOVENIJE
2236. Sklep o uporabi Smernic o pragmatičnem 

procesu nadzorniškega pregledovanja in 
ovrednotenja v letu 2020 zaradi pandemije 
COVID-19

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančni-
štvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 
41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v 
nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o 
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o uporabi Smernic o pragmatičnem procesu 

nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja  
v letu 2020 zaradi pandemije COVID-19

1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)

(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega 
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremem-
bi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12), za-
dnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2015/2366 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih 
storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 
2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter 
razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L št. 337 z dne 23. 12. 
2015, str. 35); v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010, dne 
23. julija 2020 objavil Smernice o pragmatičnem procesu nad-
zorniškega pregledovanja in ovrednotenja v letu 2020 zaradi 
pandemije COVID-19 (EBA/GL/2020/10; v nadaljevanju: smer-
nice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice so naslovljene na pristojne organe iz druge-
ga odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.

2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smer-
nic za Banko Slovenije, kadar kot pristojni organ izvaja pristoj-
nosti in naloge nadzora nad bankami v skladu z ZBan-2.

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

3. člen
(Uveljavitev sklepa)

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

Ljubljana, dne 15. septembra 2020

Boštjan Vasle
predsednik

Sveta Banke Slovenije
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2237. Odločba o imenovanju namestnika vodje 
Specializiranega državnega tožilstva RS

Na podlagi prvega odstavka 124. člena v zvezi s prvim 
odstavkom 197. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni 
list RS, št. 58/11 s spremembami) je Državnotožilski svet na 
obrazložen predlog vodje Specializiranega državnega to-
žilstva RS št. SDT Tu 20-7/2/2020 DŠ, dš s 23. 6. 2020, 
po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca RS 
št. VDT-Tu-20-7/3/2020/4 s 6. 7. 2020, v postopku imenovanja 
namestnika vodje Specializiranega državnega tožilstva RS, 
na 58. redni seji, ki je potekala 31. 8. 2020, sprejel naslednjo

O D L O Č B O
o imenovanju namestnika vodje  

Specializiranega državnega tožilstva RS

Luka Moljk, rojen 10. 5. 1975, okrožni državni tožilec na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, dodeljen na Speci-
alizirano državno tožilstvo RS, se z 31. 8. 2020 za dobo šestih 
let imenuje za namestnika vodje Specializiranega državnega 
tožilstva RS.

DTS št. 155/2020-17
Ljubljana, dne 31. avgusta 2020

Tamara Gregorčič
predsednica Državnotožilskega sveta
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OBČINE
IG

2238. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu 
za območje urejanja VP 14/2 Ig

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ig in 99. člena Poslov-
nika Občinskega sveta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je 
Občinski svet Občine Ig na 14. redni seji dne 16. 9. 2020 sprejel

O B V E Z N O    R A Z L A G O
Odloka o lokacijskem načrtu  

za območje urejanja VP 14/2 Ig  
(Uradni list RS, št. 79/07)

Določilo prvega odstavka 21. člena Odloka o OLN za ob-
močje urejanja VP 14/2 Ig (Uradni list RS, št. 79/07) /spremembe 
tlorisnih gabaritov so dopustne v okviru GM in GL in ob upošte-
vanju omejitev za izrabo gradbene parcele/ se razume tako, da:

»Spremembe tlorisnih gabaritov so dopustne za potrebe 
gradnje objekta enega lastnika v okviru (GM) in (GL), oziroma na 
način, da se funkcionalni enoti (PE) lahko tudi povežeta z grad-
beno mejo (GM) po obodu do regulacijske linije (RL) med njima, 
v primeru ko povezava posameznih (PE) ne ovira površin v javni 
rabi, sosednjih parcel in komunalno prometne infrastrukture, ob 
upoštevanju omejitev za izrabo gradbene parcele. Takšna odsto-
panja se podrobneje uredijo v projektno tehnični dokumentaciji 
in parcelacijskem načrtu za pridobitev gradbenega dovoljenja.«

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o lokacijskem 
načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig.

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

Št. 3505/005/2007
Ig, dne 17. septembra 2020

Župan 
Občine Ig

Janez Cimperman

KOPER
2239. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni 

občini Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 nonché 
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

R A Z G L A Š A M    O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest  

v Mestni občini Koper

P R O M U L G O    I L    D E C R E T O
sulla classificazione delle strade comunali  

del Comune città di Capodistria
Št. 371-637/2017
Koper, dne 4. septembra 2020
N. 371-637/2017
Capodistria, 4 settembre 2020

Župan
Mestne občine Koper

Il Sindaco 
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 27. čle-
na Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 
30/01, 29/03, Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) je 
Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 3. septembra 
2020 sprejel

Ai sensi delle disposizioni della Legge sulle strade (Gaz-
zetta Ufficiale della RS, n. 109/10, 48/12 e 36/14 – sentenza 
della Corte Costituzionale 46/15 e 10/18) e dell'articolo 27 dello 
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, 
n. 40/00, 30/01, 29/03, Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 
67/06, 39/08, 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di 
Capodistria, nella seduta del 3 settembre 2020, ha approvato il

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest  

v Mestni občini Koper 

D E C R E T O
sulla classificazione delle strade comunali  

del Comune città di Capodistria

1. člen – Articolo 1
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo.

Il presente decreto fornisce la classificazione delle strade 
comunali a seconda delle rispettive categorie nonché della 
destinazione d'uso in funzione del traffico stradale che vi si 
svolge.

2. člen – Articolo 2
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj-

šano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP):
– lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij 

v Mestni občini Koper z naselji v sosednjih občinah, naselij 
ali delov naselij v Mestni občini Koper med seboj in ceste, 
pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje 
kategorije;

– javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov 
naselij v Mestni občini Koper in ne izpolnjujejo predpisanih me-
ril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam 
udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in 
poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.).

Le strade comunali sono classificate in strade locali (con 
la sigla SL) e passaggi pubblici (con la sigla PP):

– le strade locali sono strade destinate al collegamento 
degli abitati del Comune città di Capodistria con gli abitati nei 
comuni limitrofi, degli abitati o delle singole parti degli abitati 
del Comune città di Capodistria e delle strade importanti per il 
collegamento con strade di categoria uguale o superiore;

– i passaggi pubblici sono destinati al collegamento degli 
abitati e delle parti degli abitati del Comune città di Capodistria 
e non soddisfano i criteri prescritti per una strada locale, o 
sono destinati solo a determinati tipi di partecipanti al traffico 
(strade e percorsi locali, strade e percorsi di villaggi, percorsi 
per pedoni, ciclisti, cavalli, pastori ecc.).

3. člen – Articolo 3
Lokalne ceste v mestu Koper in v naseljih z uvedenim 

uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s skrajšano 

oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju pro-
metnih tokov iz posameznih območij mesta Koper ter ostalih 
naselij na ceste enake ali višje kategorije;

– na mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), 
ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu 
do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokov-
ne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in 
rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih mesta Koper.



Stran 5038 / Št. 123 / 18. 9. 2020 Uradni list Republike Slovenije

Le strade locali nella città di Capodistria e negli abitati 
con un sistema di vie sono classificate nella seguente sotto-
categoria:

– strade cittadine convergenti e strade locali convergenti 
(contrassegnate con la sigla LC) che sono destinate alla con-
vergenza e al collegamento di flussi di traffico provenienti da 
singole aree della città di Capodistria e altri abitati su strade 
della stessa categoria o superiore;

– strade cittadine e regionali (con sigla LR), che come 
prolungamento di strade di categoria superiore servono 
all'accesso a unità territoriali chiuse (quartieri residenziali di 
condomini o di singole case, zone industriali, commerciali e 
centri ricreativi, ecc.) in alcune zone dell'abitato di Capodistria.

4. člen – Articolo 4
Lokalne ceste (LC) so/Strade locali (SL):

Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
N. tratta

Začetek 
odseka / 
Inizio  
tratta

Potek odseka /  
Percorso della tratta

Konec odseka / 
Termine tratta

Dolžina 
odseka  
v občini [m] 
/ Lunghezza 
della tratta 
nel comune 
[m]

Namen 
uporabe / 
Destinazione 
d’uso

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza della tratta 
rimanente nel comune 
limitrofo [m]

1 177011 177331 Spodnje Škofije – Elerji – 
Hrvatini/Crevatini 177012 1.917 V  

2 177012 177011 Hrvatini (do krožišča)/Crevatini 
(fino alla rotatoria) 177012 2.157 V  

3 177013 177012

Hrvatini (od krožišča)/Crevatini 
(dalla rotatoria) – Kolomban 
(do meje z Italijo)/ Colombano 
(fino al confine con l'Italia)

Italija/Italia 1.763 V  

4 177021 406 Valdoltra – Barižoni/Barisoni – 
Sv. Brida/Santa Brigida 177013 1.167 V 1.210 – Ankaran/ 

Ancarano

5 177031 180051 Ankaran/Ancarano –  
Sv. Brida/Santa Brigida 177021 663 V 848 – Ankaran/ 

Ancarano

6 177041 406 Brageti/Braghetti – Hrvatini/
Crevatini 177041 2.297 V  

7 177042 177041 Hrvatini/Crevatini –  
do krožišča/fino alla rotatoria 177012 308 V  

8 177051 177011

Hrvatini/Crevatini – 
Premančan/Premanzano –  
do meje z Italijo/fino al confine 
con l'Italia

Italija/Italia 783 V  

9 177061 741 Spodnje Škofije – Zgornje 
Škofije – Tinjan – Plavje 177071 8.288 V  

10 177062 177061 Plavje – Spodnje Škofije 741 808 V  

11 177071 177061
Plavje – Beloglav – do meje  
z Italijo/fino al confine con 
l'Italia

Italija/Italia 961 V  

12 177081 11

Cesta na Markovec  
(od krožišča mimo testne 
proge Tomos  
do krožišča)/Strada di Monte 
Marco (dalla rotatoria oltre  
la pista di prova Tomos fino 
alla rotatoria)

177081 544 V  

13 177091 409 Rižana (skozi vas/attraverso  
il paese) 177092 350 V  

14 177092 177091 Rižana – Krnica – Črni Kal 208 2.177 V  

15 177111 177081

Cesta na Markovec (od 
krožišča)/Strada di Monte 
Marco (dalla rotatoria) – 
Kvedrova cesta/Strada Kveder 
Dušan - Tomaž – Bolnišnica 
Izola (do krožišča)/Ospedale 
Isola (fino alla rotatoria)

177111 3.507 V  
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Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
N. tratta

Začetek 
odseka / 
Inizio  
tratta

Potek odseka /  
Percorso della tratta

Konec odseka / 
Termine tratta

Dolžina 
odseka  
v občini [m] 
/ Lunghezza 
della tratta 
nel comune 
[m]

Namen 
uporabe / 
Destinazione 
d’uso

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza della tratta 
rimanente nel comune 
limitrofo [m]

16 177112 177111

Krožišče Bolnišnica Izola/
Rotatoria presso l'Ospedale di 
Isola – Avtokamp Izola/Auto-
campeggio Isola

177112 56 V 1.982 – Izola/
Isola

17 177121 11
Koper (Šmarska cesta)/ 
Capodistria (Strada di Šmarje) 
– Šalara/Salara – Gažon

177122 4.447 V  

18 177122 177121
Gažon (cerkev svetega Petra 
in Pavla/chiesa di San Pietro e 
Paolo) – Srgaši

11 1.578 V  

19 177123 177121 Gažon (Na robu, Skledca) 11 1.320 V  

20 177131 11 Srgaši (Križišče) – Šmarje 
(Gambrje, Kandelca, Gabrca) 177132 2.475 V  

21 177132 177131 Šmarje – Pomjan 177133 2.704 V  
22 177133 177132 Pomjan – Dilici – Babiči 177134 2.328 V  

23 177134 177133 Babiči – Marezige (do 
krožišča/fino alla rotatoria) 177135 1.635 V  

24 177135 177134
Marezige (od krožišča/dalla 
rotatoria) – Lopar – Sv. Anton – 
Lopar – Sv. Anton

625 3.356 V  

25 177141 11

Cesta Marežganskega upora 
(od krožišča mimo Cimos 
do krožišča)/Strada della 
Rivolta di Marezige (dalla 
rotatoria oltre al Cimos fino alla 
rotatoria)

177141 325 V  

26 177142 177141

Cesta Marežganskega upora 
(od krožišča mimo industrijske 
cone proti Bošamarinu do 
krožišča)/Strada della Rivolta 
di Marezige (dalla rotatoria 
oltre la zona industriale verso 
Bossamarino fino alla rotatoria)

177142 863 V  

27 177143 177142

Bošamarin (od krožišča proti 
Kampelu)/Bossamarino (dalla 
rotatoria verso Campel) – 
Kampel (do krožišča)/Campel 
(fino alla rotatoria)

177143 702 V  

28 177144 177143

Kampel (od krožišča do 
krožišča za Manžan)/Campel 
(dalla rotatoria alla rotatoria 
per Manžan)

177144 618 V  

29 177145 177144

Kampel (drugo krožišče)/
Campel (seconda rotatoria) – 
Manžan – Vanganel – Čentur 
– Babiči

177134 5.120 V  

30 177146 177134 Babiči – Glem – Boršt – Truške 
– Bočaji – Zabavlje – Popetre 625 11.083 V  

31 177151 177146 Popetre – Trsek – Kozloviči – 
Bočaji – Truške 177146 6.328 V  

32 177152 177146 Truške (Osoje) – Marezige 
(Korone) 177135 3.097 V  

33 177153 177134 Marezige (krak križišča/tratta 
dell'intersezione) 177152 29 V  

34 177161 177135 Sv. Anton (Kavaliči) – Lopar – 
Zabavlje 177146 4.055 V  
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Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
N. tratta

Začetek 
odseka / 
Inizio  
tratta

Potek odseka /  
Percorso della tratta

Konec odseka / 
Termine tratta

Dolžina 
odseka  
v občini [m] 
/ Lunghezza 
della tratta 
nel comune 
[m]

Namen 
uporabe / 
Destinazione 
d’uso

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza della tratta 
rimanente nel comune 
limitrofo [m]

35 177171 625

Sv. Anton (Fikoni, Turki, 
Potok) – Bonini – Triban – 
Koper (Tribanska cesta, mimo 
pokopališča)/Capodistria 
(Strada di Tribano, oltre  
il cimitero)

741 8.201 V  

36 177181 625
Triban (Cesta Ivana Starca) 
– Škocjan/San Canziano – 
Triban

177171 2.746 V  

37 177191 625

Pobegi (Cesta na Rižano) – 
Bertoki (Cesta med vinogradi)/
Bertocchi (Strada  
fra i Vigneti) 

741 2.393 V  

38 177201 H5 Bertoki (do krožišča)/Bertocchi 
(fino alla rotatoria) 177201 510 V  

39 177211 409

Dekani (odcep pri avtobusni 
postaji mimo pokopališča  
in skozi vas/diramazione 
presso la stazione degli 
autobus, presso il cimitero  
e attraverso il paese)

409 1.553 V  

40 177212 409 Dekani – krak v križišču/tratta 
dell'intersezione 177211 15 V  

41 177221 409 Dekani (Bonovce, Miši) –  
Sv. Anton (Ritonda, Vrtine) 625 2.840 V  

42 177231 177131

Šmarje (Korona) – Puče 
(Rovišča, Lukovina, Korona) 
– Krkavče (mimo pokopališča/
oltre il cimitero, Glavinska 
Kortina)

177242 8.160 V  

43 177241 177146 Babiči – Dilici – Župančiči – 
Koštabona – Puče – Krkavče 177242 8.691 V  

44 177242 177231 Krkavče – Dragonja/Dragogna 312231 2.588 V 1.142 – Piran/Pirano

45 177251 626

Sirči – Koromači – Boškini – 
Belvedur – Topolovec –  
do meje s Hrvaško/fino  
al confine con la Croazia

Hrvaška/Croazia 5.382 V  

46 177261 177251 Sirči – Gradin – Brezovica  
pri Gradinu 626 2.039 V  

47 177271 626

Brezovica pri Gradinu – 
Pregara – do meje  
s Hrvaško/fino al confine  
con la Croazia

Hrvaška/Croazia 4.686 V  

48 177281 626 Trebeše – Tuljaki – Sočerga 208 2.618 V  

49 177291 208 Gračišče – Smokvica – Movraž 
– Dvori 677221 7.676 V  

50 177301 208 Bezovica – Hrastovlje – Dol pri 
Hrastovljah 677441 3.813 V  

51 177311 11
Grintovec (v Buži, na Baredih, 
Špičeli, na Vrhu) – Šmarje 
(Poljane)

177131 3.119 V  

52 177321 177171 Bonini – Vanganel 177145 380 V  

53 177331 741 Spodnje Škofije (povezava/
collegamento) 741 1.324 V  

54 177341 177231 Puče – Koštabona (dolina 
Dragonje/valle del Dragogna) 177241 3.760 V  

55 177351 177191 Pobegi – Čežarji – Dekani 177221 894 V  

56 177361 A1 Kastelec – Socerb – do meje z 
Italijo/fino al confine con l'Italia Italija/Italia 3.586 V  



Uradni list Republike Slovenije Št. 123 / 18. 9. 2020 / Stran 5041 

Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
N. tratta

Začetek 
odseka / 
Inizio  
tratta

Potek odseka /  
Percorso della tratta

Konec odseka / 
Termine tratta

Dolžina 
odseka  
v občini [m] 
/ Lunghezza 
della tratta 
nel comune 
[m]

Namen 
uporabe / 
Destinazione 
d’uso

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza della tratta 
rimanente nel comune 
limitrofo [m]

57 177371 H5 Spodnje Škofije (povezava/
collegamento) 406 1.141 V  

58 177381 11

Koper/Capodistria – krožišče 
Bertoki (ob Škocjanskem 
zatoku)/rotatoria Bertocchi 
(lungo la baia di Val Stagnon)

177402 1.222 V  

59 177382 177402

Krožišče Bertoki/rotatoria 
Bertocchi – Koper (ob 
terminalu)/Capodistria (presso 
il terminal) 

11 0 V  

60 177401 177201

Bertoki (Ankaranska vpadnica 
proti Luki Koper)/Bertocchi 
(Affluente di Ancarano 
nella direzione del Porto di 
Capodistria

177402 626 V  

61 177402 177401
Krožišče pri viaduktu Bonifika/
Rotatoria presso il viadotto di 
Bonifica

177401 151 V  

62 177403 177402 Ankaranska bonifika/Bonifica 
di Ancarano 177404 379 V 488 – Ankaran/

Ancarano

63 312231 11 Dragonja/Dragogna – Raven – 
Nova vas – Puče 177231 458 V 7.400 – Piran/Pirano

V…vsa vozila/tutti i veicoli SKUPAJ/
TOTALE: 160.760 m

5. člen – Articolo 5
Zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ) so/Le strade 

cittadine convergenti e strade locali convergenti(LC) sono:

Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
N. tratta

Začetek 
odseka / 
Inizio  
tratta

Potek odseka /  
Percorso della tratta

Konec odseka / 
Termine tratta

Dolžina 
odseka  
v občini [m] 
/ Lunghezza 
della tratta 
nel comune 
[m]

Namen 
uporabe / 
Destinazione 
d’uso

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza della 
tratta rimanente nel 
comune limitrofo [m]

1 179021 11 Dolinska cesta/Strada della 
Valle 179021 721 V  

2 179022 179021

Ulica Istrskega odreda (od 
krožišča do krožišča)/Via del 
Distaccamento Istriano (dalla 
rotatoria alla rotatoria) 

177081 510 V  

3 179023 177081
Tomšičeva ulica (od krožišča 
do krožišča)/Via Tone Tomšič 
(dalla rotatoria alla rotatoria) 

179023 476 V  

4 179024 179023
Tomšičeva ulica (od krožišča 
do krožišča) /Via Tone Tomšič 
(dalla rotatoria alla rotatoria)

179024 479 V  

5 179025 179024
Tomšičeva ulica (od krožišča 
do krožišča) /Via Tone Tomšič 
(dalla rotatoria alla rotatoria)

179025 232 V  

6 179051 11

Ljubljanska cesta (od krožišča 
mimo trgovine Lesnina do 
krožišča)/Strada di Ljubljana 
(dalla rotatoria oltre il negozio 
Lesnina alla rotatoria)

179053 295 V  

7 179052 179053

Ljubljanska cesta (od krožišča 
mimo stadiona do krožišča)/
Strada di Ljubljana (dalla 
rotatoria oltre lo stadio alla 
rotatoria)

11 0 V  



Stran 5042 / Št. 123 / 18. 9. 2020 Uradni list Republike Slovenije

Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
N. tratta

Začetek 
odseka / 
Inizio  
tratta

Potek odseka /  
Percorso della tratta

Konec odseka / 
Termine tratta

Dolžina 
odseka  
v občini [m] 
/ Lunghezza 
della tratta 
nel comune 
[m]

Namen 
uporabe / 
Destinazione 
d’uso

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza della 
tratta rimanente nel 
comune limitrofo [m]

8 179053 179051
Krožišče Banka Intesa 
Sanpaolo/rotatoria Banka 
Intesa Sanpaolo

179052 157 V  

9 179054 179053

Ljubljanska cesta (od krožišča 
mimo banke do krožišča)/
Strada di Ljubljana (dalla 
rotatoria oltre la banca alla 
rotatoria)

179055 126 V  

10 179055 179054 Krožišče Muda/Rotatoria Muda 179054 69 V  

11 179056 179055

Pristaniška ulica (od krožišča 
mimo poslovnega centra 
do krožišča)/Via del Porto 
(dalla rotatoria oltre il centro 
commerciale alla rotatoria)

179057 240 V  

12 179057 179056 Krožišče pri tržnici/Rotatoria 
presso il mercato 179056 69 V  

13 179058 179057

Pristaniška ulica (od krožišča 
in mimo tržnice) – Ukmarjev 
trg (do parkirišča)/Strada del 
Porto (dalla rotatoria e oltre 
il mercato) – Piazza Anton 
Ukmar (fino al parcheggio)

179101 451 V  

14 179071 179123

Ferrarska ulica (od krožišča 
mimo hipermarketa Spar 
do križišča z ul. Vojkovo 
nabrežje)/Via Ferrara (dalla 
rotatoria oltre l'ipermercato 
Spar fino all'intersezione con 
Riva Janko Premrl-Vojko) 

179171 158 V  

15 179081 11

Kolodvorska cesta (od 
krožišča mimo Mercatorja, 
Lidla, Sparkasse do krožišča)/
Strada della Stazione (dalla 
rotatoria oltre il Mercator, Lidl, 
Sparkasse alla rotatoria)

179123 265 V  

16 179091 179101
Vojkovo nabrežje (Luka 
Koper)/Riva Janko Premrl-
Vojko (Porto di Capodistria)

11 167 V  

17 179101 179058 Kopališko nabrežje/Riva dei 
Bagni 179091 961 V  

18 179111 179025
Piranska cesta (od krožišča 
do krožišča)/Via Pirano (dalla 
rotatoria alla rotatoria) 

179112 251 V  

19 179112 179111 Piranska cesta (krožišče)/Via 
Pirano (rotatoria) 179111 155 V  

20 179113 179112

Piranska cesta (od krožišča 
mimo parka do krožišča)/Via 
Pirano (dalla rotatoria oltre il 
parco alla rotatoria)

179114 317 V  

21 179114 179113 Krožišče Zeleni park/ Rotatoria 
Zeleni park 179113 100 V  

22 179115 179114

Cesta Zore Perello-Godina 
(od krožišča mimo OŠ do 
krožišča)/Strada Zora Perello- 
Godina (dalla rotatoria oltre la 
SE alla rotatoria)

179053 410 V  
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Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
N. tratta

Začetek 
odseka / 
Inizio  
tratta

Potek odseka /  
Percorso della tratta

Konec odseka / 
Termine tratta

Dolžina 
odseka  
v občini [m] 
/ Lunghezza 
della tratta 
nel comune 
[m]

Namen 
uporabe / 
Destinazione 
d’uso

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza della 
tratta rimanente nel 
comune limitrofo [m]

23 179116 179053

Cesta Zore Perello-Godina 
(od krožišča mimo banke do 
krožišča)/Strada Zora Perello-
Godina (dalla rotatoria oltre la 
banca alla rotatoria) 

179114 0 V  

24 179121 179053

Ferrarska ulica (od krožišča 
mimo NKBM do krožišča)/Via 
Ferrara (dalla rotatoria oltre la 
NKBM alla rotatoria)

179123 229 V  

25 179122 179123

Ferrarska ulica (od krožišča 
mimo parkirišča do krožišča)/
Via Ferrara (dalla rotatoria oltre 
il parcheggio alla rotatoria)

179053 0 V  

26 179123 179121

Krožišče Hipermarket 
Spar Ferrarska/Rotatoria 
Hipermarket Spar in Via 
Ferrara

179122 139 V  

27 179124 179123

Ferrarska ulica (od krožišča 
Sparkasse Koper – do krožišča 
Luka Koper)/Via Ferrara (dalla 
rotatoria di Sparkasse Koper 
– alla rotatoria del Porto di 
Capodistria)

11 549 V  

28 179125 11

Ferrarska ulica (od krožišča 
Luka Koper – do krožišča 
Sparkasse Koper)/Via Ferrara 
(alla rotatoria di Porto di 
Capodistria – alla rotatoria)

179123 0 V  

29 179131 179114

Piranska cesta (od krožišča, 
parkirišče – do krožišča, do 
Pristaniške ulice)/Via Pirano 
(dalla rotatoria, parcheggio – 
alla rotatoria, a Via del Porto)

179057 107 V  

30 179141 179025
Tomšičeva ulica (od krožišča 
do krožišča)/Via Tone Tomšič 
(dalla rotatoria alla rotatoria)

179141 148 V  

31 179142 179141
Ulica Vena Pilona (od krožišča 
do krožišča) /Via Veno Pilon 
(dalla rotatoria alla rotatoria)

179142 897 V  

32 179143 179142

Ulica Vena Pilona (od krožišča 
in mimo trgovine Mercator)/Via 
Veno Pilon (dalla rotatoria e 
oltre il negozio Mercator) 

177111 161 V  

33 179151 179023

Ulica II. prekomorske brigade 
(od krožišča) – Bežkova ulica 
– Nova ulica (do krožišča)/
Via della II Brigata d'Oltremare 
(dalla rotatoria) – Via Viktor 
Bežek – Via Nuova (fino alla 
rotatoria) 

179141 1.373 V  

34 179161 177111

Cesta na Markovec – Ulica  
II. prekomorske brigade 
(povezava)/Strada di Monte 
Marco – Via della II Brigata 
d'Oltremare (collegamento)

179151 37 V  

35 179171 179101 Vojkovo nabrežje/Riva Janko 
Premrl - Vojko 179055 740 V  

V…vsa vozila/tutti i veicoli SKUPAJ/
TOTALE: 10.989 m
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6. člen – Articolo 6
Mestne in krajevne ceste (LK) so/Le strade cittadine e 

regionali (con sigla LR) sono:

Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
N. tratta

Začetek 
odseka / 
Inizio  
tratta

Potek odseka /  
Percorso della tratta

Konec odseka / 
Termine tratta

Dolžina odseka 
v občini [m] 
/ Lunghezza 
della tratta nel 
comune [m]

Namen 
uporabe / 
Destinazione 
d’uso

Preostala 
dolžina odseka  
v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza 
della tratta 
rimanente 
nel comune 
limitrofo [m]

1 180011 11
Parkirišča pri Luki (Cesta A)/
Parcheggi presso il porto 
(Strada A)

180022 198 V  

2 180021 11
Parkirišča pri Luki (Cesta B)/
Parcheggi presso il porto 
(Strada B)

180021 232 V  

3 180022 180021
Parkirišča pri Luki (Cesta B)/
Parcheggi presso il porto 
(Strada C)

180022 378 V  

4 180023 180022
Ankaranska cesta/Via Ancarano 
– Ferrarska ulica (povezava)/
Via Ferrara (collegamento) 

179124 180 V  

5 180031 11
Parkirišča pri Luki (Cesta 
C)/ Parcheggi presso il porto 
(Strada C)

180021 276 V  

6 180032 180021
Parkirišča pri Luki (Cesta C)/
Parcheggi presso il porto 
(Strada C)

179124 220 V  

7 180041 11

Kolodvorska cesta (od krožišča 
mimo TC Planet Koper – do 
krožišča)/Strada della Stazione 
(dall rotatoriaoltre in centro 
commerciale Planet Koper – 
alla rotatoria)

180041 317 V  

8 180042 180041

Kolodvorska cesta (od krožišča 
mimo želežniške postaje do 
avtobusne postaje)/ Strada della 
Stazione (dalla rotatoria oltre 
la stazione ferroviaria fino alla 
stazione degli autobus)

avtobusna 
postaja/stazione 
degli autobus

160 V  

9 180061 625
Prade – Cesta bratstva/Strada 
della Fratellanza (povezava/
collegamento)

177181 705 V  

10 180071 H5

Ljubljanska cesta (izvoz za 
avtobusno in železniško postajo 
do krožišča)/Strada di Ljubljana 
(uscita per la stazionedegli 
autobus e dei treni fino all 
rotatoria)

180041 171 V  

11 180081 177201

Bertoki (od krožišča mimo 
Petrola do krožišča)/Bertocchi 
(dalla rotatoria oltre il Petrol fino 
alla rotatoria)

180081 202 V  

12 180082 180081
Tov. postaja Koper (Cesta B)/
Stazione merci Capodistria 
(Strada B)

180082 279 V  

13 180083 180082
Tov. postaja Koper (Cesta 1)/
Stazione merci Capodistria 
(Strada 1)

177201 110 V  

14 180091 177204
Krožišče Sermin/Rotatoria 
Sermin – Petrol (skladišče)/
Petrol (magazzino)

HŠ/NC 10 403 V  

15 180111 179023
Ulica 15. maja (od krožišča do 
krožišča)/Via XV maggio (dalla 
rotatoria alla rotatoria)

180111 83 V  
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16 180112 180111

Ulica 15. maja (od krožišča 
mimo Engrotuša do krožišča)/
Via XV maggio (dalla rotatoria 
oltre Engrotuš alla rotatoria)

180112 359 V  

17 180113 180112

Ulica 15. maja (od krožišča 
mimo Kmetijske zadruge do 
Ceste na Markovec)/Via XV 
maggio (dalla rotatoria oltre la 
Cooperativa agricola fino alla 
Strada di Monte Marco)

177081 379 V  

18 180121 179112

Istrska cesta (od krožišča do 
krožišča Žusterna)/Strada 
dell'Istria (dalla rotatoria alla 
rotatoria Giusterna)

180121 1.071 V  

19 180122 180121
Istrska cesta (kopališče 
Žusterna)/Strada dell'Istria 
(spiaggia di Giusterna)

180123 177 V  

20 180123 180122
Dolga Reber (mimo KS 
Žusterna)/Costa Lunga (oltre la 
CL Giustrena)

180132 552 V  

21 180131 179142
Krožna cesta (od krožišča do 
krožišča)/Strada Circolare (dalla 
rotatoria alla rotatoria)

180131 254 V  

22 180132 180131
Krožna cesta (od Beblerjeve 
ulice do obale)/Strada Circolare 
(da Via Aleš Bebler alla costa) 

680011 1.132 V  

23 180141 179171
Vojkovo nabrežje (mimo vrtca)/
Riva Janko Premrl-Vojko (oltre 
l'asilo)

179125 139 V  

24 180211 11

Ljubljanska cesta (mimo 
stadiona)/Strada di Ljubljana 
(oltre lo stadio) – Ulica 15. maja 
(do krožišča)/Via XV maggio 
(fino alla rotatoria)

180112 358 V  

25 180311 179058 Belveder/Belvedere 679161 369 V  

26 180411 179125
Vojkovo nabrežje (mimo 
Intereuropa)/Riva Janko Premrl-
Vojko (oltre l'Intereuropa)

179171 160 V  

27 180412 179171

Cankarjeva ulica (od križišča 
do Gimnazije Koper)/Via Ivan 
Cankar (dall'intersezione al 
Ginnasio Capodistria) 

180412 293 V  

28 180413 180412

Cankarjeva ulica (mimo 
gimnazije do Osrednje knjižnice 
Koper)/Via Ivan Cankar (oltre il 
ginnasio alla Biblioteca centrale 
di Capodistria) 

679191 125 V  

V…vsa vozila/ tutti i veicoli SKUPAJ/
TOTALE: 9.282 m

7. člen – Articolo 7
Javne poti (JP) v naselju Koper in pripadajočih krajevnih 

skupnostih so/I passaggi pubblici (PP) nell'abitato di Capodi-
stria e nelle comunità locali associate sono:

Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
N. tratta

Začetek 
odseka / 
Inizio  
tratta

Potek odseka /  
Percorso della tratta

Konec odseka / 
Termine tratta

Dolžina 
odseka  
v občini [m] 
/ Lunghezza 
della tratta nel 
comune [m]

Namen 
uporabe / 
Destinazione 
d’uso

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza della 
tratta rimanente  
nel comune 
limitrofo [m]

1 677071 177171

Škocjanska pot (mimo 
pokopališča)/Via di 
San Canziano (oltre il 
cimitero) – Pobeška cesta 
(povezava)/Strada di Pobegi 
(collegamento)

741 1.808 V  
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Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
N. tratta

Začetek 
odseka / 
Inizio  
tratta

Potek odseka /  
Percorso della tratta

Konec odseka / 
Termine tratta

Dolžina 
odseka  
v občini [m] 
/ Lunghezza 
della tratta nel 
comune [m]

Namen 
uporabe / 
Destinazione 
d’uso

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza della 
tratta rimanente  
nel comune 
limitrofo [m]

2 677072 741
Istrska cesta/Strada dell'Istria – 
Grajska pot (povezava)/Vicolo 
del Castello (collegamento)

677071 398 V  

3 677073 677071
Škocjanska pot (odcep do 
HŠ 30D)/Via di San Canziano 
(diramazione fino al NC30D)

HŠ/NC 30D 259 V  

4 677074 677071
Škocjanska pot (odcep do 
HŠ 24)/Via di San Canziano 
(diramazione fino al NC 24)

HŠ/NC 24 89 V  

5 677075 677071

Škocjanska pot – Škocjan 
(odcep do HŠ 12A)/Via di San 
Canziano – San Canziano 
(diramazione fino al NC12A)

HŠ/NC 12A 392 V  

6 677191 677673 Kovačičeva ulica/Via Oskar 
Kovačič 179151 561 V  

7 677192 179151

Ulica II. prekomorske brigade 
(do HŠ 13C)/Via della  
II Brigata d'Oltremare  
(al NC 13C)

HŠ/NC 13C 85 V  

8 677241 677231
Cesta na Markovec (odcep do 
HŠ 50)/Strada di Monte Marco 
(diramazione fino al NC 12A)

HŠ/NC 50 700 V  

9 677251 677231
Semedela (odcep do HŠ 76A)/
Semedella (diramazione fino al 
NC 76A)

HŠ/NC 76A 1.573 V  

10 677261 177111

Prisoje (mimo parkirišča)/
Prisoje (oltre  
il parcheggio) – Semedela/
Semedella

679771 491 V  

11 677262 679771
Semedela (odcep  
do HŠ 85)/Semedella 
(diramazione fino al NC 85)

HŠ/NC 85 1.140 V  

12 677263 677262
Semedela (odcep do HŠ 82)/ 
Semedella (diramazione fino  
al NC 82)

HŠ/NC 82 865 V  

13 677671 179151 Rozmanova ulica/Via Stane 
Rozman 177111 182 V  

14 677672 179151
Rozmanova ulica (mimo OŠ)/ 
Via Stane Rozman (oltre la 
SE)

679631 173 V  

15 677673 179151 Rozmanova ulica/Via Stane 
Rozman 677672 404 V  

16 677741 179151 Erjavčeva ulica/Via Franc 
Erjavec 679401 83 V  

17 677742 677741 Kraljeva ulica (povezava)/Via 
Zoran Kralj (collegamnto) 677743 282 V  

18 677743 677742 Kraljeva ulica/Via Zoran Kralj 179142 202 V  

19 678141 679961
Ulica Pod cerkvijo (odcep  
do HŠ 1)/ Sottochiesa 
(diramazione fino al NC 1)

HŠ/NC 1 88 V  

20 678142 678141
Ulica Pod Cerkvijo (odcep  
do HŠ 17)/Sottochiesa 
(diramazione fino al NC 17)

HŠ/NC 17 101 V  

21 678151 679961
Ulica ob parku (do HŠ 8)/Via 
del parco (diramazione fino  
al NC 8)

HŠ/NC 8 132 V  

22 678171 180132
Izletniška pot (povezava)/
Vicolo delle Gite 
(collegamento)

679241 495 V  
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Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
N. tratta

Začetek 
odseka / 
Inizio  
tratta

Potek odseka /  
Percorso della tratta

Konec odseka / 
Termine tratta

Dolžina 
odseka  
v občini [m] 
/ Lunghezza 
della tratta nel 
comune [m]

Namen 
uporabe / 
Destinazione 
d’uso

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza della 
tratta rimanente  
nel comune 
limitrofo [m]

23 678172 679241
Izletniška pot (odcep do 
HŠ 14)/Vicolo delle Gite 
(diramazione fino al NC 14)

HŠ/NC 14 163 V  

24 678251 679821
Dolinska cesta (odcep do 
HŠ 13R)/Strada della Valle 
(diramazione fino al NC 13R)

HŠ/NC 13R 388 V  

25 678261 678271
Istrska cesta (odcep do 
HŠ 95)/Strada dell'Istria 
(diramazione fino al NC 95)

HŠ/NC 95 62 V  

26 678271 680011

Istrska cesta (ob obali mimo 
parkirišča do HŠ 95B)/Strada 
dell'Istria (lungo la costa oltre il 
parcheggio fino al NC 95B)

HŠ/NC 95B 123 V  

27 678281 680011
Istrska cesta (povezava)/
Strada dell'Istria 
(collegamento)

180132 119 V  

28 678282 678281
Istrska cesta (odcep do 
HŠ 103A)/Strada dell'Istria 
(diramazione fino al NC 103A) 

HŠ/NC 103A 86 V  

29 678283 678281
Istrska cesta (povezava 
dveh cest)/Strada dell'Istria 
(collegamento di due strade)

678282 35 V  

30 678291 180123
Dolga Reber (odcep do HŠ 
2D)/Costa Lunga (diramazione 
fino al NC 2D)

HŠ/NC 2D 151 V  

31 678301 678311
Škocjan (do avtobusne 
postaje)/San Canziano (alla 
stazione degli autobus)

180042 168 V  

32 678311 11

Istrska cesta (mimo gostilne 
Giordana do Ul. 15. maja) /
Strada dell'Istria (oltre la 
locanda Giordana fino alla Via 
XV maggio)

180113 405 V  

33 678321 180132

Dolga Reber (odcep od 
Krožne ceste)/Costa Lunga 
(diramazione di Strada 
Circolare)

HŠ/NC 16A 181 V  

34 678331 180132
Krožna cesta (odcep do 
HŠ 64)/Strada Circolare 
(diramazione fino al NC 64)

HŠ/NC 64 64 V  

35 678341 678351

Planinčeva ulica (do Nazorjev 
trg 1A)/Calle Franc Planinc 
(fino alla Piazzeta Vladimir 
Nazor 1A) 

HŠ/NC 1A 52 V  

36 678351 179058
Kidričeva ulica/Via Boris Kidrič 
– Ukmarjev trg/Piazza Anton 
Ukmar

180311 117 V  

37 678361 179058 Carpacciov trg /Piazzale 
Vittore Carpaccio 679161 93 V  

38 678362 679161 Resslova ulica/Calle Josef 
Resel 678341 81 V  

39 678363 678341
Resslova ulica (do Belvederja)/
Calle Josef Resel (fino al 
Belvedere)

180311 34 V  

40 678371 180311 Glagoljaška ulica/Via dei 
Glagoliti 679161 113 V  

41 678381 180311 Muzejski trg/Piazzale del 
Museo 679161 138 V  
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Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
N. tratta

Začetek 
odseka / 
Inizio  
tratta

Potek odseka /  
Percorso della tratta

Konec odseka / 
Termine tratta

Dolžina 
odseka  
v občini [m] 
/ Lunghezza 
della tratta nel 
comune [m]

Namen 
uporabe / 
Destinazione 
d’uso

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza della 
tratta rimanente  
nel comune 
limitrofo [m]

42 678391 679161
Kocjančičeva ulica/Via Vincenc 
Kocjančič – Muzejski trg/
Piazzale del Museo

678381 66 V  

43 678401 180311 Mladinska ulica/Via della 
Gioventù 679161 135 V  

44 678411 180311 Mladinska ulica/Via della 
Gioventù 678401 98 V  

45 678421 679192

Trubarjeva ulica (ob 
zdravstvenemu domu)/Via 
Primož Trubar (vicino alla 
Casa della sanità)

678431 94 V  

46 678431 678871
Trg Brolo/Brolo – 
Dellavallejeva ulica/Via 
Luciano Dellavalle 

679161 200 V  

47 678441 678431

Dellavallejeva ulica (pri HŠ 
16)/Via Luciano Dellavalle  
(al NC 16) – Petronijeva ulica/
Via Prospero Petronio 

678461 30 P  

48 678451 678431

Dellavallejeva ulica (pri HŠ 4)/
Via Luciano Dellavalle  
(al NC 4) – Petronijeva ulica/
Via Prospero Petronio

678461 24 P  

49 678461 180413 Petronijeva ulica/Via Prospero 
Petronio 679161 118 P  

50 678471 678461 Stara ulica/Calle vecchia 679161 87 P  

51 678481 679161
Dijaška ulica (ob cerkvi)/Calle 
degli Studenti (vicino alla 
chiesa)

678491 57 V  

52 678491 180412 Dijaška ulica/Calle degli 
Studenti 679161 77 V  

53 678501 679161 Bazoviška ulica (do HŠ 17)/Via 
Basovizza (fino al NC 17) HŠ/NC 17 22 P  

54 678511 679161 Bazoviška ulica (do HŠ 24)/ 
Via Basovizza (fino al NC 17) HŠ/NC 24 33 P  

55 678521 180412 Bazoviška ulica/Via Basovizza 679161 65 V  

56 678531 180412

Cankarjeva ulica (pri HŠ 23)/
Via Ivan Cankar (presso al 
NC 23) – Bazoviška ulica 
(povezava)/Via Basovizza 
(collegamento) 

678521 34 P  

57 678541 679161 Burlinova ulica (pri HŠ 6)/Via 
Alberto Burlin (presso al NC 6) 678561 26 P  

58 678551 679161

Bošadraga/Bossadraga – 
Ribiški trg/Piazza dei Pescatori 
– Opekarska ulica/Calle della 
Fornace – Destradijev trg (do 
Frančiškanskega samostana)/
Piazzale Mario Destradi (fino 
al Convento francescano)

HŠ/NC 10A 217 V  

59 678561 678551

Ulica pri Vodnjaku/Calle del 
pozzo – Brkinska ulica (pri HŠ 
5)/Calle dei Brkini (preso il NC 
23)

678571 96 V  

60 678571 678581
Brkinska ulica (od HŠ 1 do HŠ 
10)/Calle dei Brkini (dal NC 1 
al NC 10)

678551 107 V  

61 678581 180412 Destradijev trg/Piazzale Mario 
Destradi 678551 108 V  
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št. /  
N.  
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Številka 
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Percorso della tratta

Konec odseka / 
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Destinazione 
d’uso

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza della 
tratta rimanente  
nel comune 
limitrofo [m]

62 678591 679161
Santorijeva ulica (mimo HŠ 9)/
Via Santorio Santorio (oltre il 
NC 9)

679171 111 P  

63 678601 678621
Santorijeva ulica (mimo HŠ 
7A)/Via Santorio Santorio (oltre 
il NC 7A)

678591 55 P  

64 678611 679161 Budičinova ulica/Via Pino 
Budicin 678601 66 P  

65 678621 679171 Kettejeva ulica/Via Dragotin 
Kette 679161 142 P  

66 678631 679171 Garibaldijeva ulica/Via 
Giuseppe Garibaldi 679161 179 V  

67 678641 678631 Barvarska ulica/Calle del 
Tintore 678631 70 P  

68 678651 678871 Trg Brolo/Brolo – Triglavska 
ulica/Calle Monte Triglav 679181 121 V  

69 678652 679181 Triglavska ulica/Calle Monte 
Triglav 678631 70 V  

70 678661 179058
Tomažičev trg/Piazza Pinko 
Tomažič – Kolaričeva ulica/Via 
Natale Kolarič

679171 97 V  

71 678671 679171 Valvasorjeva ulica/Via Janez 
Vajkard Valvasor 678661 141 P  

72 678681 179058 Solinska ulica/Calle delle 
Saline 678671 72 P  

73 678691 678671

Rižanska ulica (od 
Valvasorjeve ulice do HŠ 6)/
Calle del Risano (dalla Via 
Janez Vajkard Valvasor fino al 
NC 6)

HŠ/NC 6 63 P  

74 678701 179058 Naldinijeva ulica/Calle Paolo 
Naldini 678671 82 P  

75 678711 679171
Staničev trg/Piazzeta Valentin 
Stanič – Naldinijeva ulica/Calle 
Paolo Naldini

678701 60 P  

76 678721 179056

Repičeva ulica/Via Hiacint 
Repič – Ulica pri Velikih vratih/
Via Porta Maggiore – Gortanov 
trg/Piazza Vladimir Gortan 

679171 194 P  

77 678751 179056 Vlačičeva ulica/Calle Matija 
Vlačič 678721 74 P  

78 678761 179056 Rutarjeva ulica/Calle Simon 
Rutar 678721 78 P  

79 678771 179056 Ozka ulica/Calle Stretta 678721 79 P  

80 678781 679181 Trinkova ulica (mimo HŠ 2)/
Calle Ivan Trinko (oltre il NC 2) 678721 39 P  

81 678782 678721
Trinkova ulica (do HŠ 15)/ 
Calle Ivan Trinko (fino al NC 
15)

HŠ/NC 15 51 P  

82 678791 180112
Ulica 15. maja (od krožišča do 
HŠ 17)/Via XV Maggio (dalla 
rotatoria al NC 17)

HŠ/NC 17 157 V  

83 678801 678721 Ulica pri Velikih vratih/Via 
Porta Maggiore 179056 77 V  

84 678811 678721
Ulica pri Velikih vratih (od HŠ 
10)/Via Porta Maggiore (dal 
NC 10)

678801 44 V  

85 678821 179055 Prešernov trg/Piazza France 
Prešeren 679181 96 V  
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Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
N. tratta

Začetek 
odseka / 
Inizio  
tratta

Potek odseka /  
Percorso della tratta

Konec odseka / 
Termine tratta
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odseka  
v občini [m] 
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della tratta nel 
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Destinazione 
d’uso

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza della 
tratta rimanente  
nel comune 
limitrofo [m]

86 678831 679181 Miklavčičeva ulica/Via Jožef 
Miklavčič 679181 76 V  

87 678841 679181 Dapontejeva Reber/Erta da 
Ponte 678861 31 P  

88 678851 678861
Dimnikarska ulica/Calle degli 
Spazzacamini – Kačja ulica/
Calle della Biscia

678861 88 P  

89 678861 678871 Dimnikarska ulica/Calle degli 
Spazzacamini 679181 125 P  

90 678871 679181

Ulica talcev/Via degli Ostaggi 
– Sabinijeva ulica/Via Sabini – 
Gregorčičeva ulica/Via Simon 
Gregorčič – Gallusova ulica/
Via Jacobus Gallus –  
Trg Brolo/Brolo – Titov trg/
Piazza Tito

679181 428 V  

91 678881 678871 Ulica talcev/Via degli Ostaggi 678891 63 V  

92 678891 679181
Čevljarska ulica/Calegaria – 
Ulica agrarne reforme/Via della 
Riforma Agraria 

678871 201 P  

93 678892 678871 Gimnazijski trg/Piazzale del 
Ginnasio 679191 51 V  

94 678901 679181 Ulica Osvobodilne fronte/Via 
del Fronte di Liberazione 678871 163 V  

95 678902 678871 Ulica stare Pošte/Calle della 
Posta Vecchia 679191 45 V  

96 678911 678891 Volaričeva ulica/Calle 
Hrabroslav Volarič 678901 46 P  

97 678921 678891

Ulica Osvobodilne fronte (od 
Ulice agrarne reforme)/Via del 
Fronte di Liberazione (dalla Via 
della Riforma Agraria)

678901 58 P  

98 678951 679181

Kolarska ulica/Via dei Carreri 
– Hrabroslav Volarič/ Calle 
Hrabroslav Volarič / Mužčev 
trg/Piazzeta Luka Mužec 

678961 126 P  

99 678961 179171
Puntarska ulica/Calle della 
Rivolta – Mužčev trg/Piazzeta 
Luka Mužec

678971 108 V  

100 678971 179171
Voukova ulica/Via Ivan Vouk – 
Kosovelov trg/Piazza Srečko 
Kosovel

679191 81 V  

101 678981 679191
Martinčev trg/Piazza Peter 
Martinc – Konzulska ulica/
Calle dei Consoli 

679091 103 V  

102 678991 679191
Kosovelov trg/Piazza Srečko 
Kosovel – Lazaretska ulica/
Calle del Lazzaretto

679001 60 V  

103 679001 679041 Lazaretska ulica/Calle del 
Lazzaretto 179171 72 V  

104 679011 679041 Kamnita ulica/Calle dei Ciottoli 179171 70 V  

105 679021 679041 Božičeva ulica/Calle Sergio 
Božič 179171 66 V  

106 679031 679041

Povezava Zadružna/
Collegamento Via delle 
Cooperative – Obzidna/Calle 
delle Mura

679054 16 P  
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Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
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Začetek 
odseka / 
Inizio  
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Potek odseka /  
Percorso della tratta

Konec odseka / 
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v občini [m] 
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della tratta nel 
comune [m]
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uporabe / 
Destinazione 
d’uso

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza della 
tratta rimanente  
nel comune 
limitrofo [m]

107 679041 679191

Zadružna ulica/Via delle 
Cooperative – Kmečka ulica/
Via degli Agricoltori – Zlatičeva 
ulica/Via Jožef Zlatič

679091 231 V  

108 679051 180412 Gasilska ulica/Via dei Pompieri 679111 112 V  

109 679052 679111 Kmečka ulica/Via degli 
Agricoltori 679101 50 V  

110 679053 679101
Kmečka ulica/Via degli 
Agricoltori – Zlatičeva ulica/Via 
Jožef Zlatič 

679041 75 V  

111 679054 679041 Obzidna ulica/Calle delle Mura 679191 110 V  

112 679061 679054 Obzidna ulica/Calle delle Mura 
– Vrtna ulica/Calle degli Orti 679071 35 P  

113 679071 679191
Marušičeva ulica/Via Darko 
Marušič – Vrtna ulica/Calle 
degli Orti

679041 119 P  

114 679081 679191
Pobegova ulica/Via Marjan 
Pobega – Zlatičeva ulica/Via 
Jožef Zlatič

679041 122 P  

115 679082 679041 Grudnova ulica/Calle Ivo 
Gruden 679053 72 V  

116 679091 180412

Goriška ulica/Via Gorizia – 
Giordanov trg/Piazza Giordano 
Bruno – Kreljeva ulica/Via 
Sebastjan Krelj 

679191 264 V  

117 679101 179171 Kumarjeva ulica/Calle Srečko 
Kumar 679091 144 V  

118 679111 179171
Gramšijev trg/Piazzale Antonio 
Gramsci – Goriška ulica/Via 
Gorizia

679091 144 V  

119 679121 180123
Prisojna pot (odcep do HŠ 12)/
Vicolo Assolato (diramazione 
fino al NC 12)

HŠ/NC 12 160 V  

120 679141 678172
Izletniška pot (povezava)/
Vicolo delle Gite 
(collegamento)

180123 88 V  

121 679151 180123

Istrska cesta/Strada dell'Istria 
– Letoviška pot (odcep do 
HŠ 12)/Vicolo delle Ville 
(diramazione fino al NC 12) 

HŠ/NC 12 311 V  

122 679161 678351

Kidričeva ulica/Via Boris 
Kidrič – Verdijeva ulica/Via 
Giuseppe Verdi – Izolska vrata/
Porta Isolana – Bošadraga/
Bossadraga – Bazoviška ulica/
Via Basovizza – Mirenska 
ulica/Via Miren

180412 967 V  

123 679171 179057

Staničev trg (od krožišča)/ 
Piazzetta Valentin Stanič 
(dalla rotatoria) – Gortanov 
trg/Piazza Vladimir Gortan – 
Župančičeva ulica/Via Oton 
Župančič

679172 138 V  

124 679172 679181
Župančičeva ulica/Via Oton 
Župančič – Kolaričeva ulica/
Via Natale Kolarič

679161 357 V  
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Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
N. tratta

Začetek 
odseka / 
Inizio  
tratta

Potek odseka /  
Percorso della tratta

Konec odseka / 
Termine tratta

Dolžina 
odseka  
v občini [m] 
/ Lunghezza 
della tratta nel 
comune [m]

Namen 
uporabe / 
Destinazione 
d’uso

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza della 
tratta rimanente  
nel comune 
limitrofo [m]

125 679181 179171

Soška ulica/Via del Isonzo 
– Tominčeva ulica/Via Jožef 
Tominc – Prešernov trg/
Piazza France Prešeren – 
Župančičeva ulica/Via Oton 
Župančič – Čevljarska ulica/
Calegaria – Titov trg/Piazza 
Tito

678871 470 V  

126 679191 179171

Kosovelov trg/Piazza Srečko 
Kosovel – Marušičeva ulica/
Via Darko Marušič – Trg Brolo/
Brolo

180413 347 V  

127 679192 180413

Trg Brolo/Brolo – Trubarjeva 
ulica/Via Primož Trubar – 
Vergerijev trg/Piazzale Pier 
Paolo Vergerio

679161 244 V  

128 679201 679781

Dolga Reber/Costa 
Lunga – Krožna cesta 
(povezava)/Strada Circolare 
(collegamento)

679211 150 V  

129 679211 180132
Krožna cesta (odcep do 
HŠ 41)/ Strada Circolare 
(diramazione fino al NC 41)

HŠ/NC 41 188 V  

130 679221 180123

Istrska cesta (mimo Aquaparka 
Žusterne)/Strada dell'Istria 
(oltrel'Aquapark Giusterna) – 
Gozdna pot (do HŠ 3A)/Vicolo 
del Bosco (fino al NC 3A)

HŠ/NC 3A 356 V  

131 679231 679221 Rožna pot (do HŠ 11)/Vicolo 
dei Fiori (fino al NC 11) HŠ/NC 11 178 V  

132 679241 679221 Strma pot/Vicolo Erto 679251 253 V  

133 679242 679241
Krožna cesta (povezava)/
Strada Circolare 
(collegamento)

180132 112 V  

134 679251 679241
Strma pot (odcep do HŠ 24)/
Vicolo Erto (diramazione fino 
al NC 24)

HŠ/NC 24 104 V  

135 679261 679241
Strma pot (odcep do HŠ 23)/ 
Vicolo Erto (diramazione fino 
al NC 23)

HŠ/NC 23 35 V  

136 679271 180132
Krožna cesta (povezava)/
Strada Circolare 
(collegamento)

679242 96 V  

137 679281 679242
Krožna cesta (odcep do 
HŠ 42)/ Strada Circolare 
(diramazione fino al NC 42)

HŠ/NC 42 73 V  

138 679291 678171
Podbrežna pot (do HŠ 18)/
Vicolo Sottomonte (fino al NC 
18)

HŠ/NC 18 254 V  

139 679301 678171
Izletniška pot (odcep do 
HŠ 30)/Vicolo delle Gite 
(diramazione fino al NC 30)

HŠ/NC 30 122 V  

140 679311 678171
Izletniška pot (odcep do 
HŠ 60)/Vicolo delle Gite 
(diramazione fino al NC 60)

HŠ/NC 60 135 V  

141 679321 180131
Krožna cesta (mimo 
parkirišča)/ Strada Circolare 
(oltre il parcheggio)

679322 76 V  
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Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
N. tratta

Začetek 
odseka / 
Inizio  
tratta

Potek odseka /  
Percorso della tratta

Konec odseka / 
Termine tratta

Dolžina 
odseka  
v občini [m] 
/ Lunghezza 
della tratta nel 
comune [m]

Namen 
uporabe / 
Destinazione 
d’uso

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza della 
tratta rimanente  
nel comune 
limitrofo [m]

142 679322 679321
Krožna cesta/Strada Circolare 
– Pot v gaj (pešpot)/Vicolo al 
Boschetto (sentiero)

679331 156 P  

143 679331 179142
Pot v gaj (odcep do HŠ 
13)/ Vicolo al Boschetto 
(diramazione fino al NC 13)

HŠ/NC 13 304 V  

144 679341 179142
Ulica Vojke Šmuc (odcep 
do HŠ 19)/Via Vojka Šmuc 
(diramazione fino al NC 19) 

HŠ/NC 19 258 V  

145 679351 679341
Ulica Vojke Šmuc (odcep 
do HŠ 6)/Via Vojka Šmuc 
(diramazione fino al NC 6)

HŠ/NC 6 67 V  

146 679361 679371
Ulica Nade Žagarjeve (do HŠ 
15)/Via Nada Žagar (fino al 
NC 15)

HŠ/NC 15 132 V  

147 679371 677743 Ulica za gradom/Via al 
Castelletto 179142 545 V  

148 679381 679371
Ulica za gradom (odcep do 
HŠ 6) /Via al Castelletto 
(diramazione fino al NC 6)

HŠ/NC 6 104 V  

149 679391 679401 Erjavčeva ulica (do HŠ 27)/Via 
Franc Erjavec (fino al NC 27) HŠ/NC 27 180 V  

150 679401 677741 Erjavčeva ulica (do HŠ 24) /Via 
Franc Erjavec (fino al NC 24) HŠ/NC 24 196 V  

151 679411 679401
Erjavčeva ulica (odcep do 
HŠ 18)/Via Franc Erjavec 
(diramazione fino al NC 18)

HŠ/NC 18 72 V  

152 679421 179151
Nova ulica (odcep do HŠ 12)/
Via Nuova (diramazione fino al 
NC 12) 

HŠ/NC 12 111 V  

153 679431 679442
Stritarjeva ulica (odcep 
do HŠ 3)/Via Josip Stritar 
(diramazione fino al NC 3)

HŠ/NC 3 115 V  

154 679441 679451 Srebrničeva ulica/Via Josip 
Srebrnič 179151 214 V  

155 679442 179151 Stritarjeva ulica (do HŠ 10)/ 
Via Josip Stritar(fino al NC 10) HŠ/NC 10 147 V  

156 679451 679631

Srebrničeva ulica/Via Josip 
Srebrnič–Jenkova ulica (do HŠ 
11)/Via Simon Jenko (fino al 
NC 11)

HŠ/NC 11 132 V  

157 679461 679631

Jurčičeva ulica/Via Josip Jurčič 
– Levstikova ulica  
(do HŠ 5)/Via Fran Levstik  
(fino al NC 5) 

HŠ/NC 5 92 V  

158 679471 179151 Jenkova ulica/Via Simon Jenko 679631 301 V  

159 679481 179151
Bidovčeva ulica (povezava)/
Via Ferdo Bidovc 
(collegamento)

679531 106 V  

160 679491 179151
Gradnikova ulica 
(povezava)/Via Ivan Gradnik 
(collegamento)

679531 118 V  

161 679492 679531

Bidovčeva ulica/Via Ferdo 
Bidovc – Gradnikova ulica 
(povezava)/Via Ivan Gradnik 
(collegamento)

677191 98 V  
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162 679501 679491

Ulica II. prekomorske brigade 
(od Gradnikove ulice do 
HŠ 36)/Via della II Brigata 
d'Oltremare (da Via Ivan 
Gradnik al NC 36

HŠ/NC 36 37 V  

163 679511 679531
Bidovčeva ulica (do HŠ 22C)/
Via Ferdo Bidovec (fino al NC 
36)

HŠ/NC 22C 55 V  

164 679521 679531

Bidovčeva ulica/Via Ferdo 
Bidovec – Kovačičeva ulica 
(povezava)/Via Oskar Kovačič 
(collegamento)

677191 101 V  

165 679531 677673
Bidovčeva ulica (do HŠ 15)/ 
Via Ferdo Bidovec (fino al NC 
15)

HŠ/NC 15 156 V  

166 679541 677191
Kovačičeva ulica (do HŠ 3E)/ 
Via Oskar Kovačič (fino al NC 
3E)

HŠ/NC 3E 75 V  

167 679551 679541
Kovačičeva ulica (do HŠ 3D)/ 
Via Oskar Kovačič (fino al NC 
3D)

HŠ/NC 3D 44 V  

168 679561 677191

Kovačičeva ulica/Via Oskar 
Kovačič – Bidovčeva ulica (do 
HŠ 19)/Via Ferdo Bidovec (fino 
al NC 19)

HŠ/NC 19 52 V  

169 679571 679601 Klaričeva ulica (do HŠ 8)/Via 
Bruno Klarič (fino al NC 8) HŠ/NC 8 29 V  

170 679581 679591
Ulica Milana Spasiča (do HŠ 
18)/Via Milan Spasič (fino al 
NC 188) 

HŠ/NC 18 163 V  

171 679591 177111
Ulica Sergeja Mašere 
(povezava)/Via Sergej Mašera 
(collegamento)

677743 182 V  

172 679601 679602 Klaričeva ulica/Via Bruno 
Klarič 177111 357 V  

173 679602 179151

Ulica II. prekomorske brigade 
(odcep do HŠ 75)/Via 
della II Brigata d'Oltermare 
(diramazione fino al NC 75)

HŠ/NC 75 280 V  

174 679611 677191 Stjenkova ulica/Via Anton 
Čibelj-Stjenka 677191 231 V  

175 679621 677191 Vegova ulica/Via Jurij Vega 677191 381 V  

176 679631 179024

Jurčičeva ulica (od krožišča do 
Rozmanove ulice)/Via Josip 
Jurčič (dalla rotatoria fino a Via 
Stane Rozman)

677672 220 V  

177 679641 679651

Levstikova ulica/Via Fran 
Levstik – Jurčičeva ulica 
(odcep do Veluščkove 
ulice HŠ 6)/Via Josip Jurčič 
(diramazione fino al NC 6)

HŠ/NC 6 82 V  

178 679651 179024 Veluščkova ulica/Via Anton 
Velušček 179151 277 V  

179 679661 179151
Vatovčeva ulica (odcep do 
HŠ 7)/Via Nazarij Vatovec 
(diramazione fino al NC 7)

HŠ/NC 7 68 V  

180 679671 179151
Vodopivčeva ulica (do HŠ 34)/
Via Anton Vodopivec (fino al 
NC 34)

HŠ/NC 34 228 V  
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181 679681 179151 Pahorjeva ulica/Via Roman 
Pahor 679701 203 V  

182 679682 679701 Pahorjeva ulicaVia Roman 
Pahor 179023 143 V  

183 679691 679682 Tiha pot/Vicolo della Quiete 679701 151 V  

184 679701 179023 Pahorjeva ulica/Via Roman 
Pahor 679711 101 V  

185 679711 679701 Puntarjeva ulica (do HŠ 1)/Via 
Milko Puntar (fino al NC 1) HŠ/NC 1 75 V  

186 679721 679701
Puntarjeva ulica (do HŠ 19)/
Via Milko Puntar (fino al NC 
19)

HŠ/NC 19 99 V  

187 679731 180111
Ulica 15. maja (od krožišča 
do parkirišča)/Via XV Maggio 
(dalla rotatoria al parcheggio)

parkirišče/
parcheggio 313 V  

188 679732 179024

Tomšičeva ulica/Via Tone 
Tomšič – Cesta Zore Perello-
Godina (do OŠ)/Strada Zora 
Perello-Godina (fino alla SE)

OŠ Koper/SE 
Capodistria 467 B  

189 679741 177111

Cesta na Markovec/Strada 
di Monte Marco – Oljčna pot 
(povezava)/Vicolo degli Olivi 
(collegamento)

679761 200 V  

190 679751 677261
Prisoje (nasproti parkirišča)/
Prisoje(di fronte al parcheggio) 
– Oljčna pot/Vicolo degli Olivi

679741 150 V  

191 679761 179022 Oljčna pot/Vicolo degli Olivi 679771 479 V  

192 679771 679801 Oljčna pot (mimo šole)/Vicolo 
degli Olivi (oltre la scuola) 679761 291 V  

193 679781 180132 Dolga Reber/Costa Lunga – 
Mejna pot/Vicolo Lungoconfine 679791 1.133 V  

194 679782 679781
Dolga Reber (do krožišča)/
Costa Lunga (fino alla 
rotatoria)

177111 459 V  

195 679791 180132
Mejna pot (odcep do HŠ 
11)/ Vicolo Lungoconfine 
(diramazione fino al NC 11)

HŠ/NC 11 846 V  

196 679801 179021

Dolinska cesta (od krožišča do 
Oljčne poti)/Strada della Valle 
(dalla rotatoria fino al Vicolo 
degli Olivi) 

679771 433 V  

197 679811 179022 Ulica generala Levičnika/Via 
del Generale Levičnik 679761 565 V  

198 679821 179021

Šmarska cesta/Strada  
di Šmarje – Dolinska cesta 
(povezava)/Strada della 
Valle(collegamento)

179021 757 V  

199 679831 679821

Dolinska cesta/Strada della 
Valle – Šmarska cesta 
(povezava)/Strada di Šmarje 
(collegamento)

679821 92 V  

200 679841 177142
Partizanska ulica (odcep  
do HŠ 18)/Via dei Partigiani 
(diramazione fino al NC 18) 

HŠ/NC 18 469 V  

201 679842 177171
Tribanska cesta (odcep do 
HŠ 5)/Strada di Tribano 
(diramazione fino al NC 5)

HŠ/NC 5 57 V  
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202 679851 679861

Vanganelska cesta (odcep 
pri HŠ 55 mimo HŠ 73 
– povezava)/Strada di 
Vanganello (diramazione 
presso il NC 55 oltre il NC 73)

679861 270 V  

203 679861 679871
Vanganelska cesta (po 
naselju)/ Strada di Vanganello 
(oltre l’abitato)

679861 651 V  

204 679871 177141
Vanganelska cesta (do HŠ 
1A)/Strada di Vanganello (fino 
al NC 1A) 

HŠ/NC 1A 514 V  

205 679881 11 Obrtniška ulica (povezava)/Via 
degli Artigani (collegamento) 679871 212 V  

206 679891 679881
Obrtniška ulica (odcep do 
HŠ 26A)/Via degli Artigani 
(diramazione fino al NC 26A)

HŠ/NC 26A 232 V  

207 679901 11
Šmarska cesta (povezava)/
Strada di Šmarje 
(collegamento)

679871 72 V  

208 679911 677231 Benčičeva ulica/Via Dragomir 
Benčič HŠ/NC 14 267 V  

209 679921 180132 Bernetičeva ulica/Via Rudolf 
Bernetič 679941 194 V  

210 679931 177111 Kozlovičeva ulica/Via Kristjan 
Kozlovič 679941 258 V  

211 679932 679931 Kozlovičeva ulica/Via Kristjan 
Kozlovič 180132 247 V  

212 679941 180131 Beblerjeva ulica/Via Primož 
Bebler 679932 471 V  

213 679951 679931 Razgledna ulica/Via Bellavista 679981 352 V  
214 679961 177111 Šolska ulica/Via alla Scuola 679951 218 V  
215 679962 679951 Šolska ulica/Via alla Scuola 679931 201 V  

216 679963 679931

Semedela/Semedella – 
Kvedrova cesta (povezava)/
Strada Kveder Dušan - Tomaž 
(collegamento)

177111 261 V  

217 679971 679951 Sončna ulica (do HŠ 13)/Via 
Soleggiata (fino al NC 13) HŠ/NC 13 86 V  

218 679981 679951
Ulica Danila Zelena  
(do HŠ 9)/Via Danilo Zelen 
(fino al NC 9)

HŠ/NC 9 82 V  

219 679991 679951
Ulica Danila Zelena  
(do HŠ 6)/Via Danilo Zelen 
(fino al NC 9)

HŠ/NC 6 43 V  

220 680011 180132

Istrska cesta (od Mejne poti  
do kopališča Žusterna  
ob obali)/Strada dell'Istria  
(da Vicolo Lungoconfine fino 
alla riva della spiaggia  
di Giusterna)

180123 816 V  

221 680021 180132 Koper (Semedela)/Capodistria 
(Semedella) – Izola/Isola količki/paletti 446 V  

222 680041 179058

Semedelska cesta/Strada 
di Semedella – Pristaniška 
ulica (Koprska promenada 
do Žusterne)/Via del Porto 
(Lungomare di Capodistria fino 
a Giusterna)

180123 1.588 B  
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223 680042 180121
Parkirišče pri kopališču 
Žusterna/Parcheggio presso la 
spiaggia di Giusterna 

parkirišče/
parcheggio 25 V  

224 680061 180412
Levja ulica/Calle del Leone – 
Gramšijev trg/Piazzale Antonio 
Gramsci

679111 122 V  

225 680062 679111 Krpanova ulica/Via Martin 
Krpan 679101 58 V  

226 680063 679101 Tovarniška ulica/Via della 
Fabrica 179171 132 V  

V…vsa vozila/tutti i veicoli, B…kolesarji in pešci/ciclisti  
e pedoni, P…pešci/pedoni

SKUPAJ/
TOTALE: 47.524 m

8. člen – Articolo 8
Javne poti (JP) v drugih naseljih so/Passaggi pubblici in 

altri abitati:

Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
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odseka / 
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odseka  
v občini [m] / 
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1 625171 409 Petrinje – Črnotiče 623 661 V 1.597 – Hrpelje – 
Kozina

2 625401 409 Prešnica – Podgorje 623 1.689 V 4.361 – Hrpelje - 
Kozina

3 640301 640291 Grbci – Bandelj 11 275 V 2.216 – Izola/Isola
4 640321 640261 Baredi – Gažon 678181 60 V 1.152 – Izola//Isola

5 677011 406

Debeli rtič/Punta Grossa – 
Miloki/Milocchi – Jurjev hrib/
Monte San Giorgio – Barizoni/
Barisoni

177021 1.205 V 695 – Ankaran/
Ancarano

6 677015 177021 Razgledna pot/Vicolo del 
Panorama – Barizoni/Barisoni 677011 113 V 70 – Ankaran/

Ancarano

7 677016 177041 Hrvatini/Crevatini – Rožnik/
Roseto HŠ/NC 15 136 V 304 – Ankaran/

Ancarano

8 677021 177013 Kolomban/Colombano – Cerej/
Cerei 677031 581 V  

9 677031 177012

Hrvatini (od krožišča) / 
Crevatini (dalla rotatoria) – 
Cerej/Cerei – do meje z Italijo/
fino al confine con l'Italia

Italija/Italia 902 V  

10 677041 625 Pobegi – Bržani (odcep do HŠ 
11/diramazione fino al NC 11) HŠ/NC 11 304 V  

11 677042 625 Pobegi – Ilirija (povezava/
collegamento) 677041 323 V  

12 677043 677041 Pobegi – Ilirija (odcep do HŠ 
35/diramazione fino al NC 35) HŠ/NC 35 142 V  

13 677051 625
Prade – Sončna pot (odcep  
do HŠ 13A/diramazione fino  
al NC 13A)

HŠ/NC 13A 292 V  

14 677061 406
Hrvatini (Ivančičeva cesta)/
Crevatini (Strada Ivančič 
Franc-Rudi)

177041 266 V 1.128 – Ankaran/
Ancarano

15 677091 177122
Srgaši (Na Kortini, odcep  
do HŠ 13/diramazione fino  
al NC 13)

HŠ/NC 13 1.088 V  
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16 677101 177241
Župančiči – Labor – Brič –  
do meje s Hrvaško/fino  
al confine con la Croazia 

Hrvaška/Croazia 5.299 V  

17 677121 177231 Puče (Planjave – povezava/
collegamento) 177241 2.738 V  

18 677131 177231
Krkavče (mimo pokopališča  
in skozi vas/oltre il cimitero  
e attraverso il paese)

177231 2.011 V  

19 677141 177146 Boršt – Labor (odcep do HŠ 
16/diramazione fino al NC 16) HŠ/NC 16 2.402 V  

20 677151 177145 Vanganel – Čentur 177145 2.720 V  

21 677152 677151
Čentur (Veliki Čentur – odcep 
do HŠ 2D/diramazione fino  
al NC 2D)

HŠ/NC 2D 125 V  

22 677153 677152 Čentur (odcep do HŠ 2M/
diramazione fino al NC 2M) HŠ/NC 2M 186 V  

23 677154 677152
Čentur (Veliki Čentur – odcep 
do HŠ 1D/diramazione fino  
al NC 1D)

HŠ/NC 1D 87 V  

24 677155 677151
Čentur (Mali Čentur – odcep 
do HŠ 27B/diramazione fino  
al NC 27B)

HŠ/NC 27B 59 V  

25 677161 177145
Manžan (odcep do HŠ 18D/
diramazione fino  
al NC 18D)

HŠ/NC 18D 1.882 V  

26 677162 177145 Manžan (odcep do HŠ 1B/
diramazione fino al NC 1B) HŠ/NC 1B 120 V  

27 677163 177145 Manžan (odcep do HŠ 5B/
diramazione fino al NC 5B) HŠ/NC 5B 222 V  

28 677164 677391
Kampel/Campel – Manžan 
(odcep do HŠ 9/diramazione 
fino al NC 9)

HŠ/NC 9 622 V  

29 677165 677161 Manžan (odcep do HŠ 46/
diramazione fino al NC 46) HŠ/NC 46 93 V  

30 677166 677391
Kampel (odcep do HŠ 66)/
Campel (diramazione fino al 
NC 66)

HŠ/NC 66 110 V  

31 677167 677391
Kampel (odcep do HŠ 67)/
Campel (diramazione fino al 
NC 67)

HŠ/NC 67 125 V  

32 677168 677391
Kampel (odcep do HŠ 30C)
Campel (diramazione fino al 
NC 30C)

HŠ/NC 30C 66 V  

33 677171 177145
Vanganel (Padovani – odcep 
do HŠ 35/diramazione fino  
al NC 35)

HŠ/NC 35 1.782 V  

34 677181 177321
Vanganel (Plenel, Pontal) – 
Montinjan (Baredi, Bodanjce) 
– Marezige

677401 2.924 V  

35 677201 623 Kastelec – Črnotiče (mimo 
kamnoloma/oltre la cava) 623 2.294 V  

36 677211 623 Praproče 677211 2.055 V  

37 677212 623 Podgorje (povezava/
collegamento) 623 594 V  

38 677213 623
Podgorje (povezava mimo 
cerkve/collegamento oltre  
la chiesa)

677212 155 V  

39 677214 623 Podgorje – železniška postaja/
stazione ferroviaria HŠ/NC 68 161 V  
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40 677221 177291 Dvori (do HŠ 2/fino al NC 2) HŠ/NC 2 77 V  
41 677222 177291 Dvori (do HŠ 12/fino al NC 12) HŠ/NC 12 102 V  

42 677231 177111 Cesta na Markovec/Strada  
di Monte Marco – Velike njive 640321 2.901 V 672 – Izola/Isola

43 677271 741 Spodnje Škofije (do lokalne 
ceste/fino alla strada locale) 177331 264 V  

44 677272 177331 Spodnje Škofije (od lokalne 
ceste/fino alla strada locala) 177011 690 V  

45 677281 177061

Zgornje Škofije – Tinjan 
(Kolombar – odcep  
do HŠ 96A/diramazione fino  
al NC 96A)

HŠ/NC 96A 908 V  

46 677291 208 Rožar (odcep do HŠ 9/
diramazione fino al NC 9) HŠ/NC 9 780 V  

47 677292 677291 Rožar – Rižana 177091 623 V  

48 677301 677071

Škocjanska pot (nasproti 
pokopališča)/Via di San 
Canziano (di fronte al cimitero) 
– Škocjan/ San Canziano – 
Triban (Sv. Tomaž)

177181 3.591 V  

49 677302 677301
Škocjan (odcep do HŠ 8)/ San 
Canziano (diramazione fino  
al NC 8)

HŠ/NC 8 76 V  

50 677303 677301
Škocjan (odcep  
do HŠ 59A)/San Canziano 
(diramazione fino al NC 59A)

HŠ/NC 59A 89 V  

51 677304 677301
Škocjan (odcep  
do HŠ 34D)/San Canziano 
(diramazione fino al NC 34D)

HŠ/NC 34D 156 V  

52 677305 677301
Škocjan (odcep  
do HŠ 40C)/San Canziano 
(diramazione fino al NC 40C)

HŠ 40C/NC 40C 206 V  

53 677311 177171
Triban (Pradišjol) – Škocjan 
(povezava)/San Canziano 
(collegamento)

677301 842 V  

54 677321 177171
Triban (Štuleti, Sv. Sebastjan) 
– Škocjan (povezava)/San 
Canziano (collegamento)

677301 1.658 V  

55 677322 177171
Triban (odcep  
do HŠ 13A/diramazione fino  
al NC 13A)

HŠ/NC 13A 159 V  

56 677341 177181
Prade (Cesta Ivana Starca/
Strada Ivan Starc) – Bonini 
(povezava/collegamento)

177171 3.250 V  

57 677342 677341 Škocjan (povezava)/San 
Canziano (collegamento) 677341 215 V  

58 677343 677341
Bonini (odcep  
do HŠ 25A/diramazione fino  
al NC 25A)

HŠ/NC 25A 54 V  

59 677344 677714
Bonini (odcep  
do HŠ 41B/diramazione fino  
al NC 41B)

HŠ/NC 41B 72 V  

60 677351 11
Koper/Capodistria – 
Bošamarin/Bossamarino – 
Grinjan – Šmarje 

177131 3.172 V  

61 677352 677351
Bošamarin (odcep  
do HŠ 15B)/Bossamarino 
(diramazione fino al NC 15B)

HŠ/NC 15B 84 V  



Stran 5060 / Št. 123 / 18. 9. 2020 Uradni list Republike Slovenije

Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
N. tratta

Začetek 
odseka / 
Inizio  
tratta

Potek odseka /  
Percorso della tratta

Konec odseka / 
Termine tratta

Dolžina 
odseka  
v občini [m] / 
Lunghezza 
della tratta 
nel comune 
[m]

Namen 
uporabe / 
Destinazione 
d’uso

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza della 
tratta rimanente nel 
comune limitrofo [m]

62 677353 677351
Grinjan (odcep  
do HŠ 1V/diramazione fino  
al NC 1V)

HŠ/NC 1V 81 V  

63 677354 177132
Šmarje (odcep  
do HŠ 163/diramazione fino  
al NC 163)

HŠ/NC 163 109 V  

64 677355 177132
Šmarje (odcep  
do HŠ 155/diramazione fino  
al NC 155)

HŠ/NC 155 156 V  

65 677356 177131
Šmarje (odcep  
do HŠ 143/diramazione fino  
al NC 143)

HŠ/NC 143 145 V  

66 677357 177131
Šmarje (odcep  
do HŠ 135/diramazione fino  
al NC 135)

HŠ/NC 135 101 V  

67 677358 11
Šalara (odcep  
do HŠ 26A)/Salara 
(diramazione fino al NC 26A)

HŠ/NC 26A 111 V  

68 677361 177142 Bošamarin/Bossamarino – 
Grinjan 677351 2.261 V  

69 677362 677361
Grinjan (odcep  
do HŠ 11/diramazione fino  
al NC 11)

HŠ/NC 11 316 V  

70 677363 677361 Bošamarin (povezava)/ 
Bossamarino (collegamento) 677361 105 V  

71 677364 677361
Bošamarin (odcep  
do HŠ 22B)/Bossamarino 
(diramazione fino al NC 22B)

HŠ/NC 22B 313 V  

72 677365 677361

Bošamarin (odcep mimo  
HŠ 62 do kolesarske poti) /
Bossamarino (diramazione  
oltr eil NC 62 fino alla pista 
ciclabile)

kolesarska pot/
pista ciclabile 92 V  

73 677366 677361
Bošamarin (odcep  
do HŠ 51)/Bossamarino 
(diramazione fino al NC 51)

HŠ/NC 51 264 V  

74 677367 677361
Bošamarin (odcep  
do HŠ 44)/Bossamarino 
(diramazione fino al NC 44)

HŠ/NC 44 91 V  

75 677368 677361
Bošamarin (odcep  
do HŠ 38)/Bossamarino 
(diramazione fino al NC38)

HŠ/NC 38 94 V  

76 677369 677368
Bošamarin (odcep  
do HŠ 34A)/Bossamarino 
(diramazione fino al NC 34A)

HŠ/NC 34A 183 V  

77 677371 177143
Bošamarin/Bossamarino – 
Grinjan (do HŠ 16/fino  
al NC 16)

HŠ/NC 16 1.036 V  

78 677372 677361
Bošamarin (odcep  
do HŠ 36)/Bossamarino 
(diramazione fino al NC 36)

HŠ/NC 36 130 V  

79 677381 677371

Bošamarin/Bossamarino – 
Kampel (odcep  
do HŠ 15)/Campel 
(diramazione fino al NC 15)

HŠ/NC 15 1.354 V  

80 677382 677381 Kampel (povezava)/Campel 
(collegameto) 677381 919 V  

81 677391 177144
Kampel (odcep do HŠ 40)/ 
Campel (diramazione fino  
al NC 40)

HŠ/NC 40 1.432 V  
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82 677401 177135 Marezige HŠ/NC 113 1.279 V  

83 677402 177135 Marezige (krožna pot/strada 
circolare) 677402 378 V  

84 677403 677402
Marezige (povezava mimo  
HŠ 61/diramazione fino  
al NC 61)

177135 29 V  

85 677404 677402 Marezige (povezava/
collegamento) 677402 21 V  

86 677405 177153
Marezige (odcep  
do HŠ 27/diramazione fino  
al NC 27)

HŠ/NC 27 114 V  

87 677411 625
Sv. Anton – Kocjančiči (odcep 
do HŠ 22/diramazione fino  
al NC 22)

HŠ/NC 22 1.111 V  

88 677421 625 Kubed 208 1.080 V  
89 677431 624 Bezovica 177301 1.321 V  

90 677441 177301

Dol pri Hrastovljah – Hrastovlje 
– Zanigrad (odcep  
do HŠ 6/diramazione fino  
al NC 6)

HŠ/NC 6 2.179 V  

91 677442 677441 Dol pri Hrastovljah – povezava/
collegamento 677441 152 V  

92 677443 624 Zazid (povezava/collegamento) 624 245 V  
93 677444 624 Zazid (povezava/collegamento) 677443 161 V  
94 677445 677444 Zazid (povezava/collegamento) 677443 345 V  

95 677451 624 Rakitovec – Dvori – Movraž 
(skozi vas/attraverso il paese) 177291 3.757 V  

96 677461 625 Poletiči (Bičje, odcep do HŠ 
16/diramazione fino al NC 16) HŠ/NC 16 604 V  

97 677471 625 Poletiči (Beli kamen) – 
Gradišče (Brbaričje) 208 726 V  

98 677481 208 Smokvica (povezava/
collegamento) 177291 1.224 V  

99 677482 208
Lukini (povezava skozi vas/
collegamento attraverso  
il paese)

208 389 V  

100 677491 177151
Popetre (odcep  
do HŠ 42/diramazione fino  
al NC 42)

HŠ/NC 42 197 V  

101 677501 177146
Zabavlje (odcep  
do HŠ 7/diramazione fino  
al NC 7)

HŠ/NC 7 493 V  

102 677511 177151 Truške – Bočaji 177146 970 V  

103 677521 177151

Truške (mimo cerkve  
Sv. Kancijana do HŠ 13/oltre 
alla chiesa di San Canziano 
fino al NC 13)

HŠ/NC 13 1.981 V  

104 677531 177151
Kozloviči (odcep  
do HŠ 27/diramazione fino  
al NC 27)

HŠ/NC 27 866 V  

105 677551 177132 Pomjan – Fijeroga – Župančiči 177241 2.963 V  

106 677561 177251
Topolovec (Teran – odcep  
do HŠ 10/diramazione fino  
al NC 10)

HŠ/NC 10 1.000 V  

107 677571 177251

Belveder – Topolovec 
(Žrnjovec – odcep  
do HŠ 22/diramazione fino  
al NC 22)

HŠ/NC 22 497 V  
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108 677581 177251 Koromači – Boškini (povezava/
collegamento) 177251 425 V  

109 677591 177251
Sirči (Pavliči – odcep  
do HŠ 23/diramazione fino  
al NC 23)

HŠ/NC 23 1.212 V  

110 677601 177261
Gradin – Abitanti – do meje  
s Hrvaško/fino al confine  
con la Croazia

Hrvaška/Croazia 3.421 V  

111 677611 626
Trebeše (odcep  
do HŠ 24/diramazione fino  
al NC 24)

HŠ/NC 24 1.012 V  

112 677612 626
Butari (odcep  
do HŠ 15/diramazione fino  
al NC 15)

HŠ/NC 15 127 V  

113 677621 177271
Brezovica pri Gradinu (Rosiči 
– odcep do HŠ 29/diramazione 
fino al NC 29)

HŠ/NC 29 799 V  

114 677631 177271
Pregara (Abrami – odcep  
do HŠ 52/diramazione fino  
al NC 52)

HŠ/NC 52 1.183 V  

115 677641 208
Olika (odcep  
do HŠ 5/diramazione fino  
al NC 5)

HŠ/NC 5 375 V  

116 677651 208
Pisari – Šeki – Maršiči (Mlin – 
odcep do HŠ 10/diramazione 
fino al NC 10)

HŠ/NC 10 3.058 V  

117 677661 627
Osp (Mišja peč) – Gabrovica 
pri Črnem Kal (Škalerjevec) – 
Črni Kal

409 2.230 V  

118 677662 627 Gabrovica pri Črnem Kalu 
(povezava/collegamento) 677661 555 V  

119 677663 677662 Gabrovica pri Črnem Kalu 
(povezava/collegamento) 677662 158 V  

120 677664 677662 Gabrovica pri Črnem Kalu 
(povezava/collegamento) 677661 204 V  

121 677665 177361 Kastelec (povezava/
collegamento) 177361 224 V  

122 677666 627
Osp (mimo cerkve – 
povezava/oltre alla chiesa – 
collegamento)

627 284 V  

123 677667 677666
Osp (skozi vas – povezava/
attraverso il paese – 
collegamento)

677666 217 V  

124 677668 627 Osp (Srednje Vale – povezava/
collegamento) 627 165 V  

125 677669 177361
Socerb (odcep do restavracije 
Grad Socerb/diramazione fino 
al ristorante Grad Socerb)

HŠ/NC 7 1.286 V  

126 677681 677171
Vanganel (Guci – odcep  
do HŠ 26A/diramazione fino  
al NC 26A)

HŠ/NC 26A 736 V  

127 677682 677681
Vanganel (Treš – odcep  
do HŠ 29C/diramazione fino  
al NC 29C)

HŠ/NC 29C 179 V  

128 677691 177171 Sv. Anton (Potok, Kavaliči – 
povezava/collegamento) 177135 2.092 V  

129 677692 177135 Sv. Anton (povezava/
collegamento) 677691 278 V  
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130 677711 625
Sv. Anton (po cesti Gregoriči  
in Hrib/sulla strada Gregoriči  
e Hrib)

677714 707 V  

131 677712 625 Sv. Anton (izvoz/uscita) 677711 62 V  

132 677713 677712 Sv. Anton (povezava/
collegamento) 677711 38 V  

133 677714 625 Sv. Anton – Bonini 677341 2.589 V  

134 677715 677711 Sv. Anton (povezava/
collegamento) 625 260 V  

135 677721 625
Sv. Anton – Pečki (odcep  
do HŠ 4/diramazione fino  
al NC 4)

HŠ/NC 4 1.045 V  

136 677722 677714 Sv. Anton (povezava/
collegamento Tomažiči – Hrib) 677711 380 V  

137 677723 677722
Sv. Anton – Ravne (odcep  
do HŠ 12/diramazione fino  
al NC 12)

HŠ/NC 12 114 V  

138 677724 677722
Sv. Anton – Gregoriči (odcep 
do HŠ 26/diramazione fino  
al NC 26) 

HŠ/NC 26 135 V  

139 677725 677722
Sv. Anton – Hrib (odcep  
do HŠ 3/diramazione fino  
al NC 3)

HŠ/NC 3 77 V  

140 677731 625
Sv. Anton – Kortina (odcep  
do HŠ 9A/diramazione fino  
al NC 9A) 

HŠ/NC 9A 1.038 V  

141 677732 177135
Sv. Anton – Škofarji (odcep  
do HŠ 6/diramazione fino  
al NC 6)

HŠ/NC 6 176 V  

142 677751 741
Bertoki/Bertocchi – Cesta 
Borcev (povezava)/Strada dei 
Combattenti (collegamento)

677761 285 V  

143 677761 741

Bertoki/Bertocchi – Cesta 
Borcev/Strada dei Combattenti 
– Markova ulica/Via Vincenc 
Kocjančič-Marko – Ulica  
ob spomeniku (mimo 
pokopališča)/Via del 
Monumento (oltre il cimitero)

741 958 V  

144 677771 625

Bertoki/Bertocchi – Markova 
ulica (povezava) /Via 
Vincenc Kocjančič-Marko 
(collegamento)

677761 300 V  

145 677781 625 Pobegi – Cikuti (povezava/
collegamento) 677791 667 V  

146 677782 677781
Pobegi (Frenkova cesta) 
– Bonini (povezava/
collegamento)

677341 617 V  

147 677783 625
Pobegi – Cesta na Žanej 
(odcep do HŠ 17/ diramazione 
fino al NC 17)

HŠ/NC 17 234 V  

148 677791 625
Pobegi – Frenkova cesta 
(odcep do HŠ 20/ diramazione 
fino al NC 20)

HŠ/NC 20 715 V  

149 677792 177191
Pobegi – Pobegovo naselje 
(odcep do HŠ 16/ diramazione 
fino al NC 16)

HŠ/NC 16 105 V  
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150 677793 678138

Dekani (odcep mimo igrišča  
do HŠ 76S/diramazione oltre  
il campo da gioco fino  
al NC 76S)

HŠ/NC 76S 376 V  

151 677794 677793
Dekani (odcep  
do HŠ 76V/diramazione fino  
al NC 76V)

HŠ/NC 76V 165 V  

152 677795 678138
Dekani (odcep  
do HŠ 218A/diramazione fino 
al NC 218A) 

HŠ/NC 218A 80 V  

153 677801 177151
Trsek (Spodnja vas – odcep  
do HŠ 23/diramazione fino  
al NC 23)

HŠ/NC 23 229 V  

154 677811 177134 Marezige (Krmci, Mlaka, 
Rokavci) HŠ/NC 41 1.423 V  

155 677812 177145 Babiči (skozi vas – povezava/
collegamento) 177145 180 V  

156 677813 677812 Babiči (skozi vas – povezava/
collegamento) 177145 138 V  

157 677814 677813
Babiči (skozi vas – povezava/
attraverso il paese – 
collegamento)

177145 49 V  

158 677821 177146
Glem (odcep  
do HŠ 1/diramazione fino  
al NC 1)

HŠ/NC 1 1.131 V  

159 677831 677141
Boršt – Labor (Jurinčiči – 
odcep do HŠ 45diramazione 
fino al NC 45)

HŠ/NC 45 1.185 V  

160 677841 11
Šalara (Paderna, Pocelin)/
Salara (Paderna, Pocelin) – 
Srgaši (Križišče)

177131 1.198 V  

161 677851 177131

Šmarje (mimo OŠ  
in spomenika/oltre la SE  
e il monumento) – povezava/
collegamento

177131 228 V  

162 677852 677851 Šmarje – povezava/
collegamento 677854 153 V  

163 677853 677852
Šmarje (mimo župnije/oltre 
alla parrocchia) – povezava/
collegamento

677854 93 V  

164 677854 678071

Šmarje (za OŠ in mimo 
cerkve) – povezava/Šmarje 
(dietro la SE e oltre la chiesa) 
– collegamento

177131 793 V  

165 677861 677121 Puče (Pribci – povezava/
collegamento) 677121 803 V  

166 677871 177231
Krkavče (odcep  
do HŠ 112/diramazione fino  
al NC 112)

HŠ/NC 112 708 V  

167 677881 677551
Fijeroga – Dilici (odcep  
do HŠ 2/diramazione fino  
al NC 2) 

HŠ/NC 2 1.200 V  

168 677891 177061
Zgornje Škofije (odcep  
do HŠ 89A/diramazione fino  
al NC 89A)

HŠ/NC 89A 577 V  

169 677892 677891
Zgornje Škofije (odcep  
do HŠ 72A/diramazione fino  
al NC 72A)

HŠ/NC 72A 248 V  
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170 677893 677891 Zgornje Škofije (povezava/
collegamento) 177061 329 V  

171 677901 177061
Zgornje Škofije (odcep  
do HŠ 62A/diramazione fino  
al NC 62A)

HŠ/NC 62A 533 V  

172 677902 677901 Zgornje Škofije (povezava/
collegamento) 677903 144 V  

173 677903 677901
Zgornje Škofije (odcep  
do HŠ 13G/diramazione fino  
al NC 13G)

HŠ/NC 13G 382 V  

174 677904 677901 Zgornje Škofije (povezava/
collegamento) 177061 158 V  

175 677905 177061
Zgornje Škofije (odcep  
do HŠ 54G/diramazione fino  
al NC 54G)

HŠ/NC 54G 93 V  

176 677906 177061
Zgornje Škofije (odcep  
do HŠ 128E/diramazione fino 
al NC 128E)

HŠ/NC 128E 130 V  

177 677907 177061
Spodnje Škofije (odcep  
do HŠ 188/diramazione fino  
al NC 188)

HŠ/NC 188 190 V  

178 677908 177062
Spodnje Škofije (odcep  
do HŠ 189/diramazione fino  
al NC 189)

HŠ/NC 189 92 V  

179 677909 177371
Spodnje Škofije  
(do HŠ 18/diramazione fino  
al NC 18)

HŠ/NC 18 219 V  

180 677911 177061
Plavje (Badiha – odcep  
do HŠ 70/diramazione fino  
al NC 70)

HŠ/NC 70 518 V  

181 677921 177061
Zgornje Škofije (odcep  
do HŠ 97/diramazione fino  
al NC 97)

HŠ/NC 97 231 V  

182 677922 409
Dekani (odcep  
do HŠ 14/diramazione fino  
al NC 14)

HŠ/NC 14 244 V  

183 677923 409
Dekani (odcep  
do HŠ 12B/diramazione fino  
al NC 12B) 

HŠ/NC 12B 187 V  

184 677924 409
Dekani (odcep  
do HŠ 7B/diramazione fino  
al NC 7B) 

HŠ/NC 7B 86 V  

185 677925 678139 Dekani (povezava/
collegamento) 678139 181 V  

186 677926 677925
Dekani (odcep  
do HŠ 91/diramazione fino  
al NC 91)

HŠ/NC 91 117 V  

187 677927 678139
Dekani (odcep  
do HŠ 104B/diramazione fino 
al NC 104B)

HŠ/NC 104B 127 V  

188 677928 678139
Dekani (odcep  
do HŠ 75B/diramazione fino  
al NC 75B)

HŠ/NC 75B 78 V  

189 677929 678138
Dekani (odcep  
do HŠ 221A/diramazione fino 
al NC 221A)

HŠ/NC 221A 121 V  

190 677931 177041
Hrvatini (center – povezava)/
Crevatini (centro – 
collegamento)

177012 351 V  
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191 677932 177013
Kolomban (mimo pokopališča)/
Colombano (oltre il cimitero) – 
Hrvatini/Crevatini

177042 281 V  

192 677941 177012 Hrvatini/Crevatini – 
Premančan/Premanzano 177051 1.219 V  

193 677942 177012

Hrvatini (mimo avtobusne 
postaje – povezava)/Crevatini 
(oltre la stazione degli autobus 
– collegamento)

177012 388 V  

194 677943 177012
Hrvatini (odcep  
do HŠ 12C)/Crevatini 
(diramazione fino al NC 12C)

HŠ/NC 12C 213 V  

195 677944 177012
Hrvatini (mimo gostišča  
do OŠ)/Crevatini (oltre  
la locanda fino alla SE)

677943 230 V  

196 677945 677944
Hrvatini (mimo 
ključavničarstva)/Crevatini 
(oltre il fabbro)

677942 221 V  

197 677946 177012

Hrvatini (odcep  
do HŠ 214E)/Crevatini 
(diramazione fino  
al il NC 214E)

HŠ/NC 214E 121 V  

198 677947 677942
Hrvatini (odcep  
do HŠ 193A)/Crevatini 
(diramazione finoil NC 193A)

HŠ/NC 193A 138 V  

199 677948 677944 Hrvatini (do HŠ 140)/Crevatini 
(fino al NC 140) HŠ/NC 140 27 V  

200 677951 623 Črnotiče 677201 1.096 V  

201 677952 677951
Črnotiče – železniška postaja – 
povezava/Črnotiče – stazione 
ferroviaria – collegamento

677951 664 V  

202 677961 409 Črni Kal (skozi vas/attraverso  
il paese) GC 407 V  

203 677962 409 Črni Kal (Brnjak) – povezava/
collegamento 409 264 V  

204 677963 208 Črni Kal (Katinara) – povezava/
collegamento 409 265 V  

205 677964 677961
Črni Kal (odcep  
do HŠ 57/diramazione fino  
al NC 57)

HŠ/NC 57 158 V  

206 677965 677961 Črni Kal (povezava/
collegamento) 677964 85 V  

207 677971 624
Rakitovec (odcep  
do HŠ 50/diramazione fino  
al NC 50)

HŠ/NC 50 865 V  

208 677972 677971
Rakitovec (odcep  
do HŠ 6A/diramazione fino  
al NC 6A)

GC 241 V  

209 677981 177271
Pregara (Kristiji – odcep  
do HŠ 44A/diramazione fino  
al NC 44A)

HŠ/NC 44A 390 V  

210 677991 177271
Pregara – Peraji (odcep  
do HŠ 7/diramazione fino  
al NC 7)

HŠ/NC 7 2.056 V  

211 678011 625 Galantiči (povezava/
collegamento) 625 409 V  

212 678021 208
Sočerga (odcep  
do HŠ 28/diramazione fino  
al NC 28)

HŠ/NC 28 342 V  
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213 678031 677421
Kubed (odcep  
do HŠ 51/diramazione fino  
al NC 51)

HŠ/NC 51 432 V  

214 678041 677651
Šeki – Karli (odcep  
do HŠ 5/diramazione fino  
al NC 5)

HŠ/NC 5 1.144 V  

215 678051 177281
Tuljaki – Sokoliči (odcep  
do HŠ 10/diramazione fino  
al NC 10)

HŠ/NC 10 976 V  

216 678061 177291
Gračišče (odcep  
do HŠ 26B/diramazione fino  
al NC 26B)

HŠ/NC 26B 420 V  

217 678071 177131

Šmarje (mimo športnega 
igrišča in OŠ) – povezava/
Šmarje (oltre  
al campo sportivo e la SE) – 
collegamento

177131 541 V  

218 678081 177231
Krkavče (odcep  
do HŠ 102/diramazione fino  
al NC 102)

HŠ/NC 102 546 V  

219 678082 177231
Krkavče (odcep  
do HŠ 105/diramazione fino  
al NC 105)

HŠ/NC 105 384 V  

220 678091 177341

Koštabona (odcep mimo 
nogometnega igrišča  
do razcepa)/Koštabona 
(diramazione oltre al campo  
di calcio fino all'intersezione)

Razcep/
intersezione 701 V  

221 678101 409

Rižana (povezava do 
križišča za v Krnico)/
Rižana (collegamento fino 
all'intersezione per Krnica)

177091 68 V  

222 678102 208 Kortine (povezava/
collegamento) 208 735 V  

223 678111 741 Spodnje Škofije (povezava/
collegamento) 741 253 V  

224 678112 680511
Spodnje Škofije (odcep  
do HŠ 40/diramazione fino  
al NC 40)

HŠ/NC 40 43 V  

225 678113 177061

Spodnje Škofije (mimo 
krajevne skupnosti – 
povezava)/Spodnje Škofije 
(oltre la comunità locale – 
collegamento)

177061 250 V  

226 678114 678113 Spodnje Škofije (povezava/
collegamento) 678113 77 V  

227 678115 741 Spodnje Škofije (povezava/
collegamento) 678113 99 V  

228 678116 678111
Spodnje Škofije (odcep  
do HŠ 218/diramazione fino  
al NC 218)

HŠ/NC 218 130 V  

229 678117 678111 Spodnje Škofije (mimo igrišča/
oltre il campo da gioco) 677271 190 V  

230 678118 677271 Spodnje Škofije (povezava/
collegamento) 678117 41 V  

231 678121 177143 Kampel (povezava)/Campel 
(collegamento) 677381 607 V  

232 678122 678121
Kampel (odcep  
do HŠ 23B)/Campel 
(diramazione fino al NC 23B)

HŠ/NC 23B 204 V  
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233 678123 678121
Kampel (odcep do HŠ 94C)/ 
Campel (diramazione fino  
al NC 94C)

HŠ/NC 94C 271 V  

234 678124 177144 Kampel (Brda – povezava)/ 
Campel (Brda – collegamento) 677391 585 V  

235 678131 409 Dekani (mimo OŠ/oltre la SE) 177211 482 V  

236 678132 409 Dekani (povezava/
collegamento) 678131 383 V  

237 678133 678132 Dekani (povezava/
collegamento) 678131 354 V  

238 678134 678131 Dekani (povezava/
collegamento) 177211 343 V  

239 678135 678131
Dekani (odcep  
do HŠ 270/diramazione fino  
al NC 270)

HŠ/NC 270 79 V  

240 678136 177211 Dekani (povezava/
collegamento) 678131 188 V  

241 678137 678131
Dekani (odcep  
do HŠ 303B/diramazione fino 
al NC 303B)

HŠ/NC 303B 164 V  

242 678138 177211

Dekani (odcep pri cerkvi  
in mimo igrišča  
do HŠ 78D/diramazione 
presso la chiesa e oltre  
il campo da gioco fino  
al NC 78D)

HŠ/NC 78D 743 V  

243 678139 177211 Dekani (do igrišča)/fino  
al campo da gioco 678138 522 V  

244 678161 177121 Šalara/Salara Razcep/
intersezione 799 V  

245 678181 177122

Gažon (mimo doma Danice  
in športnega igrišča/oltre  
la Casa Danica e il campo  
da gioco)

640321 1.490 V  

246 678182 177122 Gažon (povezava/
collegamento) 177122 234 V  

247 678183 678182
Gažon (odcep  
do HŠ 53/diramazione fino  
al NC 53)

HŠ/NC 53 62 V  

248 678184 678183
Gažon (odcep  
do HŠ 64/diramazione fino  
al NC 64)

HŠ/NC 64 44 V  

249 678185 678181
Gažon (odcep  
do HŠ 47A/diramazione fino  
al NC 47A)

HŠ/NC 47A 220 V  

250 678186 177122
Gažon (odcep  
do HŠ 7C/diramazione fino  
al NC 7C)

HŠ/NC 7C 153 V  

251 678191 625

Prade (Poljska pot) – Bertoki 
(Cesta med vinogradi)/
Bertocchi (Strada  
fra i Vigneti)

677771 1.266 V  

252 678201 177191

Pobegi (Cesta na Rižano) – 
Bertoki (Cesta med vinogradi)/
Bertocchi (Strada  
fra i Vigneti)

678191 1.373 V  

253 678211 177121
Šalara (Rojc – odcep  
do HŠ 24C)/Salara (Rojc – 
diramazione fino al NC 24C)

HŠ/NC 24C 385 V  



Uradni list Republike Slovenije Št. 123 / 18. 9. 2020 / Stran 5069 

Zap.  
št. /  
N.  
progr.

Številka 
odseka /  
N. tratta

Začetek 
odseka / 
Inizio  
tratta

Potek odseka /  
Percorso della tratta

Konec odseka / 
Termine tratta

Dolžina 
odseka  
v občini [m] / 
Lunghezza 
della tratta 
nel comune 
[m]

Namen 
uporabe / 
Destinazione 
d’uso

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] / 
Lunghezza della 
tratta rimanente nel 
comune limitrofo [m]

254 678221 625
Pobegi – Kortina (odcep  
do HŠ 6/diramazione fino  
al NC 6)

HŠ/NC 6 289 V  

255 678231 625
Čežarji – Montinjančevo 
naselje (do HŠ 5A/diramazione 
fino al NC 5A)

HŠ/NC 5A 277 V  

256 678232 678231
Čežarji – Montinjančevo 
naselje (odcep do HŠ 6/
diramazione fino al NC 6)

HŠ/NC 6 124 V  

257 678233 625
Čežarji – Na izvir  
(do HŠ 3D/diramazione fino  
al NC 3)

HŠ/NC 3D 81 V  

258 678234 625
Čežarji – Pot Elvire Vatovec 
(do HŠ 12/diramazione fino  
al NC 12)

HŠ/NC 12 105 V  

259 678235 625
Čežarji – Kalistrova ulica  
(do HŠ 15/diramazione fino  
al NC 15)

HŠ/NC 15 201 V  

260 678236 625
Čežarji – Oljarska pot  
(do HŠ 11/diramazione fino  
al NC 11)

HŠ/NC 11 78 V  

261 678237 625
Čežarji – Kovaška ulica  
(do HŠ 5/diramazione fino  
al NC 5)

HŠ/NC 5 39 V  

262 678238 625

Čežarji – Cesta I. Istrske 
brigade (do HŠ 64C/
diramazione fino  
al NC 64C)

HŠ/NC 64C 210 V  

263 678241 177301
Hrastovlje (skozi vas/attraverso 
il paese) – povezava/
collegamento

177301 597 V  

264 680081 177251 Topolovec HŠ/NC 28 98 V  
265 680091 177271 Pregara HŠ/NC 77 32 V  

266 680111 180061
Prade – cesta VII (odcep  
do HŠ 10/Strada VII 
(diramazione fino al NC 10)

HŠ/NC 10 122 V  

267 680112 177181

Prade – Cesta Ivana Starca 
(odcep do HŠ 14)/Strada Ivan 
Starc (diramazione fino  
al NC 14)

HŠ/NC 14 95 V  

268 680113 177181
Prade – Lovorova ulica (odcep 
do HŠ 9)/Via dell'Alloro 
(diramazione fino al NC 9)

HŠ/NC 9 156 V  

269 680114 680113
Prade – Šantoma (odcep  
do HŠ 9/diramazione fino  
al NC 9)

HŠ/NC 9 135 V  

270 680115 177181
Škocjan (odcep  
do HŠ 33E/diramazione fino  
al NC 33E)

HŠ/NC 33E 408 V  

271 680116 680115
Škocjan (odcep  
do HŠ 33C/diramazione fino  
al NC 33C)

HŠ/NC 33C 122 V  

272 680117 680115

Prade – Cesta Ivana Starca/
Strada Ivan Starc (odcep  
do HŠ 38/diramazione fino  
al NC 38)

HŠ/NC 38 243 V  

273 680121 180061
Prade – cesta IX/Strada IX 
(odcep do HŠ 9/diramazione 
fino al NC 9)

HŠ/NC 9 145 V  
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274 680131 180061
Prade – cesta XI/Strada XI 
(odcep do HŠ 9/diramazione 
fino al NC 9)

HŠ/NC 9 131 V  

275 680141 180061
Prade – cesta XIII/Strada XIII 
(odcep do HŠ 9/diramazione 
fino al NC 9)

HŠ/NC 9 114 V  

276 680151 180061
Prade – cesta XV/Strada XV 
(odcep do HŠ 10/diramazione 
fino al NC 10)

HŠ/NC 10 120 V  

277 680161 680151
Prade – cesta XV/Strada XV 
(odcep do HŠ 21/diramazione 
fino al NC 21)

HŠ/NC 21 86 V  

278 680171 680151
Prade – cesta XV/Strada XV 
(odcep do HŠ 11B/diramazione 
fino al NC 11B)

HŠ/NC 11B 87 V  

279 680181 180061
Prade – Kurirska cesta (odcep 
do HŠ 2/diramazione fino  
al NC 2)

HŠ/NC 9 140 V  

280 680191 180061
Prade – cesta XVIII/Strada 
XVIII (odcep do HŠ 9/
diramazione fino al NC 9)

HŠ/NC 9 79 V  

281 680201 180061
Prade – cesta XVI/Strada XVI 
(odcep do HŠ 26/diramazione 
fino al NC 26)

HŠ/NC 26 224 V  

282 680211 680201
Prade – cesta XVI/Strada XVI 
(odcep do HŠ 14/diramazione 
fino al NC 14)

HŠ/NC 14 67 V  

283 680221 680201
Prade – cesta XVI/Strada XVI 
(odcep do HŠ 15/diramazione 
fino al NC 15)

HŠ/NC 15 84 V  

284 680231 180061 Prade – cesta X/Strada X 
(povezava/collegamento) 177181 309 V  

285 680241 680231
Prade – cesta XII/Strada XII 
(odcep do HŠ 1/diramazione 
fino al NC 1)

HŠ/NC 1 91 V  

286 680251 680231 Prade – cesta XIV/Strada XIV 
(povezava/collegamento) 680201 179 V  

287 680252 680201
Prade – cesta XIV/Strada XVI 
(odcep do HŠ 25/diramazione 
fino al NC 25)

HŠ/NC 25 103 V  

288 680451 625
Sv. Anton (povezava med 
Dolani in Dvori/collegamento 
tra Dolani e Dvori)

680461 572 V  

289 680461 625

Sv. Anton – Dvori (mimo 
deponije – povezava/oltre  
il centro raccolta – 
collegamento)

625 639 V  

290 680471 625
Sv. Anton – Turki (odcep  
do HŠ 33/diramazione fino  
al NC 33)

HŠ/NC 33 404 V  

291 680481 177171 Sv. Anton (povezava/
collegamento) 680471 96 V  

292 680482 177171 Sv. Anton (povezava/
collegamento) 625 108 V  

293 680491 177171 Bonini (povezava/
collegamento) 177171 369 V  

294 680492 680491 Bonini (Sv. Ubald – povezava/
collegamento) 677341 503 V  
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295 680501 741 Bertoki/Bertocchi – Pobeška 
cesta/Strada di Pobegi 625 406 V  

296 680502 741
Bertoki/Bertocchi (krak 
križišča)/Bertocchi (ramo 
dell'intersezione)

680501 26 V  

297 680503 625

Bertoki/Bertocchi – Cesta 
Borcev (odcep do HŠ 29A)/ 
Strada dei Combattenti 
(diramazione fino  
al NC 29A)

HŠ/NC 29A 163 V  

298 680504 680503

Bertoki (Cesta Borcev)/
Bertocchi (Strada dei 
Combattenti) – Prade (Cesta 
2. oktobra do HŠ 6/Strada  
II ottobre fino al NC 6)

HŠ/NC 6 277 V  

299 680505 680504
Prade – Cesta 2. oktobra/
Strada II ottobre (odcep do HŠ 
28/diramazione fino al NC 28)

HŠ/NC 28 250 V  

300 680506 625
Prade – Cesta Ivana Starca/
Strada Ivan Starc (povezava/
collegamento)

177181 128 V  

301 680507 625
Bertoki/Bertocchi – 
Arjol (povezava)/Ariol 
(collegamento)

741 656 V  

302 680508 680507
Bertoki/Bertocchi – Arjol 
(odcep do HŠ 8)/Ariol 
(diramazione fino al NC 8)

HŠ/NC 8 91 V  

303 680509 678191

Bertoki/Bertocchi – Cesta 
med vinogradi (odcep do 
HŠ 10)/Strada fra i Vigneti 
(diramazione fino al NC 10) 

HŠ/NC 10 125 V  

304 680511 177061
Spodnje Škofije (mimo  
OŠ do HŠ 32H/oltre la SE fino 
al NC 32H)

HŠ/NC 32H 530 V  

305 680512 741
Spodnje Škofije (odcep  
do HŠ 19/diramazione fino  
al NC 19)

HŠ/NC 19 293 V  

306 680513 741 Spodnje Škofije (povezava/
collegamento) 680515 124 V  

307 680514 741
Spodnje Škofije (odcep  
do HŠ 29/diramazione fino  
al NC 29)

HŠ/NC 29 65 V  

308 680515 680513
Spodnje Škofije (odcep  
do HŠ 32E/diramazione fino  
al NC 32E)

HŠ/NC 32E 179 V  

309 680516 680515
Spodnje Škofije (odcep  
do HŠ 33O/diramazione fino  
al NC 33O)

HŠ/NC 33O 135 V  

310 680517 680516
Spodnje Škofije (odcep  
do HŠ 34C/diramazione fino  
al NC 34C)

HŠ/NC 34C 55 V  

311 680518 680516
Spodnje Škofije (odcep  
do HŠ 33J/diramazione fino  
al NC 33J)

HŠ/NC 33J 71 V  

312 680519 680515
Spodnje Škofije (odcep  
do HŠ 39/diramazione fino  
al NC 39)

HŠ/NC 39 76 V  

313 680521 177145 Vanganel (povezava/
collegamento) 677151 416 V  
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314 680522 677151
Vanganel (odcep  
do HŠ 23A/diramazione fino  
al NC 23A)

HŠ/NC 23A 58 V  

315 680531 180081

Krožišče Sermin/rotatoria 
Sermin – Tovorna postaja 
Koper/Stazione merci  
di Capodistria

Žel. postaja/
Stazione 
ferroviaria

393 V  

316 680532 180082
Tov. postaja Koper (Cesta 1)/ 
Stazione merci di Capodistria 
(Strada 1)

680532 523 V  

317 680533 680532
Tov. postaja Koper  
(Cesta 1A)/Stazione merci  
di Capodistria (Strada 1A)

Križišče/
intersezione 195 V  

318 680534 680532
Tov. postaja Koper  
(Cesta 1B)/Stazione merci  
di Capodistria (Strada 1B)

HŠ/NC 72 958 V  

319 680535 180082
Tov. postaja Koper  
(Cesta B)/Stazione merci  
di Capodistria (Strada B)

680535 164 V  

320 680536 680535
Tov. postaja Koper  
(Cesta B)/Stazione merci  
di Capodistria (Strada B)

680534 83 V  

321 680537 A1
Bertoki/Bertocchi – Sermin 
(odcep do HŠ 28)/Sermin 
(diramazione fino al NC 28)

HŠ/NC 28 603 V  

322 680538 406 Spodnje Škofije (povezava/
collegamento) 406 248 V  

323 680539 406
Spodnje Škofije (odcep  
do HŠ 8/diramazione fino  
al NC 8)

HŠ/NC 8 299 V  

324 680541 677761

Bertoki/Bertocchi – 
Prečna cesta (povezava/
collegamento)/Strada 
Trasversale (collegamento)

678191 407 V  

325 680571 177291
Smokvica (povezava skozi 
vas/collegamento attraverso il 
paese)

177291 1.177 V  

V…vsa vozila/tutti i veicoli SKUPAJ/
TOTALE: 181.700 m

9. člen – Articolo 9
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 pozitivno mnenje Direkcije Re-
publike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2020-165(507) 
z dne 3. 6. 2020.

In riferimento alla categorizzazione delle strade comunali, 
stabilite dal presente decreto, è stato acquisito, in armonia con 
la disposizione di cui all'articolo 18 dell'Ordinanza sui criteri 
per la categorizzazione delle strade pubbliche (Gazzetta uff. 
della RS, n. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1), il parere posi-
tivo della Direzione della Repubblica di Slovenia per le strade 
n. 37162-3/2020 del 3 giugno 2020.

10. člen – Articolo 10
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 20/11, 
72/17).

Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa d’avere 
valore il Decreto sulla classificazione delle strade comunali 
(Bollettino uff., n. 20/11, 72/17).

11. člen – Articolo 11
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

Št. 371-637/2017
Koper, dne 3. septembra 2020
N. 371-637/2017
Capodistria, 3 settembre 2020

Župan
Mestne občine Koper

Il Sindaco 
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan



Uradni list Republike Slovenije Št. 123 / 18. 9. 2020 / Stran 5073 

2240. Sklep o lokacijski preveritvi za zemljišče 
s parcelnima številkama 203/8 in 203/9, 
k. o. 2606 Semedela

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

R A Z G L A Š A M    S K L E P
o lokacijski preveritvi za zemljišče s parcelnima 
številkama 203/8 in 203/9, k. o. 2606 Semedela

Št. 3501-1896/2019
Koper, dne 4. septembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na 
podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne obja-
ve, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 
39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 
dne 3. septembra 2020 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za zemljišče  

s parcelnima številkama 203/8 in 203/9,  
k. o. 2606 Semedela

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nana-

ša na zemljišče s parcelnima številkama 203/8 in 203/9, obe k. 
o. 2606 Semedela in se ureja po določilih Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih Žusterna (Uradne objave, št. 29/01, Uradni 
list RS, št. 77/12, 41/15 in 49/15, v nadaljnjem besedilu: PUP 
Žusterna).

2. člen
Na območju lokacijske preveritve se dopusti individu-

alno odstopanje od določil PUP Žusterna z odstopanjem od 
grafičnega dela PUP Žusterna, Ureditvena situacija, List 5 in 
sicer tako, da se omenjeni parceli v celoti umestita v območje 
dopolnilne individualne stanovanjske zazidave znotraj uredi-
tvene cone A3.

Na območju lokacijske preveritve veljajo vsi prostorsko 
izvedbeni pogoji iz PUP Žusterna za posege v prostor na 
območju cone urejanja A3 (območje dopolnilne individualne 
stanovanjske zazidave).

3. člen
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor 

mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega 
dovoljenja ali predodločbe.

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1730

Št. 3501-1896/2019
Koper, dne 3. septembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

In virtù dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 nonché 
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O    L A    D E L I B E R A
sulla verifica urbanistica per il terreno con  

n. particella 203/8 e 203/9, c. c. 2606 Semedella

N. 3501-1896/2019
Capodistria, 4 settembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

Ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, e degli articoli 
129 e 131 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gaz-
zetta ufficiale della RS, n. 61/17) e in virtù dell'articolo 27 dello 
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, 
n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 
67/06, 39/08 e 33/18) il Consiglio comunale del Comune città 
di Capodistria, nella seduta del 3 settembre 2020, ha accolto 
la seguente

D E L I B E R A
sulla verifica urbanistica  

per il terreno con n. particella 203/8 e 203/9,  
c. c. 2606 Semedella

Articolo 1
Con la presente delibera si approva la verifica urbanistica 

per il terreno con n. particella 203/8 e 203/9, entrambe c. c. 
2606 Semedella, la quale è regolata dalle disposizioni del 
Decreto sulle norme tecniche di attuazione riferite a Giusterna 
(Bollettino ufficiale, n. 29/01, Gazzetta ufficiale della RS, n. 
77/12, 41/15 e 49/15, in seguito: NTA Giusterna).

Articolo 2
Nell'area della verifica urbanistica è consentita una dero-

ga individuale alle disposizioni delle NTA Giusterna con deroga 
alla parte grafica del NTA Giusterna, Stato di progetto, Foglio 5, 
in modo che le succitate particelle siano completamente situa-
te nell'area di edilizia residenziale individuale complementare 
all'interno dell'area di intervento A3.

Nell'area della verifica urbanistica si applicano tutte le 
condizioni di attuazione del NTA Giusterna per gli interventi nel-
lo spazio all'interno della area di intervento A3 (area di edilizia 
residenziale individuale complementare).

Articolo 3
La presente delibera ha una validità di due anni dalla data 

di entrata in vigore. Durante questo periodo, l'investitore deve 
presentare una domanda completa per il permesso di costru-
zione o una pre-decisione.

Articolo 4
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 

della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione.

Numero identificativo nel registro degli strumenti urbani-
stici: 1730

N. 3501-1896/2019
Capodistria, 3 settembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan
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2241. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje 
določenih javnih parkirišč«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

R A Z G L A Š A M    S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih 

javnih parkirišč«

Št. 371-524/2020
Koper, dne 4. septembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski 
javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne 
objave, št. 45/01 in Uradni list RS, št. 1/12) in 27. člena Sta-
tuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) je Občinski 
svet Mestne občine Koper na seji dne 3. septembra 2020 
sprejel

S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih 

javnih parkirišč«

1.
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih 

javnih parkirišč« se uvede na javnih parkiriščih v Semedeli, ob 
poslovnem objektu »Mandrač«, ki sta urejeni:

– na zemljišču s parcelnimi št. 387/45 in 387/64 obe 
k.o. Semedela ter

– na zemljišču s parc. št. 438/28, 387/63, 387/59 in 
387/60 vse k.o. Semedela

in obsegata skupaj približno 35 parkirnih prostorov.

2.
Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev možnosti kratko-

trajnega parkiranja obiskovalcem poslovnega objekta Mandrač 
in drugih objektov v neposredni bližini ter zagotovitev pogojev 
za daljše parkiranje vozil namenjenih poslovnim potrebam su-
bjektov v bližini parkirišča.

3.
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski 

javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med 
drugim določi:

– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na 
parkirni avtomatiki;

– možnost rezervacije parkirnih prostorov;
– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine za potre-

be poslovnih subjektov in obiskovalcev;
– druge pogoje parkiranja.
Županu se priporoča usklajevanje parkirnine na način, s 

katerim bodo doseženi cilji iz točke 2. tega sklepa in pokritje 
stroškov javne službe.

4.
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se 

javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, 
ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka 
javnih naročil.

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-524/2020
Koper, dne 3. septembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

In virtù dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 nonché 
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O    L A    D E L I B E R A
sull’introduzione del servizio pubblico »gestione 

di determinati parcheggi pubblici«

N. 371-524/2020
Capodistria, 4 settembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico econo-
mico facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici« 
(Bollettino uff., n. 45/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 1/12) 
e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria 
(Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale 
della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08), il Consiglio comunale del 
Comune città di Capodistria, nella seduta del 3 settembre 2020, 
ha approvato la

D E L I B E R A
sull’introduzione del servizio pubblico »gestione 

di determinati parcheggi pubblici«

1
L’introduzione del servizio pubblico economico facolta-

tivo »gestione di determinati parcheggi pubblici« interessa i 
parcheggi pubblici a Semedella, presso l'edificio commerciale 
»Mandrač«, situati:

– sul terreno delle particelle catastali n. 387/45 e 387/64, 
entrambe c. c. Semedella e

– sul terreno delle particelle catastali n. 438/28, 387/63, 
387/59 e 387/60, tutte c. c. Semedella
per un totale di cca. 35 posti macchina.

2
L’introduzione del servizio pubblico ha come obiettivo 

quello di garantire ai visitatori dell’edificio commerciale e di altri 
edifici adiacenti la possibilità di sosta breve nelle immediate 
vicinanze, oltre a consentire soste prolungate dei veicoli per le 
necessità dei soggetti economici attigui.

3
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio 

pubblico economico facoltativo »Gestione di determinati par-
cheggi pubblici«, il sindaco stabilisce, inoltre:

– la modalità di controllo automatico dell'utilizzo del par-
cheggio;

– la possibilità di prenotazione dei posti macchina;
– la possibilità di abbonamento al parcheggio per i so-

ggetti economici e di altri utenti visitatori;
– ulteriori condizioni riguardanti il parcheggio.
Al Sindaco si raccomanda la definizione delle tariffe di 

parcheggio nelle modalità finalizzate al conseguimento degli 
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obiettivi previsti nel punto 2 della presente delibera, ed alla 
copertura delle spese del servizio pubblico.

4
Il sindaco promulga la delibera di cui al punto 3, entro il 

termine che consente l’introduzione tempestiva del servizio 
pubblico in oggetto, non appena il parcheggio sarà munito 
delle attrezzature necessarie, tenendo conto dei termini più 
brevi ammessi per la conclusione del procedimento della gara 
pubblica.

5
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo 

alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 
di Slovenia.

N. 371-524/2020
Capodistria, 3 settembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

2242. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

R A Z G L A Š A M    S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

Št. 478-6/2020
Koper, dne 4. septembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ter 27. člena Statuta Mestne 
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni 
list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) ter na podlagi 247. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občin-
ski svet Mestne občine Koper na seji dne 3. septembra 2020 
sprejel naslednji

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
Nepremičninam s parc. št. 3107/19 k.o. Bertoki in 1723/94 

k.o. Škofije, se odvzame status grajenega javnega dobra lokal-
nega pomena.

II.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z 

ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznam-
ba o javnem dobru lokalnega pomena.

III.
Ta sklep velja takoj.

Št. 478-6/2020
Koper, dne 3. septembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e della 
Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 
39/08 e 33/18)

P R O M U L G O    L A    D E L I B E R A
sulla dismissione dello status di bene pubblico 

edificato di rilevanza locale

N. 478-6/2020
Capodistria, 4 settembre 2020

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

Visto l'articolo 29 della Legge sull’autonomia loca-
le (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 
– ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS – 1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A 
in 80/20 – ZIUOOPE), e l'articolo 27 dello Statuto del Comune 
città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e 
della Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 
67/06, 39/08 e 33/18) ed in virtù dell’articolo 247 della Legge 
sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della Repub-
blica di Slovenia, n. 61/17) il Consiglio comunale del Comune 
città di Capodistria, nella seduta del 3 settembre 2020 ha accol-
to la seguente

D E L I B E R A
sulla dismissione dello status di bene pubblico 

edificato di rilevanza locale

I
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico 

edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili insi-
stenti sulla particella n. 3107/19 c.c. Bertocchi e sulla particella 
n. 1723/94 c.c. Škofije.

II
Gli immobili perdono lo status di bene pubblico edificato di 

rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva rilasciata 
d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, 
tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene 
il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’annotazione rigu-
ardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.

III
La presente delibera ha effetto immediato.

N. 478-6/2020 
Capodistria, 3 settembre 2020

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan
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2243. Razglašam sklep o vzpostavitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

R A Z G L A Š A M    S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

Št. 478-5/2020
Koper, dne 4. septembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ter 27. člena Statuta Mestne 
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni 
list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) ter na podlagi 245. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski 
svet Mestne občine Koper na seji dne 3. septembra 2020 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
Pri nepremičninah s parc. št. 5797/28, 5797/30, obe 

k.o. Bertoki in s parc. št. 196/5, 196/6 in 196/8, vse k.o. Gažon, 
vse v lasti Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena.

II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z 

ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremični-
nah s parc. št. 5797/28, 5797/30, obe k.o. Bertoki in s parc. 
št. 196/5, 196/6 in 196/8, vse k.o. Gažon, zaznamuje status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

III.
Ta sklep velja takoj.

Št. 478-5/2020
Koper, dne 3. septembra 2020 

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e 
Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 
39/08 e 33/18)

P R O M U L G O    L A    D E L I B E R A
sull’acquisizione dello status di bene pubblico 

edificato di rilevanza locale

N. 478-5/2020
Capodistria, 4 settembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

Visto l'articolo 29 della Legge sull’autonomia loca-
le (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 
– ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A 
in 80/20 – ZIUOOPE), per effetto dell'articolo 27 dello Statuto 
del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 
30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, 
n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) e dell’articolo 245 della Legge 
sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale n. 61/17), il 
Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella 
seduta del 3 settembre 2020 ha accolto la seguente

D E L I B E R A
sull’acquisizione dello status di bene pubblico 

edificato di rilevanza locale

I
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle particelle ca-

tastali n. 5797/28, 5797/30, entrambe c.c. Bertocchi e sulle 
particelle catastali n. 196/5, 196/6 e 196/8, tutte c.c. Gažon, 
tutti proprietà del Comune città di Capodistria, si procede 
all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rile-
vanza locale.

II
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene 

pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione 
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. 
Passata in giudicato, tale decisione è trasmessa al competente 
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione 
tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza 
locale relativamente ai beni immobili insistenti sulle particelle 
catastali n. 5797/28, 5797/30, entrambe c.c. Bertocchi, sulle 
particelle catastali n. 196/5, 196/6 e 196/8, tutte c.c. Gažon.

III
La presente delibera ha effetto immediato.

N. 478-5/2020
Capodistria, 3 settembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

KRANJ

2244. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za območje urejanja Poslovno-proizvodne 
cone HR 6/1 Hrastje

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj je 
župan Mestne občine Kranj dne 3. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave 

občinskega podrobnega prostorskega načrta  
za območje urejanja Poslovno-proizvodne cone 

HR 6/1 Hrastje

1. člen
(predmet sklepa)

V Sklepu o začetku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje urejanja Poslovno-proizvodne 
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cone Hrastje (Uradni list RS, št. 35/18) se, smiselno upo-
števajoč določila njegovega predzadnjega odstavka četrtega 
člena, pred besedilom predzadnjega odstavka, doda naslednje 
besedilo:

»Poleg navedenih zemljišč so v območje urejanja vključe-
na tudi zemljišča potrebna za realizacijo načrtovane prometne 
infrastrukture z zadostnimi koridorji za izvedbo gospodarske 
javne infrastrukture v območju EUP z oznako HR 6/3 in pri-
padajočemu segmentu lokalne ceste LC 183 241 in javne poti 
JP 686 031.«

2. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter 
na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.

Št. 350-39/2018-29
Kranj, dne 3. septembra 2020

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

KUZMA

2245. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kuzma

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/19, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) in 31. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni objave 
Občine Kuzma št. 003/2017 RS in 002/2019) je Nadzorni odbor 
Občine Kuzma na 2. seji dne 19. junija 2019 sprejel

P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Kuzma

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način dela 

Nadzornega odbora Občine Kuzma (v nadaljevanju: nadzorni 
odbor).

2. člen
Nadzorni odbor pri svojem delu uporablja žig Občine Kuz-

ma, z grbom občine in v spodnjem delu naziv organa občine 
nadzorni odbor.

3. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge v skladu z zakonom 

o lokalni samoupravi in s statutom občine pošteno, strokovno 
in nepristransko.

4. člen
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih 

pristojnosti samostojno.

5. člen
Nadzorni odbor varuje uradne in poslovne skrivnosti, s 

katerimi se seznani pri svojem delu.

6. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki ga 

člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe na konstitutivni 
seji ali od predsednika pooblaščen član nadzornega odbora.

7. člen
Naloga predsednika je, da:
– vodi in organizira delo odbora,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi 

občinskega sveta in občinsko upravo,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta.

II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA

8. člen
Delo odbora organizira in vodi predsednik, v njegovi od-

sotnosti pa s strani predsednika pooblaščen član.

9. člen
Seje vodi predsednik oziroma v njegovi odsotnosti s strani 

predsednika pooblaščen član.
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predloge 

za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani 
nadzornega odbora.

Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo 
je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.

10. člen
Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom nadzorne-

ga odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob so-
glasju vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi predsednik, 
je lahko rok krajši.

Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je potrebno 
za obravnavo.

Predsednik lahko povabi na sejo pripravljavce gradiv, 
strokovne delavce občinske uprave ter predstavnike obravna-
vanih institucij.

11. člen
V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo 

nadzornega odbora. Na izredni seji lahko predsednik predlaga 
dnevni red in predloži gradivo članom na sami seji nadzornega 
odbora.

12. člen
Na seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi evi-

denca prisotnosti. Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in 

trajanje seje,
– navedbo prisotnih, opravičeno odsotnih in ostalih odso-

tnih članov ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– potrditev zapisnika s prejšnje seje,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzet-

kom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se 

vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik odbora in zapisnikar.

13. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda 

predsednik oblikuje predlog sklepa, ki ga da na glasovanje.
Nadzorni odbor veljavno sklepa in sprejema svoja poroči-

la, priporočila in predloge, če je na seji prisotna večina članov 
nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.

Glasovanje na sejah je praviloma javno z dviganjem rok. 
Na zahtevo večine članov odbora je lahko glasovanje tudi tajno.

14. člen
Pri določanju dnevnega reda nadzorni odbor najprej od-

loča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo iz dnev-
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nega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o 
morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav 
ali hitri postopek.

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo 
le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom nad-
zornega odbora izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev 
zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda 
nadzorni odbor razpravlja in glasuje. Po sprejetih posameznih 
odločitvah za umik oziroma za razširitev dnevnega reda da 
predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.

15. člen
Sprejetju dnevnega reda sledi obravnava in sprejemanje 

zapisnika prejšnje seje. Zapisnik je sprejet, če nanj ni bilo pri-
pomb ali je bil sprejet z dopolnili.

16. člen
Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih 

točk, na začetku vsake poročevalec (pooblaščenec) lahko poda 
obrazložitev.

17. člen
Po končani obrazložitvi predsednik oziroma predsedujoči 

povabi k razpravi, h kateri se člani prijavijo z dvigom rok. Raz-
pravljanje posameznika je lahko časovno omejen in se mora 
nanašati na obravnavano točko, sicer ga predsednik na to 
opomni oziroma mu po neuspešnem opominu vzame besedo. 
O eventualnem ugovoru o odvzemu besede odloča nadzorni 
odbor.

18. člen
Predsednik oziroma predsedujoči zaključi razpravo, ko 

ugotovi, da ni več razpravljavcev. V točkah dnevnega reda, 
pri katerih se ugotovi potreba po dodatnih materialih, se točka 
zaključi. Z njeno obravnavo se nadaljuje po pridobitvi le-teh.

19. člen
Predsednik oziroma predsedujoči prekine sejo nadzor-

nega odbora in jo po možnosti preloži na določen datum, če:
– je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
– tako sklene nadzorni odbor.
Nedokončano zadevo se preloži na eno od prihodnjih 

sej. Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke 
dnevnega reda.

20. člen
Predsednik skrbi na seji za red in sme kršilca reda opo-

mniti oziroma mu odvzeti besedo ali skrajnem primeru zah-
tevati, da zapusti sejo. Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik. O 
morebitnem ugovoru, vloženem v roku 3 dni po izrečenem 
ukrepu, odloča nadzorni odbor na prihodnji seji. Predsednik 
prekine sejo odbora, če na njej s prej navedenimi ukrepi reda 
ni mogoče ohraniti.

21. člen
Zapisnik in ostala gradiva za sejo nadzornega odbora se 

hranijo v občinski upravi.
Po preteku enega mandatnega obdobja se gradivo ar-

hivira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa 
deset let.

22. člen
Strokovno in administrativno pomoč za potrebe nadzorne-

ga odbora zagotavlja župan in občinska uprava.

III. POSTOPEK NADZORA

23. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge v okviru rednega 

nadzora.

24. člen
Redni nadzor se opravlja na podlagi sprejetega letnega 

programa nadzora. V letni program se vključujejo obvezni nad-
zor in fakultativni nadzor.

25. člen
Letni program nadzora se praviloma sestavlja ob koncu 

leta za naslednje leto. Spremembe programa nadzora se lahko 
sprejmejo kadarkoli med letom.

26. člen
Obvezni nadzor predstavlja:
– letni nadzor predlogov proračuna, finančnih načrtov ter 

zaključnega računa proračuna občine,
– letni nadzor finančnih načrtov ter računovodskih izkazov 

javnih zavodov, javnih podjetij ter občinskih skladov, katerih 
ustanoviteljica, soustanoviteljica ali lastnica poslovnih delež 
je občina,

– polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim 
in premičnim premoženjem,

– nadzor nad zadevami iz pristojnosti nadzornega odbora, 
ki ga s sklepom predlaga občinski svet ali župan.

27. člen
Fakultativni nadzor je tisti nadzor, ki je vnesen v letni pro-

gram dela na podlagi predlogov katerekoli od članov nadzorne-
ga odbora ob sprejemanju letnega programa nadzora. S tem, 
ko je predlog iz prejšnjega odstavka vnesen v letni program 
dela, postane njegova izvedba za nadzorni odbor obvezna.

28. člen
Izredni nadzor je nadzor, ki ga kadarkoli med letom s 

sklepom nadzorni odbor sklene izvesti v skladu s svojimi pri-
stojnostmi. Pobude za izredni nadzor lahko poda katerikoli od 
članov, katerikoli od organov, delovnih teles in komisij v sklopu 
občine, najmanj pet občanov občine, katerikoli organ, telo ali ko-
misija Republike Slovenije, ter pravna oseba ali fizična oseba, ki 
opravlja pridobitno dejavnost, katere sedež oziroma prebivališče 
je na območju občine. Pobude iz prejšnjega odstavka morajo 
biti obrazložene. Nadzorni odbor mora na zahtevo pobudnikov 
iz prvega odstavka tega člena zagotoviti tajnost pobude, po-
budnikov in vsebine pobude. V tem primeru se ne sme nikjer 
navesti tistega dela pobude, za katerega je pobudnik zahteval, 
da se zanj zagotovi tajnost. V takem primeru postane pobuda v 
primeru izvedbe nadzora formalno pobuda nadzornega odbora.

29. člen
V primeru pobude iz prejšnjega člena tega poslovnika 

opravi nadzorni odbor razpravo o pobudi ter s sklepom od-
loči o izvršitvi nadzora. Nadzorni odbor lahko po presoji tudi 
sklene, da bo tovrstni sklep uvrstil v letni program nadzora za 
naslednje leto.

30. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-

skih sredstev glede namenske porabe proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakoni-

tost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, 
javnih zavodov in občinskih skladov ter drugih porabnikov sred-
stev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi 
javnimi sredství in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinko-
vitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

31. člen
Nadzorni odbor se na svojih sejah sproti dogovarja o pro-

blematiki, ki se bo obravnavala na prvi naslednji seji.
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Poleg zadev iz programa dela lahko odbor obravnava 
zadeve, ki jih je s sklepom predlagal občinski svet in župan ob-
čine oziroma če kakršenkoli indic vzbudì nadzornemu odboru 
utemeljen sum, da gre za nezakonito razpolaganje z občinskim 
premoženjem oziroma nenamensko razpolaganje s sredstvi 
občinskega proračuna.

32. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja po-

oblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda, 

podjetja, sklada, stranke, druge organizacije ali društva, ki 
je predmet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na 
porabo proračunskih sredstev,

– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgovor-
nih oseb nadzorovanih oseb,

– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzor-
nega odbora.

33. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k so-

delovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih strok.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko 

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje 
občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje 
zunanjega strokovnjaka, ustanove ali strokovnjaka občinske 
uprave.

34. člen
Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti nadzornega 

odbora lahko nadzorni odbor oblikuje delovno skupino oziroma 
pooblasti posameznega člana nadzornega odbora.

35. člen
Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-

bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana 
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene 
ter mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Pre-
dlog poročila sprejme nadzorni odbor ter ga pošlje nadzorovani 
osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga 
poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor 
mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh. Dokončno poročilo 
pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu 
in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in sicer 
v 15 dneh po opravljenem nadzoru.

Če nadzorni odbor ugotovi hujšo kršitev predpisov ali 
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v po-
slovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih 
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in 
računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba 
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve 
posredovati pristojnemu organu pregona.

Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti, da 
se ohranijo dokazi, sledovi in predmeti, na katerih ali s katerimi 
je bilo kaznivo dejanje storjeno. O prijavi je dolžan obvestiti tudi 
občinski svet in župana.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pripo-
ročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in 
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni 
obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu 
s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nad-
zornega odbora.

36. člen
Nadzor se opravi s pregledovanjem poslovne dokumenta-

cije, poročil, obvestil in sredstev do te mere, da se ugotovijo za-
dostna dejstva, ki so potrebna za namen konkretnega nadzora.

Neposreden nadzor se deloma opravi na sedežu nadzor-
nega odbora, kamor je bila posredovana dokumentacija nad-

zorovane stranke, deloma pa na sedežu nadzorovane stranke, 
kjer se vpogleda dodatna dokumentacija in opraví razgovor s 
pristojnimi osebami nadzorovane stranke.

37. člen
Člana nadzornega odbora predsednik nadzornega odbo-

ra izloči iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoli-
ščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Član nadzornega odbora se mora izločiti iz obravnave in 
odločanja o zadevi, pri kateri je z odgovorno osebo nadzoro-
vane osebe v ožjem sorodstvu (vključno l. koleno), če je član 
upravljanja javnega zavoda ali podjetja nadzorovane osebe ali 
če je v obdobju enega leta, računano od datuma pogleda za 
nazaj, za nadzorovano osebo opravljal delo po pogodbi.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi 
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev 
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno na-
vesti okoliščine. na katere opira svojo zahtevo za izločitev. 
Izločitev člana nadzornega odbora ureja Statut Občine Kuzma.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.

38. člen
Nagrajevanje članov nadzornega odbora se uredi z aktom 

občinskega sveta občine. Nagrada se oblikuje glede na opra-
vljeno delo, in sicer:

– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji, v skladu s 
pravilnikom o plačah funkcionarjev, nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta in članov drugih organov ter o povračilih 
stroškov,

– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali 
sklepu nadzornega odbora na podlagi pogodbe o delu. skle-
njene za posamezno koledarsko leto. v skladu z evidenco 
opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.

IV. KONČNI DOLOČBI

39. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni 

odbor in prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor po ena-
kem postopku, kot velja za njegov sprejem.

40. člen
Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom. se upo-

rabljajo določila Zakona o lokalni samoupravi, Statut Občine 
Kuzma in predpisi s področje delovanja nadzornih odborov 
občin. V primeru nasprotujočih oziroma nejasnih določil med 
statutom in tem poslovnikom se neposredno uporabljajo dolo-
čila Statuta Občine Kuzma.

Kuzma, dne 18. junija 2019

Predsednica nadzornega odbora  
Občine Kuzma
Viktorija Salaj

LAŠKO

2246. Sklep o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta na območju LAU-18-del

Na podlagi 110., 119. in 268. člena Zakona o urejanju pro-
stora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2), Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18) 
župan Občine Laško sprejme
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S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega 

načrta na območju LAU-18-del

1. člen
S tem sklepom se pričnejo postopki za pripravo in spre-

jem občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
enote urejanja prostora LAU-18.

2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 

občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Ocena stanja:
Za enoto urejanja prostora LAU-18 je treba izdelati občin-

ski podrobni prostorski načrt. Območje predstavlja nepozidano 
stavbno zemljišče s plansko namensko SS – stanovanjske 
površine brez spremljajočih dejavnosti.

V skladu z OPN je območje namenjeno gradnji ene eno-
družinske hiše z možnostjo izvajanja dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji. Poleg hiše – objekta za bivanje, se na območju predvidi 
še postavitev nezahtevnih objektov v skladu z uredbo, ter novi 
dovoz z manipulativnimi površinami. Ureditve bodo upoštevale 
optimalno izrabo prostora v skladu z usmeritvami in omejitvami 
OPN-ja:

– etapnost izvedbe
– tipologijo gradnje
– usmeritve za lociranje objektov
– etažnost.
Razlogi za pripravo OPPN:
– pobuda investitorjev: Klemenc Gašper; Hauptman Klav-

dija, Sp. Rečica 181, 3270 Laško.
Pravna podlaga:
– Občinski prostorski načrt Občine Laško (Uradni list RS, 

št. 3/18),
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 

ZUreP-2),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-

dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 
– GZ in 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE).

3. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega  

prostorskega načrta)
Predmet odloka je območje, ki je omejeno:
– na območje enote urejanja prostora EUP LAU-18, in 

sicer parc. št. št.: 355/11 in 353/12, obe k.o. Lahomšek
– okvirna površina območja je 680 m2.
Točno območje obdelave se določi v postopku priprave 

OPPN in se lahko tekom postopka spremeni.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen v 
primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže 
kasneje v postopku izdelave sprememb odloka, če takšna po-
treba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.

5. člen
(roki za pripravo sprememb odloka)

S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave 
in sprejemanja sprememb odloka:

1. Potrditev pobude s strani občine – julij 2020 (pripra-
vljavec občina),

2. Vključevanje udeležencev urejanja prostora (nosilci 
urejanja prostora, javnost) pri oblikovanju izhodišč za pripravo 
prostorskega akta – avgust 2020 (pripravljavec občina),

3. Priprava sklepa o pripravi prostorskega akta in pri-
dobitev identifikacijske številke prostorskega akta – 7 dni od 
potrditve pobude (pripravljavec občina),

4. Objava sklepa in izhodišč na spletni strani občine – 
3 dni od potrditve sklepa in pridobitve identifikacijske številke 
prostorskega akta (pripravljavec občina),

5. Pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov 
na okolje ter pridobitev konkretnih smernic nosilcev urejanja 
prostora (NUP) – zakonsko določen rok 30 dni (pripravljavec 
občina oziroma po pooblastilu izdelovalec),

6. Pridobitev odločitve o potrebnosti izvedbe celovite pre-
soje vplivov na okolje – zakonsko določen rok 21 dni (pripra-
vljavec občina oziroma po pooblastilu izdelovalec),

7. Izdelava osnutka – 10 dni od pridobitve odločbe o (ne)
potrebnosti izvedbe CPVO (izdelovalec),

8. Uskladitev osnutka z občino – 5 dni,
9. Objava osnutka na spletni strani občine – 2 dni od 

potrditve osnutka (pripravljavec občina),
10. Pridobitev mnenj NUP na osnutek – zakonsko dolo-

čen rok 30 dni (možno podaljšanje za še 30 dni) (pripravljavec 
občina oziroma po pooblastilu izdelovalec),

11. Izdelava dopolnjenega osnutka in gradiva za javno 
razgrnitev,

12. Občinski svet Občine Laško sprejme odlok na seji 
Občinskega sveta Občine Laško,

13. Objava v Uradnem listu Republike Slovenije (pripra-
vljavec Občina Laško),

14. Izdelava končnega dokumenta v štirih izvodih (izde-
lovalec).

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja  

ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi 
občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Pristojni nosilci urejanja prostora za odlok o OPPN-ju so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito 

in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge 
tehnične ukrepe;

2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za 
vode, sektor območja Savinje;

3. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 

OE Celje;
5. JP Komunala Laško d.o.o.;
6. Elektro Celje d.d.;
7. Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
8. Telemach d.o.o.;
9. Občina Laško;
10. KS Marija Gradec;
11. Ministrstvo za okolje in prostor (glede presoje vplivov 

na okolje).
Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce 

urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo mnenje za načrtova-
nje predvidene prostorske ureditve.

V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka 
ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev 
urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.

Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 La-

ško;
– izdelovalec OPPN:
ARHIKA, arhitekturno projektiranje, Uroš Krašek s.p., 

Sp. Rečica 104, 3270 Laško.

7. člen
(obveznosti financiranja odloka)

Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila, 
morebitno presojo vplivov na okolje, strokovna gradiva, ki jih 
bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bosta fi-
nancirala investitorja Klemenc Gašper in Hauptman Klavdija, 
Sp. Rečica 181, 3270 Laško.
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8. člen
(končna določba)

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

Št. 3504-01/2020 (ID 1791)
Laško, dne 3. septembra 2020

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek

LITIJA

2247. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Litija za leti 
2020 in 2021

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Zkme-1, Ura-
dni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17 in 22/18) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni 
list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 4. izredni seji 
dne 7. 9. 2020 sprejel

P R A V I L N I K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Litija za leti 2020 in 2021

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste 
pomoči s posameznimi ukrepi Občine Litija za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 

št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 
1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 
2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notra-
njim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v nadalj-
njem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014).

2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija (v nadaljevanju: 
občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se 
določi z odlokoma o proračunu za leti 2020 in 2021.

3. člen
(oblika pomoči)

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v 
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva 
v obliki dotacij.

4. člen
(opredelitev pojmov)

Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:

(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz 
prvega odstavka 107. člena Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba),

(2) »MSP« ali »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni 
podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014,

(3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna 
v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih 
proizvodov,

(4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v 
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o 
skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribo-
gojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 
št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 
(UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z 
Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) 
št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva iz-
bruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L št. 130 
z dne 24. 4. 2020, str. 11),

(5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo 
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k 
Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili 
naravo takih proizvodov,

(6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak po-
stopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane 
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za 
pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo,

(7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na za-
logi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, 
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve 
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali 
predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi 
za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec 
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, 
če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih,

(8) »kmetijsko gospodarstvo« je organizacijsko in poslov-
no zaokrožena gospodarska celota, ki obsega eno ali več proi-
zvodnih enot, se ukvarja s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko 
dejavnostjo, ima enotno vodstvo, naslov ali sedež, ime ali firmo 
in je organizirano kot: pravna oseba, samostojna podjetnica 
posameznica ali samostojni podjetnik posameznik, kmetija, ki 
ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri čemer 
se za kmetijo šteje tudi čebelarka ali čebelar, ki ni samostojni 
podjetnik posameznik, kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik, 
kmetijsko gospodarstvo – planina,

(9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v na-
daljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je po-
oblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga 
vloge iz naslova ukrepov kmetijske politike oziroma sodeluje 
pri izvajanju ukrepov kmetijske politike in posreduje podatke 
v evidence z delovnega področja ministrstva, pristojnega za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

(10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s 
14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014,

(11) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih 
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema,

(12) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki 
nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, stro-
kovno znanje ali druga intelektualna lastnina,

(13) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni bo-
disi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, 
bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali 
uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali 
dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in pripravljalna 
dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedljivosti, 
se ne štejejo za začetek izvajanja projekta ali dejavnosti,

(14) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, 
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom dav-
kov ali drugih dajatev,
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(15) »standard Unije« pomeni obvezen standard, predpisan 
z zakonodajo Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija), ki 
določa raven, ki jo morajo doseči posamezna podjetja, zlasti glede 
okolja, higiene in dobrobiti živali; posledično se standardi ali cilji, 
zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezujoči za države članice, ne 
pa tudi za posamezna podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;

(16) »neproizvodna naložba« pomeni naložbo, ki ne pov-
zroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega 
gospodarstva,

(17) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo 
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom 
Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zako-
nodajo Unije,

(18) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot 
je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kme-
tijskih zemljišč,

(19) »mladi kmet« pomeni osebo, ki na dan predložitve 
vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno 
znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodar-
stvo kot nosilec tega gospodarstva,

(20) »skupina in organizacija proizvajalcev« pomeni sku-
pino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, oprede-
ljene v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014,

(21) »član kmetijskega gospodinjstva« pomeni fizično ali 
pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na 
pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno 
zakonodajo, razen delavcev na kmetiji,

(22) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske 
proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, 
katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe,

(23) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvo-
di in so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o 
shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L št. 343 z 
dne 14. 12. 2012, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 
2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 
2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejav-
nosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, 
pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarma-
cevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, 
(ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, 
(EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 
2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) 
št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 
1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter 
razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 
89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES 
in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem 
nadzoru)…(UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1),

(24) »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne 
spadajo v področje uporabe 42. člena Pogodbe (npr. ukrepi 
s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane na 
predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode).

5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko pravil 
za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah Evropske ko-
misije, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika 
in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči Ukrepi
Državne pomoči 
po skupinski 
izjemi v kmetijstvu 
na podlagi Uredbe 
Komisije (EU)  
št. 702/2014 

UKREP 1: Pomoč za naložbe  
v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih  
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 
(14. člen Uredbe Komisije (EU)  
št. 702/2014)
UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi  
s predelavo in trženjem kmetijskih 
proizvodov (17. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

6. člen
(upravičenci do pomoči)

Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe, ki 
ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetij-
ski proizvodnji, oziroma v primeru ukrepa po 17. členu Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter 
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

7. člen
(izvzeta področja uporabe  

Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 

Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, 
ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na pod-
lagi predhodnega sklepa Evropske komisije, s katerim je bila 
pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim 
trgom,

– podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe 

na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 

države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo,

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega 
blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano 
vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo davek na dodano 
vrednost, le-ta ni izterljiv.

8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)

(1) Državne pomoči se dodeljujejo upravičencem na pod-
lagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v občinskem 
glasilu in na internetni strani, skladno z veljavnimi predpisi s 
področja javnih financ ter tem pravilnikom.

(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in 
višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kot to določa 
odlok o proračunu občine za tekoče leto.

(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih 
pomoči ter zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po 
tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.

9. člen
(spodbujevalni učinek)

(1) Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 se 
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima 
spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred 
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.

(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje 
podatke:

– ime in velikost podjetja,
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka 

in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti,
– seznam upravičenih stroškov,
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi 

predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega 
za projekt ali dejavnost ter

– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja po-

moči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. čle-

na tega pravilnika.
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10. člen
(dodelitev sredstev)

(1) O dodelitvi sredstev upravičencem na predlog strokov-
ne komisije odloča direktor občinske uprave.

(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravi-
čenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. 
Odločitev župana je dokončna.

(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom 
pomoči se uredijo s pogodbo.

(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti 
sklepa.

11. člen
(izplačila sredstev)

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplača-
jo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek 
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/
dokazilo o plačanem računu),

– druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo ali 
dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi 
nadzornih ukrepov …).

12. člen
(kumulacija)

(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določe-
nih v 13. in 14. členu tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih 
zneskov pomoči določenih v 14. in 17. členu Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 ne glede na to, ali se podpora za projekt ali 
dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se 
delno financira iz sredstev Unije.

(2) Pomoč po tem pravilniku, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo 
državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se 
deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne 
preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se 
uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014.

(3) Pomoč po tem pravilniku, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz drugega 
odstavka 81. člena in 82. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), za-
dnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2020/872 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 24. junija 2020 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne 
začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na izbruh COVID-19 (UL L 
št. 204, z dne 26. 6. 2020, str. 1) v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije 
(EU) št. 702/2014.

(4) Pomoč po tem pravilniku, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 702/2014, se ne sme kumulirati z nobeno po-
močjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO  
KOMISIJE (EU) Št. 702/2014

13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neo-

predmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih 
ciljev:

– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali 
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje,

– Ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih 
razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije,

– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z 
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno 
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem 
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih 

rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– opremo in dela v zvezi z namakanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo po-

moči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka 
njihovega delovanja,

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne do-
kumentacije,

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Repu-

blike Slovenije ali Unije, vključno s sofinanciranjem prestruktu-
riranja vinogradov,

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za pri-

marno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlin-

sko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(4) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogra-

dnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih objektov na kme-
tijskih gospodarstvih;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in 
gospodarskih objektov na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo 
primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški ma-
teriala, ki se nanašajo na naložbo);

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne 
vrednosti;

– stroški opreme hlevov in gospodarskih objektov;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastli-

njaku, z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 

vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, pa-

tentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(5) Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko 

dejavnostjo, investirajo na območju občine, so vpisani v regi-
ster kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu 
najmanj 1 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine.

(6) Pogoji za pridobitev so:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 

če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazi-

la o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, v zvezi s katero mora biti opravljena presoja 

vplivov na okolje, mora biti okoljevarstveno soglasje predloženo 
z vlogo za pridobitev pomoči;

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v 

tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;
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– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki 
ga pripravi pristojna strokovna služba, če je vrednost naložbe 
višja kot 30.000 eur;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(7) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih go-

spodarstvih,
– stopnje intenzivnosti pomoči se lahko povečajo do 

20 odstotnih točk, in sicer za mlade kmete, ki so prvič vzpo-
stavili kmetijsko gospodarstvo kot nosilci tega gospodarstva v 
petih letih pred zahtevkom za pomoč.

(8) Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na 
kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 eur na leto.

(9) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član s pooblastilom.

Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašni-
kov

(10) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih 
zemljišč in pašnikov.

(11) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča 

(nezahtevne agromelioracije, pašniki),
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pa-

šnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
(12) Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih 

gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, 
agrarna skupnost …), ki urejajo kmetijska zemljišča in pašnike 
na najmanj 0,5 ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

(13) Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe ter dokazila o 

morebitnih nastalih stroških v zvezi s tem, kadar so upravičeni 
do sofinanciranja,

– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme 
in tehnologijo paše, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev 
kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija,

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v pri-
meru zakupa zemljišča,

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(14) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih go-

spodarstvih.
(15) Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na 

kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 eur na leto.
(16) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 

kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo 
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni 
v skupno naložbo.

14. člen
UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in 

trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

(1) Cilj ukrepa je povečanje dodane vrednosti in spodbu-
janje trženja kmetijskih proizvodov.

(2) Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih prede-

lavi in trženju kmetijskih proizvodov,
– nakup novih strojev in opreme;
– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, li-

cenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(3) Pomoč se ne dodeli:
– za obratna sredstva;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne do-

kumentacije;

– za stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– za naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi 

hrane;
– za naložbe za skladnost s standardi Unije in
– ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, dolo-

čenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ure-
ditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta 
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) 
št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič 
spremenjeni z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/760 z 
dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje 
uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovo-
ljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju 
tarifnih kvot (UL L št. 185 z dne 12. 6. 2020, str. 1) tudi kadar 
se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, 
določeno v navedeni uredbi.

(4) Pogoji za pridobitev:
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju po-

gojev za opravljanje dejavnosti (kolikor upravičenec še nima 
registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od pre-
jema pomoči);

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;

– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazi-
la o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacio-
nalnimi predpisi s področja varstva okolja;

– za naložbo, v zvezi s katero mora biti opravljena presoja 
vplivov na okolje, mora biti okoljevarstveno soglasje predloženo 
z vlogo za pridobitev pomoči;

– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki 

ga pripravi pristojna strokovna služba;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po 

zaključeni naložbi;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave 

in/ali trženja kmetijskih proizvodov s sedežem dejavnosti na 
območju občine.

(6) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 5.000 eur 

na kmetijsko gospodarstvo na leto.
(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 

kmetijskega gospodarstva.

III. NADZOR IN SANKCIJE

15. člen
(nadzor in sankcije)

(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po 
tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja 
pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za po-
dročje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti 
župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor 
občine.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, 
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajoči-
mi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke,
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– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že 
pridobil finančna sredstva.

IV. HRAMBA DOKUMENTACIJE

16. člen
Občina bo hranila evidence in vso dokumentacijo, ki je 

bila podlaga za odobritev državnih pomoči po tem pravilniku, 
deset let od datuma dodelitve pomoči.

V. KONČNE DOLOČBE

17. člen
(1) Občina ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, pre-

dloži informacije o shemi državne pomoči po tem pravilniku 
v skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 za objavo na spletni strani https://www.gov.si/
teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/. Te informacije so 
na voljo splošni javnosti vsaj deset let od zadnje dodelitve po-
moči po tem pravilniku.

(2) Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati 
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Litija za programsko obdobje 2016–2020 
(Uradni list RS, št. 42/16).

18. člen
Ta pravilnik začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2020
Litija, dne 8. septembra 2020

Župan 
Občine Litija

Franci Rokavec

PIVKA

2248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o razglasitvi razvalin cerkve Sv. Trojice 
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 
111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine 
Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 
54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 11. seji dne 
2. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o razglasitvi razvalin cerkve Sv. Trojice  
za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen
Spremeni se 4. člen Odloka o razglasitvi razvalin cerkve 

Sv. Trojice za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni 
list RS, št. 75/04) in sicer tako, da se besedilo 4. člena črta in 
nadomesti z besedilom:

»Spomenik varujemo z vzdrževalnimi deli in posegi, ki 
pripomorejo k varovanju, ohranjanju in prezentiranju originalne 
materialne substance, obodnih zidov, kamnoseških detajlov, 
vedutne izpostavljenosti in arheoloških plasti v cerkvi in njeni 
ožji okolici. Vsi posegi v objekt morajo biti materialno, vsebin-
sko in oblikovno podrejeni avtentičnemu gradivu in usklajeni z 
načeli konzervatorske stroke.«

2. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-11/2020
Pivka, dne 2. septembra 2020

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj

2249. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih 
funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi 34.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, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Za-
kona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 
– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 
35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 
25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 
67/17 in 84/18) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list 
RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je 
Občinski svet Občine Pivka na 11. seji dne 2. 9. 2020 sprejel

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

o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega sveta  

in članov drugih občinskih organov  
ter o povračilih stroškov

1. člen
Spremeni in dopolni se 8. člen Pravilnika o plačah in 

drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občin-
skega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov (Uradni list RS, št. 99/15) in sicer tako, da za drugim 
stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi:

»Sejnina za udeležbo na korespondenčni seji odbora ali 
komisije znaša 18,00 EUR bruto.«

Sedanji tretji stavek postane četrti stavek 8. člena.

2. člen
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 9. člena pravilnika in 

sicer tako, da se za tretjim stavkom doda besedilo, ki se glasi:
»Sejnina za udeležbo na korespondenčni seji nadzornega 

odbora znaša 18,00 EUR bruto. Sejnina vključuje tudi stroške 
prihoda na sejo.«

3. člen
Spremeni in dopolni se 11. člen pravilnika tako, da se za 

drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»Sejnina za udeležbo na korespondenčni seji Štaba 

za civilno zaščito in drugih delovnih teles in komisij znaša 
18,00 EUR bruto.«

Sedanji tretji stavek postane četrti stavek 11. člena.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-11/2020
Pivka, dne 2. septembra 2020

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj



Stran 5086 / Št. 123 / 18. 9. 2020 Uradni list Republike Slovenije

RIBNICA

2250. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske 
preveritve za EUP So19, na parceli št. 3324-del, 
k.o. Sodražica

Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Za-
kona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) 
ter 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) 
je Občinski svet Občine Ribnica na 12. redni seji dne 17. 9. 
2020 sprejel

S K L E P
o potrditvi elaborata lokacijske preveritve  

za EUP So19, na parceli št. 3324-del,  
k.o. Sodražica

1. člen
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za 

EUP So19, na parc. št. 3324-del, k.o. Sodražica.

2. člen
Dovoli se sprememba stavbnih zemljišč tako kot izhaja 

iz elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelal URBI d.o.o., 
Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, pod 
številko projekta URBI – 2008, z dne maj, julij 2020.

3. člen
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor 

mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega 
dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če pre-
neha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali 
predodločba.

4. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostor-

skih aktov je 1711.

5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3502-0003/2020
Ribnica, dne 17. septembra 2020

Župan 
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

ŠKOFLJICA

2251. Sklep o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Škofljica 
v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 
67/17 in 84/18), prvega in drugega odstavka 3. člena Ured-
be o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, 
št. 68/17), v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev 
osnovne plače ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Vrtec Škofljica, katerega ustanoviteljica je Občina 
Škofljica izdajam

S K L E P
o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Škofljica  

v plačni razred

1. Delovno mesto ravnatelja javnega vzgojno-izobraže-
valnega zavoda Vrtec Škofljica se za določitev osnovne plače 
uvrsti v 50. plačni razred.

2. Ta sklep se po pridobitvi soglasja s strani Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 9. 
2020.

Št. 03606-3/2020(6)
Škofljica, dne 31. avgusta 2020

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan

IG

2252. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig 
za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. 
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – Odl. US: 
U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 
84/10 – Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 102. člena Statuta 
Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig 
na 14. redni seji dne 16. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2020

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2020 (Uradni list 

RS, št. 12/20) se 1. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih
S k u p i n a / 
podskupina 
kontov

Namen Rebalans  
1-2020

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 10.024.959,53
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 8.397.990,84

70 DAVČNI PRIHODKI 5.317.915,36
700 Davki na dohodek in dobiček 4.665.423,00
703 Davki na premoženje 539.935,01
704 Domači davki na blago in storitve 112.557,35
706 Drugi davki 0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.080.075,48
710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 117.268,40
711 Takse in pristojbine 9.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 34.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga  

in storitev 49.260,70
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714 Drugi nedavčni prihodki 2.870.546,38
72 KAPITALSKI PRIHODKI 52.360,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 52.360,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in nematerialnega premoženja 0,00
73 PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.574.608,69
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 558.226,68
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.016.382,01
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 11.260.878,69

40 TEKOČI ODHODKI 2.762.422,11
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 478.167,11
401 Prispevki delodajalcev  

za socialno varnost 73.361,27
402 Izdatki za blago in storitve 2.014.782,27
403 Plačila domačih obresti 28.560,00
409 Rezerve 148.551,46
41 TEKOČI TRANSFERI 3.012.612,60
410 Subvencije 215.681,56
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 1.699.777,79
412 Transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam 247.508,88
413 Drugi tekoči domači transferi 849.644,37
414 Tekoči transferi v tujino 0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.311.446,51
420 Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 5.311.446,51
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 193.397,47
431 Investicijski transferi pravnim  

in fizičnim osebam 78.407,37
432 investicijski transferi 

proračunskim uporabnikom 114.990,10
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, 
PRIMANJKLAJ (I.-II.) 1.235.919,16

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

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

44 DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0,00

440 Dana posojila 0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0,00

442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije 0,00
VI. PREJETA POSOJILA – DANA 
POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 117.703,00

50 ZADOLŽEVANJE 117.703,00
500 Domače zadolževanje 117.703,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 326.971,68
55 ODPLAČILA DOLGA 326.971,68
550 Odplačila domačega dolga 326.971,68

IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.445.187,84
X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.-VIII.) -209.268,68
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.235.919,16
STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH NA DAN  
31. 12. 2019 1.638.679,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov, konte in pod-konte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk; 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu od-
loku in se objavita na spletni strani Občine Ig.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu 

ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 

125.134,00 eur.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
V prvem odstavku 11. člena se znesek v viši-

ni 110.461,00 eur nadomesti z novim zneskom v višini 
117.703,00 eur.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0008/2019-11
Ig, dne 17. septembra 2020

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman
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2253. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen 
programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO in 55/17), Pravilnika o metodologiji za obliko-
vanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), Pravilnika o plačilih 
staršev za programe v vrtcih ((Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 
119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS) in Statuta Občine Ig (Uradni 
list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 14. redni seji z 
dne 16. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi cen 
programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

1. člen
Prvi člen se spremeni tako, da se glasi:
Cene dnevnih programov v Javnem zavodu Vrtec Ig, 

katerega ustanovitelj je Občina Ig, znašajo mesečno na otroka 
po posameznih programih predšolske vzgoje:
Dnevni  
program

1. starostna 
skupina

2. starostna 
skupina

Kombinirani 
oddelek

JZ Vrtec Ig 510,36 eur 416,88 eur 425,07 eur
Strošek živil mesečno na otroka znaša 46,20 eur.

2. člen
Ostala določila v sklepu št. 602-0009/2019, z dne 3. 7. 

2019, ostanejo nespremenjena.

3. člen
Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec 

Ig velja od 1. 10. 2020 dalje.

Št. 602/0018/2020-128
Ig, dne 17. septembra 2020

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman

LOGATEC

2254. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Logatec za leto 2020 – Rebalans – 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena 
Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1–2/2014 – ura-
dno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 
12. redni seji dne 10. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu  

Občine Logatec za leto 2020 – Rebalans – 2

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Logatec za leto 2020 (Ura-

dni list RS, št. 12/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih v EUR:
A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV  

IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov Rebalans – 2  
2020

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  18.198.906
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  14.299.978

70 DAVČNI PRIHODKI  11.189.769
700 Davki na dohodek in dobiček  9.160.127
703 Davek na premoženje  1.779.632
704 Domači davki na blago in storitve  250.010
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI  3.110.209
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  2.038.440
711 Takse in pristojbine  17.000
712 Denarne kazni  32.165
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  33.600
714 Drugi nedavčni prihodki  989.004

72 KAPITALSKI PRIHODKI  404.821
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev  80.000
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neop. dolg. sredstev  324.821

73 PREJETE DONACIJE –
730 Prejete donacije iz domačih virov –
731 Prejete donacije iz tujih virov –

74 TRANSFERNI PRIHODKI  3.494.107
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  1.165.008
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU  2.329.100

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  20.682.607
40 TEKOČI ODHODKI  3.206.542

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  1.020.737
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  163.414
402 Izdatki za blago in storitve  1.964.890
403 Plačila domačih obresti  7.500
409 Rezerve  50.000

41 TEKOČI TRANSFERJI  7.225.162
410 Subvencije  244.000
411 Transferji posameznikom  
in gospodinjstvom  4.064.685
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam  638.739
413 Drugi tekoči domači transferi  2.277.738
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  9.863.718
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  9.863.718

43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI  387.185
430 Investicijski transferi –
431 Investicijski transferi pravnim 
osebam, ki niso PU  289.728
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom  97.457

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –2.483.700
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B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)  1.193

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –
750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev  1.193
752 Kupnine iz naslova privatizacije –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) –

44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV –
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije –
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.)  1.193

C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)  1.772.052
50 ZADOLŽEVANJE  1.772.052

500 Domače zadolževanje  1.772.052
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) –
55 ODPLAČILA DOLGA –

550 Odplačila domačega dolga –
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –710.455

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)  1.772.052
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.)  2.483.700
OCENA SREDSTEV NA RAČUNU 
konec leta 2020
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2020  710.455

Posebni del rebalansa sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani 
Občine Logatec: http://www.logatec.si/.«

2. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Re-

publike Slovenije, uporablja pa se za leto 2020.

Št. 410-12/2020-1
Logatec, dne 26. avgusta 2020

Župan
Občine Logatec
Berto Menard
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
2232. Javni poziv za vlaganje kandidatur za predsednika 

in namestnika predsednika Državne volilne komi-
sije izmed sodnikov vrhovnega sodišča in za dva 
člana in dva namestnika članov Državne volilne 
komisije izmed pravnih strokovnjakov 5027

DRŽAVNI SVET
2233. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega 

sveta (PoDS-1F) 5028

MINISTRSTVA
2234. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o preverjanju var-

nosti cestne infrastrukture in usposabljanju preso-
jevalcev varnosti cest 5029

USTAVNO SODIŠČE
2235. Sklep o predložitvi v predhodno odločanje Sodišču 

in o prekinitvi postopka 5030

BANKA SLOVENIJE
2236. Sklep o uporabi Smernic o pragmatičnem procesu 

nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v 
letu 2020 zaradi pandemije COVID-19 5035

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2237. Odločba o imenovanju namestnika vodje Speciali-
ziranega državnega tožilstva RS 5036

OBČINE
IG

2252. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig 
za leto 2020 5086

2253. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen pro-
gramov v Javnem zavodu Vrtec Ig 5088

2238. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za 
območje urejanja VP 14/2 Ig 5037

KOPER
2239. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni ob-

čini Koper 5037
2240. Sklep o lokacijski preveritvi za zemljišče s parcel-

nima številkama 203/8 in 203/9, k. o. 2606 Seme-
dela 5073

2241. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih 
javnih parkirišč« 5074

2242. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena 5075

2243. Razglašam sklep o vzpostavitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena 5076

KRANJ
2244. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave ob-

činskega podrobnega prostorskega načrta za ob-
močje urejanja Poslovno-proizvodne cone HR 6/1 
Hrastje 5076

KUZMA
2245. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kuzma 5077

LAŠKO
2246. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostor-

skega načrta na območju LAU-18-del 5079

LITIJA
2247. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kme-

tijstva in podeželja v Občini Litija za leti 2020 in 
2021 5081

LOGATEC
2254. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Logatec za leto 2020 – Rebalans – 2 5088

PIVKA
2248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

razglasitvi razvalin cerkve Sv. Trojice za kulturni 
spomenik lokalnega pomena 5085

2249. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih stroškov 5085

RIBNICA
2250. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za 

EUP So19, na parceli št. 3324-del, k.o. Sodražica 5086

ŠKOFLJICA
2251. Sklep o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Škofljica v plačni 

razred 5086

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 123/20 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 1955
Razpisi delovnih mest 1992
Druge objave 1996
Evidence sindikatov 2006
Objave po Zakonu o medijih 2007
Objave sodišč 2008
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2008
Oklici dedičem in neznanim upnikom 2009
Oklici pogrešanih 2011
Preklici 2012
Spričevala preklicujejo 2012
Drugo preklicujejo 2012
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