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DRŽAVNI ZBOR
3440. Zakon o oprostitvi plačila nadomestila 

za vzdrževanje in delovanje namakalnega 
razvoda Vogršček v letu 2022 (ZOPNNR)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o oprostitvi plačila 
nadomestila za vzdrževanje in delovanje 

namakalnega razvoda Vogršček v letu 2022 
(ZOPNNR)

Razglašam Zakon o oprostitvi plačila nadomestila za 
vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček v 
letu 2022 (ZOPNNR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 25. oktobra 2022.

Št. 003-02-1/2022-259
Ljubljana, dne 2. novembra 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O OPROSTITVI PLAČILA NADOMESTILA  

ZA VZDRŽEVANJE IN DELOVANJE 
NAMAKALNEGA RAZVODA VOGRŠČEK  

V LETU 2022 (ZOPNNR)

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa interventni ukrep oprostitve plačila na-
domestila za vzdrževanje in delovanje namakalnih sistemov 
na območju namakalnega razvoda Vogršček za leto 2022 
(v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) kot pomoč prizadetim la-
stnicam in lastnikom ter zakupnicam in zakupnikom kmetijskih 
zemljišč na območju namakalnega razvoda Vogršček (v na-
daljnjem besedilu: upravičenec) zaradi neugodnih vremenskih 
razmer in posledično onemogočenega namakanja v letu 2022.

2. člen
(oprostitev plačila nadomestila)

(1) Ne glede na zakon, ki ureja kmetijska zemljišča, se za 
koledarsko leto 2022 upravičencem nadomestilo ne odmeri.

(2) Namakalni sistemi, ki so v skladu z Uredbo o potrditvi 
območij osuševalnih in namakalnih sistemov (Uradni list RS, 
št. 63/19) del namakalnega razvoda Vogršček, so:

1. Namakalni sistem polja Replje (šifra sistema 37091);
2. Oroševalni in namakalni sistem Miren pri Gorici (šifra 

sistema 37111);
3. Namakalni sistem polja Šempeter (šifra sistema 37131);
4. Namakalni sistem polja – Črniče – Perovlek (šifra 

sistema 37141);
5. Namakalni sistem polja Prvačina I in II (šifra sistema 

37181);
6. Stabilni oroševalni namakalni sistem Jugovega polja 

(šifra sistema 37201);
7. Namakalni sistem polja Orehovlje – Bilje (šifra sistema 

37211);
8. Namakalni sistem Vrtojba polje (šifra sistema 37261);
9. Namakalni sistem polja Dornberk in polja Kobate (šifra 

sistema 37281);
10. Namakalni sistem polja Bukovica (šifra sistema 

37301);
11. Namakalni sistem polja Okroglica I, II (šifra sistema 

37411);
12. Oroševalni sistem Križ – Cijanov (šifra sistema 37471);
13. Namakanje polja Podvogrsko (šifra sistema 37501);
14. Namakalni sistem Orehovlje – Britof (šifra sistema 

37511);
15. Namakanje Šempaske gmajne (šifra sistema 37531);
16. Namakalni sistem Karavlja – Gramoznica (šifra sis-

tema 37541).

3. člen
(zagotovitev sredstev za vzdrževanje  
in delovanje namakalnih sistemov)

Sredstva za vzdrževanje in delovanje namakalnih siste-
mov namakalnega razvoda Vogršček v višini do 90.000 eurov 
zagotovi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

4. člen
(pomoč de minimis)

(1) Oprostitev plačila nadomestila se šteje za pomoč de 
minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem 
sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spre-
menjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 
2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, 
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).

(2) Višina oprostitve plačila nadomestila iz prejšnjega 
odstavka se upravičencu, vključno z upravičencem, ki je eno-
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tno podjetje, kot je opredeljeno v drugem odstavku 2. člena 
Uredbe 1408/2013/EU, (v nadaljnjem besedilu: enotno podje-
tje) šteje za pomoč de minimis v celoti, če s tem ni presežena 
individualna, nacionalna ali sektorska omejitev zneska pomoči 
de minimis iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Če bi se z opro-
stitvijo plačila nadomestila presegla individualna, nacionalna 
ali sektorska omejitev zneska pomoči de minimis, se višina 
oprostitve plačila nadomestila iz prejšnjega odstavka šteje za 
pomoč de minimis do individualne, nacionalne in sektorske 
omejitve zneska pomoči de minimis.

(3) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, za ugotavljanje ob-
stoja enotnega podjetja za posameznega upravičenca preveri 
podatke o njegovih povezavah z drugimi poslovnimi subjekti v 
uradnih evidencah.

(4) Če je upravičenec dejaven v primarni kmetijski proi-
zvodnji, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekate-
rih 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 spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in 
(EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in 
drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 
2020, str. 15), in je poleg tega dejaven v enem ali več sektorjih 
oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe 
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 
z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v 
zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe 
(EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti 
in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, 
str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se 
lahko pomoč de minimis, dodeljena primarni kmetijski proizvo-
dnji v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, združuje s pomočjo de 
minimis, dodeljeno sektorjem oziroma dejavnostim, ki spada-
jo na področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, do zadevne 
individualne omejitve zneska pomoči de minimis iz drugega 
odstavka 3. člena Uredbe 1407/2013/EU, če upravičenec z 
ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska 
proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu 
z Uredbo 1407/2013/EU.

(5) Če je upravičenec dejaven v primarni kmetijski proi-
zvodnji ter v sektorju ribištva in akvakulture, kot je opredeljen 
v točki (d) 5. člena Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni 
ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogoj-
stva 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 spremenjene 
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 izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture 
(UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11), se lahko pomoč 
de minimis, dodeljena primarni kmetijski proizvodnji v skladu 
z Uredbo 1408/2013/EU, združuje s pomočjo de minimis, 
dodeljeno ribištvu in akvakulturi v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči 
de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z 
dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in 
(EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in 
drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 
2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), 
do individualne omejitve zneska pomoči de minimis iz druge-

ga odstavka 3. člena Uredbe 717/2014/EU, če upravičenec z 
ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetij-
ska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v 
skladu z Uredbo 717/2014/EU.

(6) Pomoč de minimis iz tega zakona se v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški ne združuje z drugo državno pomočjo, če 
bi se s takšnim združevanjem presegla največja intenzivnost 
zadevne pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne oko-
liščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.

(7) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, predhodno pre-
veri posameznega upravičenca, vključno z upravičencem, 
ki je enotno podjetje, glede že dodeljene pomoči de minimis 
v evidencah pomoči de minimis, ki jih vodita ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo in ribištvo, ter ministrstvo, pristojno 
za finance.

(8) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, upravičencem izda 
odločbo o višini pomoči de minimis po uradni dolžnosti, in sicer 
najpozneje do 31. marca 2023. Podlaga za izdajo odločbe iz 
tega člena so podatki iz šestega odstavka 50. člena Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 27/16 in 79/17).

(9) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, po izdaji odločb iz 
prejšnjega odstavka v evidenci pomoči de minimis za primar-
no kmetijsko proizvodnjo zabeleži podatke o višini pomoči de 
minimis posameznim upravičencem.

(10) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, vodi in hrani evi-
dence z informacijami in dokazili o višini pomoči de minimis iz 
tega zakona deset let od dneva izdaje zadnje odločbe iz tega 
zakona.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 802-05/22-1/12
Ljubljana, dne 25. oktobra 2022
EPA 344-IX

Državni zbor
Republike Slovenije

Danijel Krivec
podpredsednik

3441. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o trošarinah (ZTro-1C)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1C)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o trošarinah (ZTro-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 25. oktobra 2022.

Št. 003-02-1/2022-256
Ljubljana, dne 2. novembra 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije
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Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O TROŠARINAH (ZTro-1C)

1. člen
V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 

192/21) se v 18. členu v prvem odstavku v napovednem stavku 
beseda »lahko« črta.

V drugem odstavku se beseda »lahko« črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Odpust v skladu s 1., 3. in 4. točko prvega odstav-

ka in drugim odstavkom tega člena upravičenec uveljavlja 
z zahtevkom, ki ga vloži v roku 20 dni po poteku davčnega 
obdobja, v katerem je nastal razlog za odpust obračuna in 
plačila trošarine. Davčni organ o zahtevku odloči z odločbo, 
zoper katero je dovoljena pritožba. Če davčni organ ugodi 
ali delno ugodi zahtevku za odpust, v izreku odločbe navede 
količino trošarinskih izdelkov, za katere je obračun in plačilo 
trošarine odpuščeno. Obveznost za obračun in plačilo trošarine 
se upravičencu v skladu z 2. in 8. točko prvega odstavka tega 
člena odpusti na podlagi zapisnika davčnega organa oziroma v 
skladu s 5. do 7. točko prvega odstavka tega člena na podlagi 
podatkov evidenc imetnika trošarinskega skladišča oziroma 
oproščenega uporabnika.«.

2. člen
V 20. členu se v prvem odstavku na koncu 2. točke pika 

nadomesti s podpičjem in se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. oseba, ki opravlja dejavnost za trošarinske izdelke 

iz 85. člena tega zakona, odpremljene prejemniku, ki opravlja 
dejavnost, v drugo državo članico.«.

V drugem odstavku se besedilo »oziroma prodajalec na 
daljavo« nadomesti z besedilom »ali prodajalec na daljavo ali 
oseba iz 3. točke prejšnjega odstavka«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi:

»(5) Oseba iz 3. točke prvega odstavka tega člena zah-
tevku za vračilo predloži dokazila, na podlagi katerih davčni 
organ lahko ugotovi, da so izdelki iz 85. člena tega zakona 
prispeli v namembni kraj in da so bili v namembni državi izpol-
njeni vsi predpisani postopki ter je bila plačana trošarina, če je 
tako zahtevano.«.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

3. člen
V 20.a členu se v prvem odstavku besedilo »94.,« črta.

4. člen
V 85. členu se v tretjem odstavku za besedilom »tega 

zakona, glede« doda besedilo »vračila določbe V. poglavja tega 
zakona, ter glede«.

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

»94. člen
(gorivo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije  

in vozil za prevoz čebeljih panjev)
(1) Za gorivo, namenjeno za pogon kmetijske in goz-

darske mehanizacije (vključno s traktorji) in vozil, prirejenih 
za prevoz čebeljih panjev (v nadaljnjem besedilu: gorivo za 
kmetijstvo), se šteje plinsko olje kot gorivo za ogrevanje iz ta-
rifne oznake 2710 19 43. Trošarina za gorivo za kmetijstvo se 
plačuje v višini, določeni z 2.2 točko tretjega odstavka 92. člena 
tega zakona.

(2) Gorivo za kmetijstvo lahko kupi oseba, ki je na dan 
30. junija preteklega leta evidentirana kot:

1. nosilec kmetijskega gospodarstva v registru kmetijskih 
gospodarstev ali član agrarne skupnosti v registru agrarnih 
skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja agrarne skupnosti ali 

zakonom, ki ureja ponovno vzpostavitev agrarnih skupnosti ter 
vrnitev njihovega premoženja in pravic, in uporabnik kmetijskih 
in gozdnih zemljišč, ali

2. uporabnik gozdnih zemljišč,
in ki ima na dan 30. junija preteklega leta v uporabi toliko kme-
tijskih in gozdnih zemljišč ali gozdnih zemljišč, da njegova letna 
normativna poraba goriva znaša vsaj 540 litrov za kmetijska in 
gozdna zemljišča oziroma vsaj 150 litrov za gozdna zemljišča.

(3) Gorivo za kmetijstvo lahko kupi tudi oseba, ki je v 
registru čebelnjakov pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, 
evidentirana kot čebelar in kot imetnik vsaj 41 čebeljih panjev 
na dan 30. junija preteklega leta, ter ima v registru čebelnjakov 
za preteklo leto evidentirane premike vsaj 41 čebeljih panjev na 
oddaljeno stojišče v razdalji vsaj 10 km zračne linije.

(4) Normativno porabo goriva za osebo iz drugega od-
stavka tega člena določi davčni organ glede na površino in 
dejansko rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč v Sloveniji v 
njegovi uporabi, kot ju izkazujejo grafične enote rabe zemljišč 
kmetijskega gospodarstva oziroma zemljiški kataster na dan 
30. junija preteklega leta in glede na normativno porabo goriva, 
določeno s predpisom iz dvanajstega odstavka tega člena.

(5) Davčni organ po uradni dolžnosti dodeli osebam, ki 
izpolnjujejo pogoje za nakup goriva za kmetijstvo, enolično 
identifikacijsko oznako. Davčni organ enolično identifikacijsko 
oznako, poleg nosilcu kmetijskega gospodarstva, dodeli tudi 
namestniku in članom kmetijskega gospodarstva.

(6) Oseba, ki izpolnjuje pogoj za nakup goriva za kme-
tijstvo pred nakupom goriva za kmetijstvo trgovcu predloži 
enolično identifikacijsko oznako in osebni dokument, s katerim 
izkaže svojo identiteto.

(7) Trgovec lahko proda gorivo za kmetijstvo le osebi, ki 
predloži enolično identifikacijsko oznako ter osebni dokument.

(8) Trgovec, ki prodaja gorivo za kmetijstvo, zagotovi do-
stop do informacijskega sistema davčnega organa za potrebe 
ugotavljanja upravičenosti do nakupa goriva za kmetijstvo. 
Davčnemu organu do 31. januarja tekočega leta predloži po-
ročilo o količini prodanega goriva za kmetijstvo v preteklem 
koledarskem letu.

(9) Davčni organ na svoji spletni strani objavi zahteve 
za dostop do informacijskega sistema iz prejšnjega odstavka.

(10) Za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo se štejejo 
vozila, kot so opredeljena s pravilnikom o seznamu kmetijske 
in gozdarske mehanizacije ter katalogom stroškov kmetijske in 
gozdarske mehanizacije. Za vozila, prirejena za prevoz čebeljih 
panjev, se štejejo vozila za prevoz čebel kot vrsta vozil za po-
sebne namene, opredeljena v pravilniku, ki ureja ugotavljanje 
skladnosti vozil.

(11) Za namen ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za na-
kup goriva za kmetijstvo pridobi davčni organ podatke o nosil-
cih, namestnikih in članih kmetijskega gospodarstva, podatke 
o članih agrarnih skupnosti, podatke o površinah kmetijskih 
zemljišč in podatke o čebelarju in čebeljih panjih ter premikih 
čebeljih panjev od ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, in 
podatke o površinah gozdnih zemljišč od Geodetske uprave 
Republike Slovenije.

(12) Kriterije za določitev normativne porabe goriva iz 
četrtega odstavka, način in postopek dodelitve ter obliko eno-
lične identifikacijske oznake iz petega odstavka ter postopek 
vzpostavitve dostopa do informacijskega sistema davčnega 
organa iz osmega odstavka tega člena predpiše minister, pri-
stojen za finance.«.

6. člen
V 98. členu se v prvem odstavku za tarifno oznako »2710 

20 19« dodata vejica in besedilo »ki se uporabljajo kot gorivo 
za ogrevanje ali kot gorivo za pogon kmetijske, gozdarske 
mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev,«.

7. člen
V 99. členu se v prvem odstavku za besedo »ogrevanje« 

doda besedilo »ali kot gorivo za pogon kmetijske, gozdarske 
mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev,«.



Stran 10612 / Št. 140 / 4. 11. 2022 Uradni list Republike Slovenije

8. člen
V 100. členu se v prvem odstavku za besedilom »pogon,« 

doda besedilo »razen za pogon kmetijske, gozdarske mehani-
zacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev,«.

9. člen
V 104. členu se v prvem odstavku v 8. točki besedilo 

»94. člen,« črta.
V 12. točki se besedilo »četrti in peti odstavek 94. člena,« 

črta.
Za 19. točko se dodata novi 19.a in 19.b točka, ki se 

glasita:
»19.a proda gorivo za kmetijstvo osebi, ki ne predloži eno-

lične identifikacijske oznake in osebnega dokumenta (sedmi 
odstavek 94. člena);

19.b ne zagotovi dostopa do informacijskega sistema 
davčnega organa ali ne predloži oziroma ne predloži v predpi-
sanem roku poročila o količini prodanega goriva za kmetijstvo v 
preteklem koledarskem letu (osmi odstavek 94. člena);«

V 21. točki se za besedilom »ogrevanje,« doda besedilo 
»ali kot gorivo za pogon kmetijske, gozdarske mehanizacije in 
vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev,«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
(uveljavljanje vračila trošarine za energente, porabljene  
za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za leto 2022)
Za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdar-

ske mehanizacije za leto 2022, lahko upravičenec uveljavlja 
vračilo trošarine v skladu s 94. členom Zakona o trošarinah 
(Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21).

11. člen
(poročilo o količini prodanega goriva za kmetijstvo  

za leto 2023)
Trgovec, ki prodaja gorivo za kmetijstvo, predloži davčne-

mu organu prvič poročilo o količini prodanega goriva za kme-
tijstvo, v skladu z osmim odstavkom spremenjenega 94. člena 
zakona za leto 2023.

12. člen
(prenehanje veljavnosti  

in uporaba podzakonskih predpisov)
(1) Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se 

porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (Uradni list 
RS, št. 35/22) preneha veljati 31. decembra 2022.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se prvi odstavek 2. čle-
na, 3., 5., 6., 7., 8. in 9. člen Pravilnika o načinu vračila trošarine 
za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko meha-
nizacijo (Uradni list RS, št. 35/22) uporabljajo za postopke za 
vračilo trošarine za leto 2022.

13. člen
(rok za izdajo podzakonskih predpisov)

Minister, pristojen za finance, izda predpise iz 94., 98. in 
99. člena zakona do 30. novembra 2022.

14. člen
(začetek veljavnosti)

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. janu-
arja 2023, razen spremenjenega 20. člena zakona, ki se začne 
uporabljati 13. februarja 2023.

(2) Do začetka uporabe spremenjenih 18., 20., 20.a, 85., 
94., 98., 99., 100. in 104. člena zakona se uporabljajo 18., 20., 

20.a, 85., 94., 98., 99., 100. in 104. člen Zakona o trošarinah 
(Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21).

Št. 434-03/22-2/17
Ljubljana, dne 25. oktobra 2022
EPA 301-IX

Državni zbor
Republike Slovenije

Danijel Krivec
podpredsednik

3442. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem 
holdingu (ZSDH-1A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2022.

Št. 003-02-1/2022-257
Ljubljana, dne 2. novembra 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

ZAKONA O SLOVENSKEM  
DRŽAVNEM HOLDINGU (ZSDH-1A)

1. člen
V Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list 

RS, št. 25/14) se v 2. členu v 1. točki pred piko doda besedilo 
», terjatve in stvarno premoženje«.

9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. Ožji družinski člani so: zakonec, otroci, posvojenci, 

starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom 
živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.«.

2. člen
V 15. členu se v šestem odstavku pred besedo »pravoča-

sno« doda besedilo »redno in«.

3. člen
V 16. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri javnem zbiranju ponudb se lahko za izboljšanje 

finančnih in drugih pogojev prodaje opravijo pogajanja v skladu 
z objavljenimi pogoji.«.

V četrtem odstavku se prva alineja črta.
Dosedanje druga do peta alineja postanejo prva do četrta 

alineja.
V dosedanji šesti alineji, ki postane peta alineja, se pika 

nadomesti s podpičjem in se za njo dodajo nove šesta, sedma 
in osma alineja, ki se glasijo:

»– med SDH in Republiko Slovenijo ali med SDH in 
drugo družbo, katere večinski delničar oziroma družbenik je 
Republika Slovenija;
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– če je postopek razpolaganja voden tako, da je zadošče-
no merilu zasebnega prodajalca v skladu s pravili o državnih 
pomočeh in sodno prakso Sodišča Evropske unije;

– če se sprejme ponudbo ponudnika, ki je pred tem 
uspešno izvedel prevzemni postopek, v katerem SDH oziroma 
Republika Slovenija kot osebi, ki sta s prevzemnikom delovali 
usklajeno po zakonu, ki ureja prevzeme, nista smela sodelova-
ti, in sicer pod pogoji iz prevzemne ponudbe in če od zaključka 
prevzemnega postopka še ni preteklo 12 mesecev.«.

4. člen
V 18. členu se v drugem odstavku v zadnji alineji beseda 

»kapitalskimi« črta.

5. člen
V 19. členu se v drugem odstavku za drugo alinejo doda 

nova tretja alineja, ki se glasi:
»– če tako določa zakon.«.
Dosedanja tretja alineja se črta.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odsta-

vek, ki se glasita:
»(4) SDH mora pred odločitvijo o odplačni pridobitvi ka-

pitalske naložbe v last Republike Slovenije pridobiti potrditev 
ministrstva, pristojnega za finance, da so v tekočem letu v 
proračunu zagotovljene pravice porabe v zadostni višini.

(5) Ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi sklepa 
SDH o odplačni pridobitvi kapitalske naložbe v last Republike 
Slovenije, izvede izplačilo iz proračuna v roku, ki je za plačila 
obveznosti neposrednih uporabnikov proračuna določen z za-
konom, ki ureja izvrševanje proračuna.«.

6. člen
V 20. členu se v tretjem odstavku na koncu prvega stavka 

pred piko doda besedilo », ki so v pristojnosti organa vodenja«.

7. člen
V 21. členu se v drugem odstavku tretji stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Pri določitvi strokovnih profilov se upošte-
vajo tudi ciljni profili, ki jih pripravijo nadzorni sveti družb s 
kapitalsko naložbo države v postopku priprave predlogov novih 
članov nadzornega sveta za skupščine.«.

V četrtem odstavku se v prvi alineji pred podpičjem doda 
besedilo »ter Komisija za preprečevanje korupcije za njih s 
pravnomočnim aktom ni ugotovila kršitev integritete, kot jo 
opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korup-
cije«.

Zadnja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– niso v morebitnem nasprotju interesov, kot ga opre-

deljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.«.
V šestem odstavku se za besedilom »članov nadzornega 

sveta« doda besedilo »ali članov upravnega odbora, ki niso 
izvršni direktorji,«.

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki 
se glasi:

»(7) SDH mora redno preverjati izpolnjevanje meril in 
kriterijev članov nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo 
države iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena in 
v primeru ugotovitve njihovega neizpolnjevanja takoj začeti 
postopke za odpoklic člana nadzornega sveta.«.

8. člen
V 23. členu se tretji odstavek črta.

9. člen
V 24. členu zadnji stavek tretjega odstavka postane nov 

četrti odstavek.

10. člen
V 25. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(obve-

ščanje o stanju in pridobivanju naložb)«.

Dodajo se novi prvi, drugi in tretji odstavek, ki se glasijo:
»(1) Družbe s kapitalsko naložbo SDH morajo SDH spo-

ročiti podatke o neposrednih in posrednih kapitalskih naložbah, 
ki so v njihovi lasti in njihove spremembe. Obveščanje zajema 
naslednje podatke: ime oziroma firma in sedež izdajatelja ka-
pitalske naložbe, matična številka izdajatelja, vrsta kapitalske 
naložbe in delež lastništva.

(2) SDH podatke iz prejšnjega odstavka pridobiva tudi 
sam neposredno od centralne depotne družbe ali drugega 
subjekta, ki s takimi podatki razpolaga, kar ne vpliva na obve-
znost obveščanja družbe s kapitalsko naložbo SDH iz prvega 
odstavka tega člena.

(3) SDH lahko pridobljene podatke vodi v obliki zbirke 
podatkov in podatke obdeluje za namene upravljanja v skladu 
s tem zakonom.«.

V dosedanjem prvem odstavku, ki postane četrti odsta-
vek, se na koncu odstavka doda stavek, ki se glasi: »SDH na 
svoji spletni strani objavi in mesečno posodobi seznam oseb, 
ki z SDH delujejo usklajeno po zakonu, ki ureja prevzeme.«.

Dosedanji drugi odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji tretji odstavek se črta.

11. člen
V 29. členu se v drugem odstavku besedilo »in DUTB« 

črta.
Na koncu tretjega odstavka se pred piko doda besedilo 

»ali dejanske okoliščine v zvezi z naložbami, ki jih upravlja 
SDH«.

12. člen
V 30. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti, peti 

in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Letni načrt upravljanja naložb se lahko med letom 

spreminja po postopku iz tega člena.
(5) Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb Republike 

Slovenije, za upravljanje katerih ni pristojen SDH, sprejme 
vlada do konca decembra za naslednje koledarsko leto, na 
predlog ministrstva, pristojnega za finance. Ministrstva, na de-
lovna področja katerih spadajo kapitalske naložbe iz prejšnjega 
stavka, spremljajo poslovanje družb, ki so izdajateljice kapi-
talskih naložb iz prejšnjega stavka in ministrstvu, pristojnemu 
za finance, posredujejo vse podatke in izhodišča, potrebna za 
pripravo letnega načrta upravljanja. Za izvajanje tega odstavka 
se smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena 
ter drugega in tretjega odstavka 17. člena tega zakona.

(6) Ministrstvo, pristojno za finance, najpozneje do konca 
marca za preteklo leto vladi posreduje letno poročilo o upra-
vljanju naložb iz prejšnjega odstavka. Poročilo mora temeljiti 
na prikazu izpolnjevanja ciljev ter ukrepov in usmeritev za 
doseganje teh ciljev.«.

13. člen
V 31. členu se v drugem odstavku v prvem stavku bese-

dilo »s kapitalskimi« nadomesti z besedo »z«.

14. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:

»36.a člen
(posebne določbe zaradi prenosa premoženja ter pravic  

in obveznosti DUTB na SDH)
(1) SDH v konsolidirano letno poročilo ne vključi odvisnih 

družb, v katerih je položaj obvladujoče družbe pridobil zaradi 
pridobitve deležev ali delnic na podlagi izvedbe prenosa pre-
moženja ter pravic in obveznosti iz DUTB na SDH v skladu z 
zakonom, ki ureja ukrepe za krepitev stabilnosti bank.

(2) V zvezi s prenesenim premoženjem ter pravicami in 
obveznostmi iz DUTB na SDH se za SDH kot pravnega nasle-
dnika DUTB ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja postopke 
zaradi insolventnosti, ki določajo, da:
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– se pri izračunu deleža upnikov, ki soglašajo s sporazu-
mom o finančnem prestrukturiranju, ne upoštevajo finančne 
terjatve upnikov, ki imajo v razmerju do dolžnika položaj po-
vezane družbe;

– za člana upniškega odbora ne more biti imenovan ali 
izvoljen upnik, ki ima v razmerju do insolventnega dolžnika ali 
njegovega dolžnika položaj povezane družbe;

– so člani upniškega odbora ločitvenih upnikov vsi ločitve-
ni upniki, razen tistih, ki imajo v razmerju do dolžnika položaj 
povezane družbe;

– upnik nima pravice glasovati o prisilni poravnavi, če ima 
v razmerju do insolventnega dolžnika položaj povezane družbe;

– vplačnik novih delnic nima pravice zahtevati, da ga 
sodišče pooblasti za vodenje poslov insolventnega dolžnika, 
če ima v razmerju do insolventnega dolžnika položaj povezane 
družbe, in

– terjatev upnika, ki ima v razmerju do insolventnega 
dolžnika položaj povezane družbe, v postopku finančnega 
prestrukturiranja tega dolžnika ne sme biti predmet stvarnega 
vložka.

(3) Če je DUTB v okviru prestrukturiranja gospodarske 
družbe na podlagi določb zakona, ki ureja ukrepe za krepitev 
stabilnosti bank, z dolžnikom sklenil dogovor o delnem odpustu 
dolga ali tak dogovor po prenosu premoženja ter pravic in obve-
znosti z DUTB na SDH z dolžnikom v zvezi s tem premoženjem 
sklene SDH, lahko SDH v postopku zaradi insolventnosti, ki je 
uveden zoper tega dolžnika v 12 mesecih po sklenitvi dogovora 
o odpustu dolga, uveljavlja poplačilo celotnega dolga, kot da 
dogovor o odpustu dolga ne bi bil sklenjen.

(4) Posojilo, ki ga je DUTB v okviru prestrukturiranja 
gospodarske družbe zagotovil dolžniku, v katerem je prej ali 
pozneje pridobil delež v kapitalu, ali je tak delež v kapitalu 
pridobil SDH po izvedenem prenosu premoženja ter pravic in 
obveznosti z DUTB na SDH v zvezi s tem premoženjem, se v 
poznejšem stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave 
nad tem dolžnikom ne šteje kot premoženje družbe.

(5) Za pogodbe o prenosu tveganih postavk, ki jih je 
DUTB sklenil z bankami ali namenskimi družbami, ki so bile 
deležne ukrepov po zakonu, ki ureja ukrepe za krepitev sta-
bilnosti bank, in so se prenesle na SDH, se ne uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, o izpodbijanju 
pravnih dejanj dolžnika, če je bila dolžnik banka deležna ukre-
pov po zakonu, ki ureja ukrepe za krepitev stabilnosti bank, o 
razvezi ali spremembi pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, 
o čezmernem prikrajšanju in o oderuški pogodbi.

(6) Za pogodbe, sklenjene med DUTB in bankami ali 
namenskimi družbami, ki so bile deležne ukrepov po zakonu, 
ki ureja ukrepe za krepitev stabilnosti bank, o ukrepih, ki se 
izvedejo v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe za krepitev sta-
bilnosti bank, in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi 
akti, se tudi po prenosu premoženja ter pravic in obveznosti 
z DUTB na SDH ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
postopke zaradi insolventnosti, o izpodbijanju pravnih dejanj 
stečajnega dolžnika.

(7) Če SDH del dejavnosti, zaposlenih in sredstev, ki 
so na podlagi prenosa premoženja ter pravic in obveznosti v 
skladu z zakonom, ki ureja ukrepe za krepitev stabilnosti bank, 
prešle z DUTB na SDH, prenese na družbo, v kateri ima SDH 
večinski delež, se za navedeno družbo smiselno uporabljajo 
določbe tega člena.«.

15. člen
V 39. členu se v prvem odstavku na koncu prve alineje 

pred podpičjem doda besedilo »ter Komisija za preprečevanje 
korupcije zanj s pravnomočnim aktom ni ugotovila kršitev inte-
gritete, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in prepre-
čevanje korupcije«.

Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– ima najmanj deset let ustreznih delovnih izkušenj iz 

vodenja ali upravljanja srednjih in velikih gospodarskih družb 
ali iz opravljanja strokovnega dela na področju korporacijskega 
prava in dosega pri svojem delu dobre primerljive rezultate;«.

Sedma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– ni član organov vodenja ali nadzora družbe s kapital-

sko naložbo države ali družbe v njeni lasti ali družbe, v kateri 
imata SDH ali Republika Slovenija prevladujoč vpliv;«.

V osmi alineji se pika nadomesti s podpičjem in se za 
njo dodajo nove deveta, deseta, enajsta in dvanajsta alineja, 
ki se glasijo:

»– pri svojem delu in odločanju je sposoben slediti inte-
resom SDH in Republike Slovenije ter temu podrediti politične, 
osebne ali posamične interese;

– pozna pravice in obveznosti člana nadzornega sveta, 
kar dokazuje s potrdilom o pridobitvi znanja glede pristojnosti, 
odgovornosti in delovanja nadzornih svetov;

– je časovno razpoložljiv in bo časovno razpoložljiv med 
opravljanjem funkcije;

– je sposoben učinkovitega komuniciranja in timskega 
dela.«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Člani nadzornega sveta SDH, njihovi ožji družinski 

člani in z njimi povezane pravne osebe ne smejo biti v poslov-
nem razmerju z gospodarsko družbo s kapitalsko naložbo dr-
žave ali z njo povezano družbo. Za poslovno razmerje se šteje 
vsak pravni posel razen poslov, v katerih so člani nadzornega 
sveta SDH ter njihovi ožji družinski člani in z njimi povezane 
pravne osebe odjemalci običajnih produktov in storitev družbe, 
v kateri SDH ima ali upravlja kapitalsko naložbo, po splošnih 
pogojih, ki veljajo za druge subjekte na trgu.«.

16. člen
V 43. členu se v prvem odstavku v prvem stavku besedilo 

»in komisijo za tveganja« črta.
Tretji in četrti odstavek se črtata.

17. člen
V 44. členu se v sedmi alineji besedilo »in zakon to kršitev 

šteje za hujšo kršitev delovnih obveznosti in odgovornosti« 
črta.

V osmi alineji se pika nadomesti s podpičjem in se za njo 
doda nova deveta alineja, ki se glasi:

»– pri svojem ravnanju na kakršen koli način krši integri-
teto, kar Komisija za preprečevanje korupcije ugotovi s prav-
nomočnim aktom.«

18. člen
V 46. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravo SDH sestavljajo predsednik in največ dva 

člana, ki jih imenuje nadzorni svet SDH na podlagi javnega 
razpisa.«.

V drugem odstavku se na koncu prve alineje pred podpi-
čjem doda besedilo »ter Komisija za preprečevanje korupcije 
zanjo s pravnomočnim aktom ni ugotovila kršitev integritete, 
kot jo opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje 
korupcije«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Člani uprave SDH, njihovi ožji družinski člani in z nji-

mi povezane pravne osebe, ne smejo biti v poslovnem razmer-
ju z gospodarsko družbo s kapitalsko naložbo države ali z njo 
povezano družbo. Za poslovno razmerje se šteje vsak pravni 
posel razen poslov, v katerih so člani uprave SDH ter njihovi 
ožji družinski člani in z njimi povezane pravne osebe odjemalci 
običajnih produktov in storitev družbe, v kateri SDH ima ali 
upravlja kapitalsko naložbo, po splošnih pogojih, ki veljajo za 
druge subjekte na trgu.«.

19. člen
V 48. členu se v tretjem odstavku za besedilom »in ne 

sme biti« doda besedilo »član organov upravljanja ali nadzora 
ali«.

V petem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se 
glasi: »Če uprava SDH predlaga kandidate, ki jih ni predlagala 
kadrovska komisija, mora take odločitve razkriti nadzornemu 
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svetu SDH, vključno s pogoji in merili, po katerih so bili predla-
gani kandidati primernejši od nominiranih.«.

20. člen
V 50. členu se v prvem stavku beseda »sedmih« črta in 

pred besedilom »sindikalnih zvez« doda beseda »vseh«.

21. člen
V 57. členu se v prvem odstavku pred besedilom »član 

posvetovalnih teles SDH« beseda »in« nadomesti z vejico, za 
njim pa se doda besedilo »ter člani organov vodenja in nadzora 
družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv«.

22. člen
V 59. členu se v tretjem odstavku prva alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– podatke o lastniških deležih, delnicah in upravljavskih 

pravicah, ki jih ima sam ali njegovi ožji družinski člani;«.
Tretja in četrta alineja se spremenita tako, da se glasita:
»– podatke o dolgovih, obveznostih ali prevzetih jamstvih 

in danih posojilih, ki jih ima v družbah z več kot 25 odstotnim la-
stniškim deležem, z navedbo višine zneskov in imen subjektov, 
s katerimi je v omenjenem dolžniškem ali upniškem razmerju;

– podatke, ali ima sam, njegovi ožji družinski člani ali 
družbe, v katerih ima več kot 25 odstotni lastniški delež, nepo-
ravnane davčne obveznosti;«.

V četrtem odstavku se v drugem stavku beseda »desetih« 
nadomesti z besedo »petih«.

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki 
se glasi:

»(8) Za obravnavo sumov kršitev dolžnega izogibanja 
nasprotju interesov poslovodnih oseb, članov organov upravlja-
nja, vodenja in nadzora v SDH in družbah, v katerih ima SDH 
večinski delež ali prevladujoč vpliv, po tem členu, je pristojna 
Komisija za preprečevanje korupcije.«.

Dosedanji osmi, deveti in deseti odstavek postanejo de-
veti, deseti in enajsti odstavek.

23. člen
V 61. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prepoved sprejemanja daril ali koristi v zvezi z opra-

vljanjem dela ali položaja v SDH velja tudi za ožje družinske 
člane posameznika iz prejšnjega odstavka.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Posameznik iz prvega odstavka tega člena mora 

darovalca, ki v zvezi z opravljanjem njegove službe ali položaja 
v SDH želi njemu ali njegovemu ožjemu družinskemu članu 
izročiti darilo, ki ne spada v tretji odstavek tega člena, opozoriti 
na prepoved sprejemanja daril iz tega člena in zavrniti ponuje-
no darilo. Če darovalec pri darilu vztraja, mora posameznik ali 
njegov ožji družinski član darilo takoj izročiti SDH.«.

24. člen
V 90. členu se na koncu drugega stavka pred piko doda 

vejica in besedilo »če SDH za to pridobi soglasje vlade«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

25. člen
(prenos upravljanja)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 
14. člen, drugi in četrti odstavek 15. člena in 16. člen Zakona o 
gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 9/16 in 36/21 – ZZIRDKG), peti in šesti stavek drugega 
odstavka 13. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22) 
ter 49. in 50. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 
– ZDUPŠOP in 129/22).

(2) Organi SDH morajo v treh mesecih od uveljavitve tega 
zakona pripraviti spremembe in dopolnitve aktov o ustanovitvi 

družb iz prejšnjega odstavka na način, da bodo ustrezali sta-
tusu posamezne družbe, zlasti v primeru vpliva na strateške 
cilje in pomembne odločitve te družbe, ter ko status družbe 
terja nadzor ustanovitelja, primerljiv nadzoru nad njegovimi 
notranjimi enotami. Za družbo DRI upravljanje investicij, Druž-
ba za razvoj infrastrukture, d. o. o., mora SDH za spremembe 
in dopolnitve akta o ustanovitvi pridobiti soglasje ministrstva, 
pristojnega za infrastrukturo.

(3) V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona se izvede 
prenos kapitalske naložbe družbe ELES, d. o. o., sistemski 
operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, v družbi 
TALUM Tovarna aluminija d. d. Kidričevo, na Republiko Slove-
nijo. Osnovni kapital prenosne družbe se zmanjša v višini revi-
dirane knjigovodske vrednosti kapitalske naložbe iz prejšnjega 
stavka na dan 31. 12. 2021. Z izvršitvijo prejšnjega stavka se 
uskladi akt o ustanovitvi prenosne družbe. SDH upravlja na-
ložbo Republike Slovenije v skladu z določbami tega zakona.

26. člen
(pravno nasledstvo Slovenskega odškodninskega sklada)

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati prvi, 
tretji in četrti odstavek 19.a člena Zakona o Slovenskem odško-
dninskem skladu (Uradni list RS, št. 21/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/16 – ZGGLRS, 55/17 in 174/20 – ZIPRS2122).

27. člen
(prevzemi in koncentracije zaradi prenosa premoženja  

ter pravic in obveznosti DUTB na SDH)
Ne glede na določbe zakonov, ki urejajo preprečevanje 

omejevanja konkurence in prevzeme, SDH, Republika Slove-
nija ali z njima povezane osebe v zvezi s prenosom premože-
nja ter pravic in obveznosti z DUTB na SDH, ki se izvede na 
podlagi zakona, ki ureja ukrepe za krepitev stabilnosti bank, 
niso zavezani:

– priglasiti koncentracije v skladu z zakonom, ki ureja 
preprečevanje omejevanja konkurence,

– dati obvezne prevzemne ponudbe v skladu z zakonom, 
ki ureja prevzeme, pri čemer se šteje, da prenosi premoženja 
DUTB na SDH ne predstavljajo pridobivanja novega deleža 
skladno z zakonom, ki ureja prevzeme, ter ne predstavljajo 
koncentracije v smislu zakona, ki ureja preprečevanje omeje-
vanja konkurence.

28. člen
(sprememba statuta SDH in strategije upravljanja naložb)

(1) Organi SDH morajo v enem mesecu od uveljavitve 
tega zakona pripraviti spremembe statuta SDH, potrebne za 
uskladitev s tem zakonom in nemoteno izvrševanje pristojnosti 
in opravljanje dejavnosti skladno s tem zakonom.

(2) Vlada strategijo na podlagi 28. in 29. člena zakona 
predloži državnemu zboru v šestih mesecih od uveljavitve 
tega zakona.

29. člen
(uveljavitev zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, razen drugega odstavka 5. člena tega 
zakona, ki začne veljati z dnem prenehanja uporabe Zakona o 
ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Ura-
dni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C, 104/15, 
26/17 – ORZUKSB33, 27/17 – popr. in 174/20 – ZIPRS2122).

Št. 450-01/22-8/13
Ljubljana, dne 25. oktobra 2022
EPA 305-IX

Državni zbor
Republike Slovenije

Danijel Krivec
podpredsednik
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3443. Zakon o spremembi Zakona o zagotavljanju 
sredstev za investicije v prometno 
infrastrukturo (ZZSIJŽI-B)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona  

o zagotavljanju sredstev za investicije  
v prometno infrastrukturo (ZZSIJŽI-B)

Razglašam Zakon o spremembi Zakona o zagotavljanju 
sredstev za investicije v prometno infrastrukturo (ZZSIJŽI-B), 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
25. oktobra 2022.

Št. 003-02-1/2022-258
Ljubljana, dne 2. novembra 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU 

SREDSTEV ZA INVESTICIJE V PROMETNO 
INFRASTRUKTURO (ZZSIJŽI-B)

1. člen
V Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v pro-

metno infrastrukturo (Uradni list RS, št. 28/10, 85/11 in 40/12 – 
ZUJF) se v 1. členu letnica »2023« nadomesti z letnico »2033«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 411-01/22-36/11
Ljubljana, dne 25. oktobra 2022
EPA 314-IX

Državni zbor
Republike Slovenije

Danijel Krivec
podpredsednik

VLADA
3444. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke 

na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Za-
kona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 
– ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 
– ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20, 54/21 
in 105/22 – ZZNŠPP) ter na predlog ministrice za pravosodje 
št. 701-30/2021/106 z dne 6. 9. 2022, je Vlada Republike Slo-
venije na 17. redni seji dne 22. 9. 2022 pod točko 12.7 izdala 
naslednjo

O D L O Č B O

Barbara Lončarič, rojena 13. 9. 1985, se imenuje za okraj-
no državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju.

Št. 70101-8/2022
Ljubljana, dne 22. septembra 2022
EVA 2022-2030-0014

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

USTAVNO SODIŠČE
3445. Odločba o ugotovitvi, da četrta alineja tretjega 

odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu 
ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-396/20-10
Datum: 20. 10. 2022

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za-
četem z zahtevo Državnega sveta, na seji 20. oktobra 2022

o d l o č i l o :

Četrta alineja tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskal-
nem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20 – popr. in 129/22) 
ni v neskladju z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Državni svet (v nadaljevanju predlagatelj) vlaga zahte-

vo za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena 
Zakona o fiskalnem pravilu (v nadaljevanju ZFisP), ki določa, 
da Državni zbor v vsakokratnem okviru za pripravo proračunov 
sektorja država (v nadaljevanju tudi Okvir) določi tudi najvišji 
obseg izdatkov za zdravstveno blagajno (izdatkov obveznega 
zdravstvenega zavarovanja) v posameznem letu. Navedena 
določba naj bi bila v neskladju z 2., 3., 14., 50. in 51. členom 
Ustave in naj bi zmanjševala učinkovitost sistema zdravstve-
nega varstva in kakovost zdravstvene oskrbe. Predlagatelj s 
statističnimi podatki o staranju prebivalstva, številu predpisa-
nih receptov, porabi zdravil, bolniških staležih in odločbah o 
zdraviliškem zdravljenju utemeljuje, da se v Republiki Sloveniji 
večajo potrebe po zdravstvenih storitvah, s tem pa tudi izdat-
ki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju 
OZZ). Predlagatelj navaja, da Okvir uokvirja uporabo namen-
sko zbranih prispevkov za OZZ ter uresničevanje človekovih 
pravic do socialne varnosti in zdravstvenega varstva. V zvezi 
s tem ugotavlja, da so prispevki za OZZ namenska sredstva, 
ki niso prihodek proračuna. Zavod za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) naj ne bi bil proračunski 
uporabnik in naj ne bi izvajal nalog države. Zato naj ne bi bilo 
sprejemljivo, da mu politični organ prek ureditve v četrti alineji 
tretjega odstavka 6. člena ZFisP določa obseg izdatkov in s tem 
obseg izvajanja storitev iz OZZ. To naj bi imelo za posledico 
podaljševanje čakalnih dob za zdravstveno oskrbo.

2. Predlagatelj meni, da ZZZS kot nosilec financiranja za-
radi izpodbijane ureditve ne more pravočasno prilagajati obse-
ga zdravstvenih storitev potrebam in razpoložljivim sredstvom, 
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ampak je omejen s politično voljo Vlade in Državnega zbora, 
ki se manifestira v najvišjem obsegu izdatkov zdravstvene bla-
gajne iz Okvira. Te omejitve naj ZZZS ne bi smel preseči niti, ko 
dejansko razpolaga s sredstvi, ki presegajo tako določen limit 
izdatkov, razen če prej izposluje spremembo Okvira in rebalans 
državnega proračuna. Predlagatelj trdi, da tako onemogočanje 
porabe za zdravstvene storitve dejansko razpoložljivih namen-
skih sredstev povzroča nepotrebne čakalne dobe in kršitve 
pravic pacientov. Čakalne dobe, ki naj bi bile posledica omejitev 
porabe iz Okvira, naj bi imele za posledico tudi podaljšanje 
odsotnosti z delovnega mesta in zatekanje uporabnikov na 
zdravljenje v tujino. Predlagatelj navaja, da zaradi izpodbijane 
ureditve prihaja do neustreznega načrtovanja obsega nudenih 
storitev, pri čemer prihaja do anomalij in nesprejemljivo dolgih 
čakalnih dob. Svoje trditve ilustrira s primeri iz prejšnjih let, ko 
naj bi bilo treba Okvire spreminjati, ker so dejanski prihodki 
ZZZS presegali prvotno določene zneske najvišjega obsega 
izdatkov zdravstvene blagajne (v letu 2019 pa naj uskladitev 
Okvira s povišanimi prihodki ZZZS niti ne bi uspela). Poleg tega 
naj bi tudi v primeru izpeljane spremembe Okvira prihajalo do 
težav z dejansko izvedbo zdravstvenih programov pri izvajalcih 
v razpoložljivem času do konca leta.

3. Predlagatelj s sklicevanjem na mednarodne pravne in 
politične instrumente, odločitve Ustavnega sodišča in stališča 
pravnih strokovnjakov razlaga pomen in obseg načela social-
ne države iz 2. člena Ustave, pravice do socialne varnosti iz 
prvega odstavka 50. člena Ustave in pravice do zdravstvenega 
varstva iz prvega odstavka 51. člena Ustave. Poudarja potrebo 
po enaki dostopnosti enako kakovostnih zdravstvenih storitev 
ne glede na osebne okoliščine uporabnika. Za pravico do 
zdravstvenega varstva naj bi bili pomembni tudi horizontalna in 
vertikalna solidarnost. Ustavno varovano jedro pravice do zdra-
vstvenega varstva naj bi sestavljalo več medsebojno tesno po-
vezanih prvin dostopanja do zdravstvenih storitev. Predlagatelj 
meni, da je z vidika posameznika v okviru te človekove pravice 
najpomembnejša zahteva po dostopnosti zdravstvenih služb 
in po ustrezni kakovosti zdravstvenih storitev, pri čemer naj 
bi bilo, glede na prvi odstavek 14. člena Ustave, razlikovanje 
med posamezniki glede na gmotni položaj nedopustno. Trdi, da 
izpodbijana ureditev krši pravici iz prvega odstavka 50. člena in 
prvega odstavka 51. člena Ustave v zvezi s 14. členom Ustave, 
saj naj bi onemogočala dostop do zdravstvenega varstva števil-
nim, še posebej revnejšim prebivalcem. Predlagatelj tudi obšir-
no opisuje pravni okvir ureditve zdravstvenega varstva in OZZ 
v Republiki Sloveniji. S sklicevanjem na analize Statističnega 
urada Republike Slovenije dokazuje tezo, da v Republiki Slo-
veniji obstaja mnogo gospodinjstev, ki ne zmorejo samoplač-
niško kriti niti diagnostike, kaj šele nadaljnjega zdravljenja. Po 
njegovem mnenju je prav omejitev obsega storitev, ki se lahko 
nudijo iz zbranih prispevkov za OZZ, ki je posledica omejitve 
porabe razpoložljivih sredstev v Okviru, odgovorna za to, da 
se uporabniki obračajo na izvajalce zdravstvenih storitev izven 
javnega sistema. Vendar naj ekonomsko šibka gospodinjstva 
tega niti ne bi zmogla. Zato naj bi četrta alineja tretjega odstav-
ka 6. člena ZFisP ustvarjala razlikovanje med posamezniki 
glede dostopa do zdravstvenega varstva po gmotnem položaju 
v neskladju z načelom socialne države in 14. členom Ustave.

4. Po mnenju predlagatelja je načelo samouprave pri 
upravljanju nosilca OZZ eno temeljnih načel OZZ v slovenski 
pravni ureditvi. Država naj bi bila dolžna nadzorovati delovanje 
ZZZS, vendar naj bi 50. člen Ustave prepovedoval, da bi se 
»povsem odpravila« samouprava v smislu ureditve, po kateri 
upravljanje nosilca OZZ izvršujejo zavarovanci in delodajalci, 
ki ta sistem tudi financirajo. Predlagatelj opozarja, da država 
z upravičenji, ki jih ima kot ustanoviteljica ZZZS, že vpliva na 
finančni načrt in izvajanje nalog ZZZS, zato naj bi bila vključitev 
OZZ v načrtovanje državnega proračuna prekomeren in nepo-
treben poseg v avtonomijo ZZZS, ki omejuje namensko porabo 
sredstev, zbranih z zdravstvenimi prispevki.

5. Predlagatelj meni, da je merilo za ugotavljanje srednje-
ročne uravnoteženosti proračunov države iz drugega odstav-

ka 148. člena Ustave celovitost strukturnega salda sektorja 
država (ne pa posamezne enote sektorja država). Po drugi 
strani naj bi uvrstitev OZZ v Okvir omogočala, da se negativni 
saldo katerekoli od drugih enot sektorja država računovodsko 
pokrije s sredstvi, zbranimi za OZZ. To naj bi pomenilo, da 
se z omejevanjem koriščenja namensko zbranih sredstev za 
OZZ uravnotežuje strukturni saldo sektorja država, kar naj 
bi nedopustno posegalo v samoupravo ZZZS in v pravici do 
zdravstvenega varstva in socialne varnosti. Predlagatelj se 
ne strinja s tem, da fiskalno pravilo omejuje porabo namensko 
zbranih zdravstvenih prispevkov. Trdi, da je namen fiskalnega 
pravila mogoče doseči tudi drugače, in sicer z zahtevo po »no-
tranji izravnanosti« zdravstvene blagajne (torej z izravnanostjo 
njenih prihodkov in odhodkov).

6. Državni zbor ni odgovoril na zahtevo, mnenje pa je 
dala Vlada.

7. Vlada opisuje namen fiskalnih pravil, ki naj bi bil v 
uskladitvi javnofinančne porabe z javnofinančnimi zmožnostmi. 
Pri tem podrobneje opisuje mehanizme, ki zagotavljajo izravna-
nost javnih financ v obdobju gospodarskega cikla oziroma čim 
bolj enakomerno porabo skozi leta. Vlada poda širši oris ure-
ditve fiskalnih pravil, ki veljajo v Republiki Sloveniji (na nacio-
nalni, evropski in meddržavni ravni). Opiše praktično delovanje 
fiskalnih pravil iz 3. člena ZFisP in na kakšni podlagi se v Okviru 
določa obseg izdatkov sektorja država. Načrtovanje uravnote-
ženosti javnih financ naj bi temeljilo na parametrih, ki se jih ne 
da neposredno meriti, ampak jih lahko le načrtujemo. Vlada 
izpostavlja, da se zahteve prava Evropske unije (v nadaljevanju 
EU) glede oblikovanja fiskalne politike vežejo na sektor država 
kot celoto. Proračuni oziroma finančni načrti posameznih enot 
tega sektorja naj bi morali spoštovati omejitve, ki izhajajo iz 
fiskalnega pravila. Vlada navaja, da je bila v ZFisP v pretežnem 
delu prenesena Direktiva Sveta 2011/85/EU z dne 8. novembra 
2011 o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic 
(UL L 306, 23. 11. 2011 – v nadaljevanju Direktiva 2011/85/EU).

8. V Okviru naj bi Državni zbor na predlog Vlade spomladi 
vsako leto določil okvir za pripravo proračunov sektorja država, 
v katerem se za zagotovitev spoštovanja zahtev fiskalnega 
pravila za prihodnja tri leta določita ciljni saldo sektorja država 
in najvišji obseg izdatkov sektorja država skladno z metodolo-
gijo Evropskega sistema računov ESA 2010 (v nadaljevanju 
metodologija ESA), ki temelji na računovodenju po načelu 
nastanka poslovnega dogodka. Vlada opozori, da je proračun 
sektorja država zgolj statistična kategorija in da se fiskalna 
politika dejansko izvaja po načelu denarnega toka. Zaradi 
zagotovitve ustreznega proračunskega načrtovanja blagajn jav-
nega financiranja naj bi se v Okviru po denarnem toku določili 
tudi ciljni saldo za državni proračun in za vse občine skupaj ter 
najvišji možni obsegi izdatkov za državni proračun, vse občine, 
zdravstveno in pokojninsko blagajno. Vlada dodaja, da enote 
sektorja država kljub skupnemu okviru za pripravo proračunov 
oziroma finančnih načrtov ohranjajo ločene dokumente načrto-
vanja fiskalne politike. Trdi, da je ZZZS enota sektorja država, 
ena od blagajn javnega financiranja, in da njegovi izdatki pred-
stavljajo pomemben delež v celotnih izdatkih sektorja država1 
– brez omejitve zgornje meje teh izdatkov v Okviru naj bi bilo 
nemogoče določiti zgornjo mejo izdatkov ter saldo celotnega 
sektorja država. Vlada meni, da ZZZS »izpolnjuje vse pogoje 
za uvrstitev med posredne uporabnike proračuna«, vendar naj 
bi bil kot posebna blagajna javnega financiranja v javnofinanč-
nih predpisih deležen ločene obravnave.

9. Vlada zanika, da bi vsaka sprememba Okvira zahtevala 
tudi rebalans državnega proračuna (to naj bi zahtevala le taka 
sprememba Okvira, ki spreminja najvišji mogoči obseg izdat-
kov za državni proračun, pri čemer veljavni državni proračun 
novo mejo presega). ZFisP naj zdravstvene blagajne ne bi 
vključeval v proračun Republike Slovenije. Državni proračun 
naj bi smel predvideti le morebitne transferje v zdravstveno 

1 V letu 2019 domnevno 15 %. 
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blagajno.2 Vlada pritrjuje predlagatelju, da spreminjanje Okvira 
ni enostavno. Namen zakonodajalca naj bi bilo zaviranje pro-
cikličnosti fiskalne politike, predvsem v času ekspanzije. Kljub 
temu Vlada ne pritrjuje predlagatelju, da zaradi vključenosti 
ZZZS v režim fiskalnega pravila prihaja do kršitev pravic zava-
rovancev zaradi nezmožnosti porabe za zdravstvene storitve 
prihodkov, ki presegajo omejitev iz Okvira. Vključenost ZZZS v 
skupni sistem javnofinančnega načrtovanja naj bi zdravstveni 
blagajni zagotavljala večjo mero acikličnega oziroma stabilnega 
in časovno enakomernega financiranja in obsega storitev ne 
glede na gospodarske razmere (presežki vplačil v času rasti se 
uporabijo v letih usihanja ali krize). To naj bi pomagalo tudi eko-
nomsko šibkejšim zavarovancem ter preprečevalo podaljševa-
nje čakalnih vrst v času upada gospodarske aktivnosti, ko se v 
zdravstveno blagajno nateče manj prispevkov. Vlada poudari, 
da neporabljen presežek zdravstvene blagajne v posameznem 
proračunskem letu ostane v zdravstveni blagajni za prihodnja 
leta in se ne prerazporeja v proračun države ali vrača vplačni-
kom. Na podlagi četrte alineje tretjega odstavka 6. člena ZFisP 
določena zgornja meja izdatkov naj bi zgolj časovno omejevala 
namensko porabo sredstev, zbranih na podlagi prispevkov.

10. Vlada se zavzema, da se za presojo očitkov predlaga-
telja v zvezi z učinkovitostjo zdravstvenega sistema ne bi upo-
rabil strogi test sorazmernosti. Ustavno sodišče naj ne bi smelo 
presojati primernosti zakonske ureditve določenega področja. 
Posegi v ustavne pravice naj z zahtevo ne bi bili izkazani. Po 
mnenju Vlade namreč zdravstveni sistem prežema zaveda-
nje, da potrebe po zdravstvenih storitvah praviloma presegajo 
omejena sredstva, ki so za njih na voljo. Sicer pa naj bi izpod-
bijana določba s svojim sistemom omejevanja maksimalnih 
izdatkov ZZZS v posameznem letu celo pozitivno učinkovala 
na zagotavljanje človekovih pravic in socialne države; če ne bi 
bilo prihrankov iz ekonomsko ugodnejših časov, naj bi lahko 
v času recesije prihajalo do izpadov zdravstvenih storitev. Po 
oceni Vlade je rast zdravstvenih potreb načeloma neomejena, 
zato naj višina potreb ne bi mogla biti izključno merilo za porabo 
sredstev zdravstvene blagajne. Zaradi dolgoročne vzdržnosti 
javnih financ, meni Vlada, mora biti poraba sredstev za finan-
ciranje zdravstvenega sistema prilagojena zmožnostim. Pri 
tem Vlada posebej izpostavlja, da bi upoštevanje zgolj višine 
potreb vodilo v vedno višje prispevke državljanov, kar naj bi 
bilo nevzdržno.3

11. Vlada, z ozirom na nekatera od preteklih proračunskih 
let, zanika, da bi tedaj določitev zgornje meje izdatkov ZZZS 
povzročila čakalne vrste. Zatrjuje, da je država že v preteklosti 
črpala sredstva v mrežo javnih zavodov, ki izvajajo javno zdra-
vstveno službo (izravnan saldo ZZZS v posameznih letih naj bi 
se namreč reflektiral v akumuliranih izgubah bolnišnic). V letu 
2021 naj bi se obetal transfer iz državnega proračuna ZZZS, 
saj naj natečeni prispevki ne bi zadoščali za financiranje nujnih 
storitev OZZ. Vlada meni, da vključitev zdravstvene blagajne 
v Okvir zagotavlja uravnoteženost javnih financ, in dodaja, da 
bi razveljavitev četrte alineje tretjega odstavka 6. člena ZFisP 
pomenila odmik od sistemske ureditve omejitev v javnih finan-
cah, ki jo narekuje pravo EU.

12. Mnenje Vlade je bilo vročeno predlagatelju, ki se je 
nanj odzval. Predlagatelj pretežno ponavlja trditve in navedbe 
iz zahteve za oceno ustavnosti. Poudarja, da je z izpodbijano 
ureditvijo prekoračeno polje proste presoje zakonodajalca v 
zvezi s pravicama pozitivnega statusa iz 50. in 51. člena Usta-
ve. Vključenost najvišjega obsega izdatkov za OZZ v Okvir 
naj bi imela konkretne posledice za zagotavljanje zdravstve-
ne oskrbe v skladu z ustavnimi zahtevami. Dopusten obseg 
porabe sredstev za OZZ naj ne bi smel biti odvisen samo od 

2 Čeprav Vlada navaja, da ima ZZZS kot nosilec OZZ svoje 
izvirne javnofinančne prihodke (obvezne prispevke) in da načeloma 
proračunskih transferjev ne prejema. 

3 Vlada to tezo o nujno vse višjih prispevkih utemelji tako, da 
vzame kot izhodišče spoštovanje »načela uravnoteženosti zdra-
vstvene blagajne«. 

politične volje Vlade in Državnega zbora. Predlagatelj meni, 
da bi bilo treba dajati prednost srednjeročni uravnoteženosti 
vsake posamezne institucionalne enote sektorja država, ne pa 
sektorja država kot celota. Ne strinja se s tem, da bi bila brez 
določitve zgornje meje porabe v Okviru zdravstvena poraba 
navzgor neomejena, saj naj bi bila omejena že z dejansko 
omejenostjo zbranih sredstev in omejenimi možnostmi zadolže-
vanja. Predlagatelj nasprotuje temu, da bi se omejevala poraba 
za javno zdravstvo v tekočem obdobju zaradi zagotavljanja 
nedoločenih in negotovih zdravstvenih potreb v prihodnosti (ki 
naj za razliko od že obstoječih položajev še ne bi bile pravno 
oblikovane kot pravice).

B. – I.
Upravičenost predlagatelja za vložitev zahteve za oce-

no ustavnosti in vsebina okvira za pripravo proračunov 
sektorja država

13. Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 23.a člena 
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju 
ZUstS) lahko začne Državni svet z zahtevo postopek za oceno 
ustavnosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševa-
nje javnih pooblastil. Državni svet je vložil popolno zahtevo za 
oceno ustavnosti veljavnega predpisa (četrte alineje tretjega 
odstavka 6. člena ZFisP), zato mora Ustavno sodišče o njej 
meritorno odločiti.

14. Celoten tretji odstavek 6. člena ZFisP se glasi:
»V okviru se za posamezna leta določi tudi:
– ciljni saldo ter najvišji obseg izdatkov za državni pro-

račun,
– ciljni skupni saldo in najvišji skupni obseg izdatkov 

občinskih proračunov,
– najvišji obseg izdatkov za pokojninsko blagajno,
– najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno.«
15. Izpodbijana četrta alineja tretjega odstavka 6. člena 

ZFisP določa, da se v Okviru za posamezna leta določi naj-
višji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno. Okvir (okvir za 
pripravo proračunov sektorja država) je po prvem odstavku 
6. člena ZFisP akt,4 v katerem Državni zbor na predlog Vlade 
v skladu s 3. členom ZFisP,5 za posamezna leta (vsako leto za 
najmanj tri prihodnja leta) določi ciljni saldo sektorja država in 
najvišji obseg izdatkov sektorja država. Kot izhaja iz tretjega 
odstavka 6. člena ZFisP, Državni zbor v Okviru določi tudi 
ciljni saldo ter najvišji obseg izdatkov za državni proračun, 
ciljni skupni saldo in najvišji skupni obseg izdatkov občinskih 
proračunov, najvišji obseg izdatkov za pokojninsko blagajno in 
najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno. Glede na to, 
da Okvir uokvirja pripravo proračunov sektorja država za na-
men izvrševanja ustavnega fiskalnega pravila (kakor njegovo 
izvrševanje podrobneje ureja ZFisP), ki se nanaša na celoto 
javnih financ države, oziroma na »proračune države« v smislu 
t. i. sektorja država (S.13), kakor ga opredeljuje tudi pravo EU, 
je že na tej podlagi jasno, da je treba pojem »izdatki zdravstve-
ne blagajne« razlagati tako, da pomeni izdatke ZZZS za OZZ.6 

4 Okvir je brez dvoma pravni akt oziroma t. i. normativni pravni 
akt v ožjem pomenu besede, torej (poenostavljeno) pravno dejanje, 
s katerim se ustvarjajo pravna (ne pa na primer politična ali etična) 
pravila. Primerjaj pri M. Pavčnik, Teorija prava, Prispevek k razu-
mevanju prava, 5., pregledana in dopolnjena izdaja, IUS Software 
in GV Založba, Ljubljana 2017, str. 188 in 189. 

5 V katerem je urejeno zakonsko izvajanje ustavne zapovedi 
srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov 
države (v nadaljevanju načelo srednjeročne uravnoteženosti), ki je 
jedro ustavnega fiskalnega pravila iz drugega odstavka 148. člena 
Ustave. 

6 Glej 71. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča 
št. U-I-129/19 z dne 1. 7. 2020 (Uradni list RS, št. 108/20, in OdlUS 
XXV, 17), 3. in 4. točko 2. člena ZFisP ter prilogo A Uredbe (EU) 
št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 
o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evrop-
ski uniji (UL L 174, 26. 6. 2013 in nasl. – v nadaljevanju Uredba 
št. 549/2013). 
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V sektor država namreč spadajo tudi skladi socialne varnosti 
(S.1314), ki so v prilogi A Uredbe št. 549/2013 opredeljeni kot 
institucionalne enote, katerih glavna dejavnost je zagotavljanje 
socialnih prejemkov, in ki izpolnjujejo merila,7 ki jih v Republiki 
Sloveniji na področju zdravstva izpolnjuje le ZZZS kot zakon-
sko opredeljeni nosilec OZZ.8 Tudi 10. točka 2. člena ZFisP 
izrecno določa, da se pojem »zdravstvena blagajna« razume 
kot sopomenka za ZZZS.

16. Državni zbor vsakokratni Okvir sprejema v obliki od-
loka.9 Kot je razvidno iz OdPSD20–22, Državni zbor v praksi v 
Okviru ne določa le najvišjega obsega izdatkov za zdravstveno 
blagajno (kot izrecno nalaga izpodbijana določba), pač pa tudi 
ciljni saldo zdravstvene blagajne. Najvišji obseg izdatkov zdra-
vstvene blagajne Državni zbor določa po metodi denarnega 
toka, ne pa po metodologiji ESA.10

17. Okvir po vsebini določa javnofinančni okvir za pripra-
vo proračunov države za določena najmanj triletna obdobja, 
tako da proračuni spoštujejo ustavno fiskalno pravilo (kakor 
ga na zakonodajni ravni udejanjajo zakonska fiskalna pravila 
iz ZFisP). Tretji odstavek 13. člena ZJF določa, da mora biti 
predlog proračuna države za posamezno leto, ki ga Vlada 
predlaga v sprejetje Državnemu zboru, usklajen z Okvirom, 

7 Nekatere skupine prebivalstva so na podlagi zakona ali 
predpisa dolžne sodelovati v sistemu ali plačevati prispevke in 
država je pristojna za upravljanje institucij glede določanja ali odo-
britve prispevkov in prejemkov neodvisno od svoje vloge nadzor-
nika ali delodajalca. Med vrednostjo prispevka, ki ga posameznik 
plača, in tveganjem, ki mu je izpostavljen, običajno ni neposredne 
povezave.

8 Glej tretji odstavek 12. člena in prvi odstavek 69. člena Za-
kona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11, 
91/13, 36/19, 51/21, 15/22 in 43/22 – v nadaljevanju ZZVZZ). 

9 Ob vložitvi predlagateljeve zahteve za oceno ustavnosti je 
veljal Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za 
obdobje od 2020 do 2022 (Uradni list RS, št. 26/19 in 67/20 – v 
nadaljevanju OdPSD20–22). Pozneje je bil najprej sprejet Odlok 
o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja 
država za obdobje od 2020 do 2022 (Uradni list RS, št. 128/20 – 
OdPSD20–22-B), s katerim je Državni zbor dvignil najvišji obseg 
izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2020 s 3.320 milijonov 
EUR na 3.370 milijonov EUR. Nato je bil sprejet Odlok o spre-
membah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država 
za obdobje od 2020 do 2022 (Uradni list RS, št. 168/20 – OdP-
SD20–22-C), ki ni spreminjal najvišjih obsegov izdatkov za zdra-
vstveno blagajno. Enako velja za poznejša Odlok o spremembah 
Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 
od 2020 do 2022 (Uradni list RS, št. 65/21 – OdPSD20–22-D) in 
Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov 
sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (Uradni list RS, 
št. 184/21 – OdPSD20–22-E). Najvišji obseg izdatkov zdravstvene 
blagajne za leto 2021 se od prvotnega OdPSD20–22 ni spreminjal 
(3.525 milijonov EUR). Za leta 2022–2024 javnofinančni okvir ureja 
Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 
od 2022 do 2024 (Uradni list RS, št. 65/21, 183/21 in 125/22 – 
OdPSD22–24). Najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno v 
letu 2022 je 4.100 milijonov EUR.

10 Glej 67. in 70. točko obrazložitve odločbe Ustavnega so-
dišča št. U-I-129/19. Prihodke in izdatke iz drugega odstavka 
148. člena Ustave je treba razumeti v skladu z metodologijo ESA. 
Ko gre za prihodke in izdatke proračunov države v smislu celega 
sektorja država, uporabo metodologije ESA zapoveduje tudi 1. toč-
ka 2. člena ZFisP. Tako se tudi ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov 
sektorja država za posamezna proračunska leta v vsakokratnem 
Okviru določa po metodologiji ESA. Ker za kategorije državnega 
proračuna, občinskih proračunov, pokojninske blagajne in zdra-
vstvene blagajne ni pravila, enakega tistemu iz 1. točke 2. člena 
ZFisP, se zanje v vsakokratnem Okviru uporablja metodologija 
denarnega toka, ki jo sicer pri svojih opredelitvah prejemkov in 
izdatkov uporablja Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr, 101/13 in 13/18 – v 
nadaljevanju ZJF) in po kateri se sicer pripravljajo proračuni države 
in občin. Primerjaj H. Kamnar in N. Borak, Fiskalna pravila, Eko-
nomska knjižnica, Zveza ekonomistov Slovenije, Ljubljana 2013, 
str. 107–108. 

ki ga je sprejel Državni zbor. Zakon predvideva, da bo Okvir 
sprejet pred rokom, določenim za posredovanje Programa 
stabilnosti11 Evropski komisiji (drugi odstavek 6. člena ZFisP). 
Po sprejetju Okvira Vlada sprejme Program stabilnosti, ki mora 
biti skladen z Okvirom, in ga posreduje Evropski komisiji (četrti 
odstavek 6. člena ZFisP). Če Državni zbor novega Okvira ne 
sprejme pravočasno, sprejme Vlada Program stabilnosti, ki je 
skladen z zadnjim sprejetim Okvirom. Če zadnji sprejeti Okvir 
ne določa fiskalnih ciljev za leta, na katera bi se moral nanašati 
Program stabilnosti, jih določi Vlada v skladu s 3. členom ZFisP 
(peti odstavek 6. člena ZFisP). Temeljna funkcija Okvira je v 
zagotavljanju srednjeročnega fiskalnega načrtovanja države 
in v oblikovanju podlage za sprejetje Programa stabilnosti.12

18. Proračun države in Okvir morata biti numerično uskla-
jena, čeprav to ne pomeni, da je Okvir pravna podlaga za 
proračun oziroma da je proračunu pravno nadrejen. Okvir je 
podzakonski akt, ki ga sprejme Državni zbor, državni proračun 
pa ima hierarhični položaj zakona.13 Vlada kot edina pre-
dlagateljica tako Okvira kot tudi proračuna14 lahko predlaga 
proračun, ki se vsebinsko razlikuje od konkretiziranih zbirnih 
vrednosti, kot jih opredeljuje takrat veljavni Okvir. Tako lahko 
ravna pod pogojem, da hkrati predlaga spremembo Okvira, ki 
je skladna s predlaganim proračunom.

19. Iz šestega odstavka 6. člena ZFisP izhaja obveznost 
Vlade, da v primeru, če do 15. septembra tekočega leta ugo-
tovi, da so se spremenile okoliščine, na podlagi katerih je bil 
sprejet Okvir, Državnemu zboru in Fiskalnemu svetu ob posre-
dovanju predloga državnega proračuna ali njegovih sprememb 
posreduje v sprejetje tudi predlog spremembe Okvira. Državni 
zbor spremembo Okvira sprejme ob sprejetju državnega pro-
računa ali njegovih sprememb. ZFisP predvideva spreminjanje 
veljavnega Okvira na predlog Vlade tudi v primerih, ko je treba 
odpraviti nedopustna odstopanja od načela srednjeročne urav-
noteženosti (drugi odstavek 11. člena ZFisP), ko je dopustno 
v izjemnih okoliščinah od tega načela začasno odstopiti (prvi 
odstavek 13. člena ZFisP) in ko je treba po prenehanju izjemnih 
okoliščin znova srednjeročno uravnotežiti javne finance (drugi 
odstavek 14. člena ZFisP).

20. Obveznost držav članic EU za srednjeročno proračun-
sko načrtovanje prek t. i. proračunskih okvirov15 izhaja iz Direk-
tive 2011/85/EU. Navedena direktiva v 19. in 20. uvodni izjavi 
pojasnjuje, da je nacionalno javnofinančno načrtovanje lahko 
skladno s preventivnim in korektivnim delom Pakta za stabilnost 
in rast le v primeru, da izhaja iz večletne perspektive in si zlasti 
prizadeva za dosego srednjeročnih proračunskih ciljev. Ker ima 

11 Program stabilnosti je akt, ki vsebuje opis politike in ukre-
pov za doseganje fiskalnih ciljev iz Okvira in določa tudi srednje-
ročni fiskalni cilj.

12 Sedmi odstavek 6. člena ZFisP določa, da se način upo-
števanja ciljev, določenih v Okviru, v vseh fazah načrtovanja pro-
računov sektorja država podrobneje uredi v predpisih, ki urejajo 
javne finance.

13 Glej 62. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča 
št. U-I-129/19. 

14 Vlada mora po prvem odstavku 28. člena ZJF določiti 
predlog proračuna oziroma sprememb proračuna in ga predlo-
žiti Državnemu zboru do 1. oktobra tekočega leta. Državni zbor 
mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna 
s 1. januarjem leta, za katero se sprejema proračun. Državni zbor 
mora spremembe proračuna sprejeti pred začetkom leta, za katero 
naj velja (prvi in tretji odstavek 29. člena ZJF). 

15 M. Sherwood, Medium-Term Budgetary Frameworks in 
the EU Member States, Discussion Paper 021, Publications Office 
of the European Union, Luxembourg 2015, str. 9, navaja, da je 
splošno sprejeto, da učinkovito proračunsko upravljanje zahteva 
srednjeročno planiranje, saj daje osredotočenost na posamezno 
leto šibke temelje za strateško proračunsko načrtovanje. Večina 
diskrecijskih fiskalnih odločitev naj bi imela ekonomske in prora-
čunske posledice še dolgo po letu, v katerem so bile sprejete. Zato 
naj bi morale biti odločitve fiskalne politike sprejete v kontekstu sre-
dnjeročnih proračunskih okvirov, ki omogočajo širše upoštevanje 
prihodnjih posledic programskih ukrepov. 
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večina fiskalnih ukrepov proračunske posledice, ki znatno prese-
gajo letni proračunski cikel, naj bi bila enoletna perspektiva slaba 
podlaga za preudarne proračunske politike. Za vključitev večle-
tne proračunske perspektive okvira EU za proračunski nadzor 
naj bi moralo načrtovanje letne proračunske zakonodaje temeljiti 
na večletnem javnofinančnem načrtovanju, ki izhaja iz srednje-
ročnega proračunskega okvira. Direktiva 2011/85/EU v točki (e) 
drugega odstavka 2. člena opredeljuje srednjeročni proračunski 
okvir kot poseben niz nacionalnih proračunskih postopkov, ki 
podaljšujejo razpon za oblikovanje fiskalnih politik preko letnega 
proračunskega koledarja, vključno z določanjem prednostnih 
nalog politik in srednjeročnih proračunskih ciljev. Točka 1 9. člena 
Direktive 2011/85/EU določa, da države članice vzpostavijo vero-
dostojen in učinkovit srednjeročni proračunski okvir, ki je podlaga 
za uvedbo javnofinančnega načrtovanja za najmanj prihodnja tri 
leta, ter zagotavlja, da nacionalno javnofinančno načrtovanje sle-
di večletni perspektivi večletnega javnofinančnega načrtovanja.

21. Direktiva 2011/85/EU poudarjeno izhaja iz pritegnitve 
vseh podsektorjev sektorja država v splošni sistem večletnega 
javnofinančnega načrtovanja.16 To izhodišče je podrobno izpe-
ljano v številnih njenih določbah: (a) v prvem odstavku 2. člena, 
torej v sklicevanju na opredelitev pojma »vlada« v 2. členu 
Protokola (št. 12) o postopku v zvezi s čezmernim primanjklja-
jem (v nadaljevanju Protokol št. 12), ki je priloga in sestavni 
del Pogodbe o delovanju Evropske unije (prečiščena različica, 
UL C 202, 7. 6. 2016 – v nadaljevanju PDEU) in Pogodbe o 
Evropski uniji (prečiščena različica, UL C 202, 7. 6. 2016 – 
PEU),17 in v sklicevanju na opredelitev podsektorjev države 
iz točke 2.70 priloge A k Uredbi Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 
25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih 
računov v Skupnosti (UL L 310, 30. 11. 1996 – v nadaljevanju 
Uredba št. 2223/96);18 (b) v 3. členu, ki določa obveznost držav 
članic, da z nacionalnimi sistemi javnega računovodstva v ce-
loti in dosledno pokrijejo vse podsektorje države ter zagotovijo 
pravočasno in redno objavljanje javnofinančnih podatkov za 
vse podsektorje države; (c) v točki 2 (b) 9. člena, ki določa, da 
mora srednjeročni proračunski okvir vključevati postopke za do-
ločitev »projekcij za vse večje kategorije odhodkov in prihodkov 
države z dodatnimi podrobnimi opisi za raven centralne države 
in sklade socialne varnosti«; (č) v pravilih VI. poglavja, ki ureja 
preglednost javnih financ in področje uporabe proračunskih 
okvirov.19

16 Glej 23. do 25. uvodno izjavo. Posebno pozornost naj bi 
bilo treba nameniti temu, da se zagotovi, da so vsi podsektorji 
države ustrezno zajeti v obseg obveznosti in postopkov, določenih 
v nacionalnih proračunskih okvirih. Da bi proračunski okviri učin-
kovito spodbujali proračunsko disciplino in vzdržnost javnih financ, 
naj bi morali celovito pokrivati javne finance.

17 »Vlada« [v smislu opredelitve sektorja država, ki ga kot 
celoto zadeva dolžnost izogibanja čezmernim javnofinančnim pri-
manjkljajem iz 126. člena PDEU] po tej opredelitvi pomeni vlado 
v širšem smislu, to so centralna, regionalna ali lokalna vlada in 
skladi socialnega zavarovanja razen trgovinskih dejavnosti, kakor 
je opredeljeno v Evropskem sistemu integriranih gospodarskih 
računov. člen 3 Protokola št. 12 določa, da so vlade držav članic 
[tu gre za ožjo opredelitev tega pojma v smislu izvršilne oblasti] 
odgovorne za primanjkljaj sektorja države v širšem smislu, kakor 
izhaja iz navedene opredelitve. Države članice zagotovijo, da jim 
nacionalni postopki na proračunskem področju omogočajo izpolnje-
vanje obveznosti na tem področju, ki izhajajo iz Pogodb. 

18 Po tej opredelitvi sektor država sestavljajo štirje podsek-
torji: (1) centralna država, (2) federalna država, (3) lokalna država 
in (4) skladi socialne varnosti. Skladi socialne varnosti (S.1314) so 
bili v Uredbi št. 2223/96 opredeljeni praktično enako, kot so danes 
v Uredbi št. 549/2013 (glej 15. točko obrazložitve te odločbe). 

19 Členi 12 do 14 Direktive 2011/85/EU med drugim zahte-
vajo, da se ukrepi, sprejeti zaradi izpolnjevanja direktive, dosledno 
izvajajo v vseh podsektorjih države. Zlasti morajo obstajati ustrezni 
mehanizmi usklajevanja med podsektorji, s čimer se zagotovi, da 
so vsi celovito in dosledno vključeni v javnofinančno načrtovanje, 
numerična fiskalna pravila, prilagojena posamezni državi, in pripra-
vo proračunskih napovedi ter večletno načrtovanje, kot je določeno 
zlasti v večletnem proračunskem okviru.

22. S sprejemanjem in (po potrebi) prilagajanjem javnofi-
nančnega okvira za pripravo proračunov države, kar je predmet 
vsakokratnega Okvira, se glede na navedeno zagotavlja spo-
štovanje ne zgolj drugega odstavka 148. člena Ustave oziroma 
3. člena ZFisP, pač pa tudi pravil fiskalne vzdržnosti prava EU. 
To jasno izhaja že iz uvodnih izjav Direktive 2011/85/EU (glej 
20. točko obrazložitve te odločbe), ki omenjajo potrebo po skla-
dnosti nacionalnega javnofinančnega načrtovanja s Paktom za 
stabilnost in rast20 in po doseganju srednjeročnih proračunskih 
ciljev.21 V 19. uvodni izjavi navedene direktive je povedano 
tudi, da so srednjeročni proračunski okviri ključnega pomena 
pri zagotavljanju skladnosti proračunskih okvirov držav članic 
z zakonodajo EU. Srednjeročni proračunski okviri naj bi tudi 
zagotavljali skladnost javnofinančnih kazalnikov z veljavnimi 
numeričnimi fiskalnimi pravili države članice, ta pravila pa mo-
rajo skozi večletno obdobje učinkovito spodbujati k izpolnjeva-
nju obveznosti držav članic iz PDEU na področju proračunske 
politike za sektor države kot celote (točka 2 (a) 9. člena v zvezi 
s 5. členom Direktive 2011/85/EU).

B. – II.
Zakonska ureditev umeščenosti finančnega poslo-

vanja ZZZS v splošni sistem načrtovanja, sprejemanja in 
izvrševanja proračunov države

23. Kot že navedeno v 15. točki obrazložitve te odločbe, je 
ZZZS zakonsko opredeljeni nosilec OZZ. OZZ obsega zavaro-
vanje za primer bolezni in poškodbe izven dela ter zavarovanje 
za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (prvi odstavek 
13. člena ZZVZZ). OZZ, urejeno v 13. do 60. členu ZZVZZ, je 
del zakonske opredelitve javne zdravstvene službe v Republiki 
Sloveniji. Javna zdravstvena služba je opredeljena v drugem 
odstavku 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13, 
64/17, 73/19 in 82/20 – ZZDej) z besedilom:

»Javna zdravstvena služba obsega zdravstvene storitve, 
katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo v javnem 
interesu država in lokalne skupnosti in ki se, temelječe na 
načelu solidarnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno 
varstvo in zdravstveno zavarovanje, zagotavljajo kot pravice 
obveznega zdravstvenega zavarovanja ter se v celoti ali de-
loma financirajo iz javnih sredstev, predvsem iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja.«

Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-194/17 z dne 15. 11. 
2018 (Uradni list RS, št. 1/19, in OdlUS XXIII, 14), 18.–20. točka 
obrazložitve, to določbo razložilo tako, da je tisti del zdravstve-
ne dejavnosti, ki je (negospodarska) javna služba, opredeljen 
glede na način financiranja, torej z odkazilom na ZZVZZ – javna 
zdravstvena služba je vsaj delno solidarno, iz OZZ financira-
na zdravstvena dejavnost.22 V sedanjem sistemu financiranja 
javne zdravstvene službe imajo nezanemarljiv pomen tudi za-
sebna sredstva iz t. i. dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 
(v nadaljevanju dopolnilno zavarovanje), ki ima določene »kva-
zijavne« značilnosti.23

20 To je sklop predpisov prava EU, ki so bili oblikovani, da bi 
zagotovili koordinacijo fiskalnih politik držav članic EU in zdravje 
njihovih javnih financ.

21 Srednjeročni proračunski cilj (Medium-Term budgetary 
Objective – MTO) je po vsebini minimalni letni strukturni saldo 
sektorja država, ki ga morajo zagotavljati države članice Ekonom-
ske in monetarne unije. 

22 Gre za storitve, ki se: (a) v celoti ali vsaj deloma financirajo 
iz javnih sredstev, znotraj deleža javnih sredstev v ceni storitve pa 
(b) v celoti ali vsaj pretežno (predvsem) iz OZZ, pri čemer (c) ni 
nujno, je pa mogoče, da se del cene storitve financira tudi iz zaseb-
nih sredstev, kot so prostovoljna zavarovanja po 61. členu ZZVZZ 
oziroma plačila »iz žepa«.

23 Dopolnilno zavarovanje po opredelitvi iz 1. točke drugega 
odstavka 61. člena ZZVZZ krije razliko med polno vrednostjo zdra-
vstvenih storitev in deležem te vrednosti, ki ga krije OZZ, oziroma 
del te razlike, ko se doplačilo nanaša na pravico do zdravil z naj-
višjo priznano vrednostjo in medicinskih pripomočkov. Zato dopol-
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24. Z obveznim zavarovanjem se zavarovanim osebam 
zagotavlja v obsegu, ki ga določa ZZVZZ, plačilo zdravstvenih 
storitev, nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela 
ter povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstve-
nih storitev (drugi odstavek 13. člena ZZVZZ).24 Sredstva za 
obvezno zavarovanje se zagotavljajo s prispevki, ki jih zavaro-
vanci, delodajalci in drugi s tem zakonom določeni zavezanci 
plačujejo ZZZS (prvi odstavek 45. člena ZZVZZ).25 Tako ZZZS 
financira uresničevanje zakonsko določenih pravic iz OZZ, kar 
ne pomeni, da OZZ krije vse zdravstvene storitve in zdravila 
v celoti.26

25. Glede na vprašanja, ki jih odpira ta zahteva za oceno 
ustavnosti, je treba izpostaviti še zakonsko pooblastilo skupšči-
ne ZZZS, da določa finančni načrt ter sprejema zaključni račun 
(tretja alineja drugega odstavka 70. člena ZZVZZ). Finančni 
načrt je akt, s katerim ZZZS načrtuje svoje finančno poslova-
nje tako, da v njem predvidi prihodke in druge prejemke ter 
odhodke in druge izdatke za obdobje, za katero se finančni 
načrt sprejme. Podlage so temeljna ekonomska izhodišča in 
predpostavke v proračunskem memorandumu ter usmeritve 
o programu storitev in obsegu denarnih terjatev za izvajanje 
pravic OZZ.27 K finančnemu načrtu in zaključnemu računu 
daje soglasje Vlada (drugi odstavek 70. člena ZZVZZ). Če o 
na skupščini sprejetem finančnem načrtu, ki je bil posredovan 
Vladi, Vlada ni odločila, se finančno poslovanje ZZZS do pri-
dobitve soglasja opravlja po sprejetem finančnem načrtu (tretji 
odstavek 53. člena Statuta ZZZS). V 54. členu ureja Statut 
ZZZS tudi rebalans finančnega načrta, ki se sprejme na enak 
način kot finančni načrt in ki pomeni spremembe v obsegu pr-
votno načrtovanih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov. V 56. in 60. členu Statuta ZZZS je urejeno 
tudi ravnanje ZZZS z morebitnimi letnimi finančnimi presežki 
iz izvajanja OZZ. Bistvo te ureditve je, da presežki ostanejo 
na voljo za financiranje izvrševanja nalog ZZZS, kar se kaže 
predvsem v dolžnosti oblikovanja po zaključnem računu rezerv-
nega sklada, ki naj se uporabi v naslednjih letih za pokrivanje 
nepredvidenih in povečanih izdatkov, ki so posledica epidemij, 
elementarnih nesreč, pokritja primanjkljaja ali drugih rizikov v 
skladu z zakonom.28

26. V skladu z Direktivo 2011/85/EU javnofinančni pred-
pisi na številnih mestih – kljub določeni proračunski avtonomiji 

nilno zavarovanje predstavlja javni interes Republike Slovenije in 
se izvaja po načelih medgeneracijske vzajemnosti in vzajemnosti 
med spoloma med vsemi zavarovanci dopolnilnega zavarovanja. 
Skupaj z OZZ dopolnilno zavarovanje predstavlja del socialne var-
nosti zavarovanih oseb po ZZVZZ (prvi odstavek 62. člena ZZVZZ). 

24 V 44.a do 44.e členu ZZVZZ so urejene tudi pravice zava-
rovancev do financiranja oziroma naknadnega povračila stroškov 
določenih zdravstvenih storitev v tujini. 

25 V določenih primerih so za plačilo prispevkov zavezani 
Republika Slovenija, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje, Zavod za zaposlovanje in še nekateri subjekti (glej na primer 
prvo, drugo, tretjo, peto in šesto alinejo 2. točke 48. člena ZZVZZ, 
5. točko 48. člena ZZVZZ, prvo in drugo alinejo 2. točke 49. člena 
ZZVZZ). 

26 Glej 23. do 23.c, 25. in 26. člen ZZVZZ. 
27 Člen 52 Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-

venije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr. – v nadaljevanju 
Statut ZZZS). 

28 Vendar je v primeru neskladja med Statutom ZZZS in za-
konom treba glede uporabe presežkov ZZZS dati prednost zakon-
skim pravilom. Člen 5 ZFisP v zvezi z drugim odstavkom 9.k člena 
ZJF določa naslednje možnosti uporabe navedenih presežkov: 
(1) odplačevanje glavnic dolga ZZZS, (2) če ni dolga, za financira-
nje primanjkljajev v obdobjih podpotencialne ravni BDP, financira-
nje izpada prihodkov oziroma povečanja izdatkov zaradi izjemnih 
okoliščin ali financiranje investicij v naslednjih letih, (3) ob predho-
dnem soglasju ustanovitelja, izjemoma za povečanje premoženja 
ZZZS. Vplačilo presežkov ZZZS v proračun ustanovitelja je sicer 
po 5. členu ZFisP načeloma dovoljeno, vendar le po postopku in 
v primerih, ki so določeni z javnofinančnimi predpisi. Ti pa za pre-
sežke ZZZS tega ne predvidevajo. 

ZZZS – vključujejo ZZZS v skupni sistem srednjeročnega pro-
računskega načrtovanja ter upravljanja in kontrole izvrševanja 
proračunov sektorja država.29 OZZ, katerega nosilec je ZZZS, 
ni del državnega proračuna, vsekakor pa je del proračunov 
države v širšem smislu (glej 15. točko obrazložitve te odločbe). 
Gosta mreža navedenih zakonskih in podzakonskih pravil – ne 
samo glede izpodbijane zgornje meje izdatkov za OZZ v Okviru 
– ureja avtonomijo in razmerja ZZZS z državo pri finančnem 
poslovanju OZZ, in sicer tako pri načrtovanju kot tudi pri spre-
jemanju, spreminjanju in izkazovanju finančnega načrta ZZZS 
ter nadzoru nad njegovim izvrševanjem.

27. Na podlagi v 29. opombi citiranih določb predpisov30 
je načrtovanje in sprejemanje finančnega načrta ZZZS tesno 
povezano z načrtovanjem in sprejemanjem državnega pro-
računa ter z oblikovanjem celovitega okvira za srednjeročno 
načrtovanje fiskalne politike sektorja država nasploh. Podobno 
velja tudi za izvrševanje finančnega načrta ZZZS. ZZZS mora 
poslovanje finančno načrtovati vsaj za tri leta vnaprej, in to 
na podlagi usmeritev ministrstva, pristojnega za finance (pri 
čemer lahko Vlada že v zgodnji fazi od njega zahteva, naj se 
napovedi izdatkov v finančnih projekcijah znižajo). Že pri pri-
pravi finančnega načrta mora upoštevati temeljna ekonomska 
izhodišča in predpostavke za pripravo državnega proračuna. 
Predlog finančnega načrta morajo pristojne službe ZZZS pri-
praviti skladno s poenotenimi pravili in postopki, ki jih določa-
jo predpisi države. Finančni načrt ZZZS je prikazan oziroma 
členjen v skladu z zakonodajo in na način, kot ga podrobneje 
predpiše minister za finance. ZZZS vodi poslovne knjige in 
računovodsko poslovanje nasploh po državni zakonodaji in 
podzakonskih aktih ministrstva za finance. ZZZS je vključen v 
sistem enotnega zakladniškega računa države pri Banki Slove-
nije. Obravnava se ga kot posrednega uporabnika državnega 
proračuna. Izračunavanje in uporabo letnih presežkov ZZZS 
določa zakonodaja, ne avtonomni akti ZZZS. ZZZS se lahko 
zadolžuje in izdaja poroštva le pod pogoji, ki jih določi Vlada, 
in znotraj okvira, določenega z zakonom, ki ureja izvrševanje 
proračuna za posamezno leto. Finančni načrt in zaključni račun 
ZZZS obveljata le, če z njima soglaša Vlada.31 ZZZS poroča 
o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem letu pristojnim mini-
strstvom, ki poročilo predložijo Vladi. ZZZS poroča ministrstvu 
za finance o izvrševanju finančnega načrta. Letno poročilo 

29 Glej na primer tretji, peti, šesti in sedmi odstavek 9.c člena, 
3. točko 9.i člena, drugi odstavek 9.k člena, sedmi odstavek 10. čle-
na, peti odstavek 11. člena, 3. točko prvega odstavka 13. člena, prvi 
odstavek 17. člena, prvi in tretji odstavek 26. člena, prvi odstavek 
61. člena, drugi odstavek 62. člena, 64., 87., 89. člen, četrti odsta-
vek 93. člena, prvi in drugi odstavek 99. člena ZJF; tretji odstavek 
70. člena in 77.a člen ZZVZZ; 5. in 6. člen ZFisP; tretji odstavek 
1. člena in tretji odstavek 33. člena Uredbe o dokumentih razvoj-
nega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 
proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18); 1. člen Navodila 
o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/2000 in 122/2000); 
1. točko drugega odstavka 3. člena Pravilnika o določitvi neposre-
dnih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(Uradni list RS, št. 46/03); 59. in 62. člen Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list 
RS, št. 75/19 in 133/20 – v nadaljevanju ZIPRS2021); 59. člen 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 
in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 74/21 in 172/21 – v nadaljevanju 
ZIPRS2122); 64. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 129/22 
– ZIPRS2223). 

30 Ustavno sodišče je zaradi preglednosti citiralo le glavne 
javnofinančne predpise (ne upoštevaje nekatere posebne rešitve, 
ki so v času krize zaradi epidemije bolezni COVID-19 začasno 
spreminjale splošni režim ali odstopale od njega). 

31 Na spletnih straneh ZZZS je dostopen Finančni načrt 
ZZZS za leto 2022, v katerem so določeni prihodki ZZZS v višini 
3.571.073,519 EUR in odhodki ZZZS v višini 3.720.000,000 EUR, 
ki ga je skupščina ZZZS sprejela 28. 12. 2021. Dostopen je tudi 
sklep Vlade z dne 16. 2. 2022, s katerim je Vlada dala soglasje k 
temu finančnemu načrtu. 
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predloži pristojnemu ministrstvu, letno premoženjsko bilanco 
pa ministrstvu za finance. Za posamezna proračunska leta 
so bila sprejeta tudi že pravila o polletnem poročanju ZZZS 
pristojnemu ministrstvu o finančnem poslovanju. Nadzor nad 
namembnostjo rabe sredstev ZZZS za financiranje zdravstve-
nih programov in storitev izvaja minister, pristojen za zdravje.

28. Čeprav je financiranje javne zdravstvene službe pre-
težno odvisno od sredstev (socialnih prispevkov), ki jih zbira 
ZZZS in ki niso del državnega proračuna,32 se tudi na tem 
področju – zlasti v izrednih razmerah – delovanje države spaja 
z delovanjem ZZZS v celoto, katere skupni namen je vzdrže-
vanje kvalitetnega in učinkovitega javnega zdravstva. Tako je 
na primer (bil) ZZZS na podlagi dveh zaporednih zakonov za 
izvrševanje proračunov upravičen do transferjev iz državnega 
proračuna: (a) v višini do 50 milijonov EUR za obvladovanje 
nalezljive bolezni COVID-19, ki jih je moral porabiti za namen 
financiranja materialnih stroškov izvajalcev zdravstvene de-
javnosti v mreži javne zdravstvene službe,33 in (b) v vnaprej 
nedoločeni višini za financiranje nadomestil med začasno za-
držanostjo od dela zaradi bolezni COVID-19 in tistih stroškov, 
ki so izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki v skladu z zako-
nom, ki ureja zdravstveno dejavnost, opravljajo zdravstveno 
dejavnost v mreži javne zdravstvene službe, nastali zaradi 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.34 Državni zbor je 
poleg tega med drugim sprejel Zakon o začasnih ukrepih 
za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 152/20 – ZZUOOP), ki je v I. poglavju IV. dela (Začasni ukre-
pi na področju zdravstva) uredil v breme državnega proračuna 
(pa tudi dopolnilnega zavarovanja) več interventnih posegov v 
običajno delovanje javnega zdravstvenega sistema v razmerah 
boja proti epidemiji.35 To ureditev sta pozneje še dopolnila npr. 
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 
– v nadaljevanju ZIUPOPDVE)36 in Zakon o dodatnih ukrepih 
za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21 – v 
nadaljevanju ZDUOP).37 Zakon o nujnih ukrepih na področju 
zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21 in 189/21 – v nadaljevanju 
ZNUPZ) zagotavlja podlago za obsežno financiranje zdravstva 
iz državnega proračuna.38 Zakon o dodatnih ukrepih za prepre-
čevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo 
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21 – ZDUPŠOP) je 
spremenil in dopolnil nekatere določbe prej navedenih zakonov 
oziroma začasno odstopil od njih. Nazadnje je zakonodajalec 
sprejel Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdra-
vstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 – v nadaljevanju 
ZNUZSZS), ki med drugim zagotavlja proračunsko financiranje 

32 Vladi je treba pritrditi, da zdravstvena blagajna ni del pro-
računa Republike Slovenije. Zato tudi ne drži trditev predlagatelja, 
da je za zvišanje izdatkov ZZZS potreben rebalans državnega 
proračuna in celo sprememba zakona o izvrševanju proračuna. 

33 Glej 67.č člen ZIPRS2021. 
34 Glej 73. člen ZIPRS2122. Ta določba tudi dovoljuje, da 

se ZZZS za izvrševanje finančnega načrta kratkoročno zadolži pri 
upravljavcu denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega 
računa države do višine 5  % zadnjega sprejetega finančnega na-
črta, če ima v sprejetem finančnem načrtu načrtovan vir za vračilo 
posojila.

35 Velja izpostaviti naslednje ukrepe: nacionalni razpis za 
izboljševanje dostopnosti zdravstvenih storitev, sofinanciranje ob-
vezne enomesečne strateške zaloge osebne varovalne opreme, 
neposredno sofinanciranje medicinske opreme in ukrepov na po-
dročju javnega zdravja, dodelitev sredstev za izvedbo projektov in 
programov za odpravo posledic COVID-19, zagotavljanje sredstev 
zaradi izpada programa zaradi zagotavljanja prostorov in kadra za 
obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, financiranje izvajanja 
mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2. 

36 Glej npr. 31. člen, četrti odstavek 33. člena in drugi odsta-
vek 46. člena ZIUPOPDVE. 

37 Glej npr. 22. člen in četrti odstavek 31. člena ZDUOP. 
38 Glej npr. pravila o izvedbi in financiranju nacionalnega 

razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev iz 
38. do 40. člena ZNUPZ.

za nekatere zdravstvene storitve, ki jih sicer zagotavlja OZZ, in 
za dodatke k plačam zdravstvenega osebja.39

29. Javnofinančna avtonomija ZZZS je torej, celovito gle-
dano, izrazito omejena. Omejuje jo državna oblast. Država, ko 
oceni, da je to potrebno, tudi pomaga zdravstveni blagajni pri 
financiranju javne zdravstvene službe, za kar uporabi proračun-
ska sredstva. Vendar predlagatelj izpodbija le eno od številnih 
omejitev: določitev najvišjega obsega izdatkov za zdravstveno 
blagajno v Okviru, ki ga sprejme Državni zbor.

B. – III.
Presoja z vidika človekove pravice do socialne varno-

sti iz 50. člena Ustave in človekove pravice do zdravstve-
nega varstva iz 51. člena Ustave

30. Predlagatelj med drugim zatrjuje neskladje izpodbi-
jane ureditve s 50. in 51. členom Ustave. Ti ustavni določbi 
se glasita:

»50. člen
(pravica do socialne varnosti)

Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravi-
co do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine.

Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, inva-
lidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo de-
lovanje.

Vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja je zagotovlje-
no posebno varstvo v skladu z zakonom.«

»51. člen
(pravica do zdravstvenega varstva)

Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, 
ki jih določa zakon.

Zakon določa pravice do zdravstvenega varstva iz javnih 
sredstev.

Nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, 
ki jih določa zakon.«

31. Z vidika 50. člena Ustave sta za odločitev o tej zahtevi 
pomembna prva dva odstavka navedenega člena. Med drugim 
določata, da imajo državljani40 pod pogoji, določenimi z zako-
nom, pravico do socialne varnosti in da država ureja OZZ ter 
skrbi za njegovo delovanje.

32. Človekova pravica do socialne varnosti pokriva upra-
vičenja, ki za primere različnih socialnih rizikov (npr. bolezen, 
starost, brezposelnost itd.) posamezniku zagotavljajo možnost 
preživetja in dostojnega življenja takrat, ko si tega zaradi na-
vedenih osebnih ali ekonomskih okoliščin ne more zagotavljati 
sam.41 Teorija še pojasnjuje, da ima 50. člen Ustave program-
sko pravno naravo, saj vsebino pravice do socialne varnosti 
določajo relevantni zakoni; pravica nima samoizvršljivega učin-
ka in ni sama po sebi iztožljiva, temveč podaja splošni okvir za 
zakonsko ureditev.42 Določba državo vendarle obvezuje, da 
sprejme vso relevantno zakonodajo za njeno zagotavljanje in 
uresničevanje; s tem jo veže k sprejetju pozitivnih ukrepov v 
luči prizadevanja za izenačitev položaja socialno ranljivih oseb 
z večinsko družbo.43 Iz drugega odstavka 50. člena Ustave 

39 Glej sedmi odstavek 15. člena in 16. člen ZNUZSZS.
40 Osredinjenost besedila Ustave na »državljane« ne pomeni, 

da je v Republiki Sloveniji socialna varnost tujcev (tistih iz EU in 
tistih iz tretjih držav) povsem prepuščena prosti presoji zakonoda-
jalca. Treba je upoštevati pravo EU oziroma mednarodne pogodbe, 
vključno s Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svo-
boščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP)

41 Primerjaj B. Kresal v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Re-
publike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske 
študije, Ljubljana 2002, str. 519.

42 Glej J. Letnar Černič v: M. Avbelj (ur.), Komentar Ustave 
Republike Slovenije, Del 1: Človekove pravice in temeljne svobo-
ščine, Nova univerza in Evropska pravna fakulteta, Ljubljana 2019, 
str. 450–451.

43 Prav tam.
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izhaja, da so obvezna sestavina človekove pravice do socialne 
varnosti, kakor jo konkretizirajo področni zakoni, tudi upraviče-
nja iz obveznih socialnih zavarovanj, med katerimi je izrecno 
izpostavljeno OZZ. Država mora tako vzpostaviti sistem teh 
obveznih socialnih zavarovanj, kakor tudi (vsaj krovno) skrbeti 
za njihovo delovanje.

33. Z vidika 51. člena Ustave sta za odločitev o tej zahtevi 
pomembna prva dva odstavka navedenega člena. Določata, 
da ima vsakdo pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji iz 
zakona, pa tudi to, da mora zakon urediti pravice do zdravstve-
nega varstva iz javnih sredstev.

34. S prvim odstavkom 51. člena Ustave je zakonoda-
jalcu naloženo, da z zakonom določi pogoje, pod katerimi 
se uresničuje pravica do zdravstvenega varstva, ki se po 
svoji vsebini uvršča med socialne pravice pozitivnega statu-
sa. Varovana pravna dobrina je človekovo zdravje, ki pred-
stavlja eno od najpomembnejših ustavnih vrednot.44 Pravici 
iz 50. in 51. člena Ustave sta tesno in sistemsko povezani, saj 
si v določenem delu »delita« pravno varovano dobrino zdrav-
ja. V okviru pravice do socialne varnosti je ustavno varovan 
dostop do zdravstvenih storitev, ki po presoji zakonodajalca 
sodijo v okvir izvrševanja načela socialne države in zagota-
vljanja socialne varnosti. Vrste teh storitev, njihovo vsebino 
in obseg je zakonodajalec dolžan urediti z zakonom, ki ureja 
sistem OZZ kot enega od sistemov socialnih zavarovanj. Z 
zakonsko ureditvijo OZZ pa se uresničuje tudi pomemben vi-
dik pravice do zdravstvenega varstva, saj je OZZ del sistema 
zdravstvenega varstva.45

35. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-277/05 z dne 9. 2. 
2006 (Uradni list RS, št. 21/06, in OdlUS XV, 15), 26. točka 
obrazložitve, sprejelo stališče, da iz pravice do zdravstvenega 
varstva za državo izhaja obveznost, da vzpostavi sistem, ki 
omogoča materialno dostopnost zdravstvenih storitev vsem, 
ki jih potrebujejo, ter da zagotovi delovanje zdravstvene služ-
be, ki je sposobna nuditi potrebne zdravstvene storitve.46 V 
odločbi št. Up-1303/11, U-I-25/14 z dne 21. 3. 2014 (Uradni 
list RS, št. 25/14, in OdlUS XX, 21), 9. točka obrazložitve, je 
Ustavno sodišče poudarilo, da je pravica do zdravstvenega 
varstva iz prvega odstavka 51. člena Ustave človekova pravica 
pozitivnega statusa, ki od države zahteva aktivno delovanje. 
Država naj bi morala z ustreznimi ukrepi zagotoviti učinkovito 
uresničevanje te človekove pravice. Ustavno sodišče je zapi-
salo, da mora na podlagi prvega odstavka 51. člena Ustave 
zakonodajalec določiti vsebino pravice do zdravstvenega var-
stva z zakonom. Opredeliti mora subjekte ter vrsto in obseg 
pravic, ki tem subjektom pripadajo iz OZZ.47 Z zakonom naj 
bi moral zakonodajalec določiti tudi pravice iz zdravstvenega 
varstva iz javnih sredstev, zlasti katere vrste oziroma kolikšen 

44 Glej pri B. Kresal v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Repu-
blike Slovenije, dopolnitev – A, Fakulteta za podiplomske državne 
in evropske študije, Ljubljana 2011, str. 817–818. 

45 Primerjaj B. Ivanc v: L. Šturm (ur.), nav. delo, 2011, str. 
819. Povezava med tema človekovima pravicama oziroma to, 
da imata skupni temelj, izhaja tudi iz sklepa Ustavnega sodišča 
št. U-I-116/09, Up-495/09 z dne 20. 5. 2010, 9. točka obrazložitve, v 
katerem je Ustavno sodišče pojasnilo, da obveznost ureditve soci-
alnih zavarovanj in dolžnost zagotavljanja pravice do zdravstvene-
ga varstva temeljita tudi na načelu socialne države (2. člen Ustave).

46 Pri tem se je sklicevalo na pravno teorijo (B. Kresal v: 
L. Šturm (ur.), nav. delo, 2002, str. 547. Ustavno sodišče je v sklepu 
št. U-I-116/09, Up-495/09, 9. in 10. točka obrazložitve, to stališče 
ponovilo in dodalo, da obstaja javni interes za finančno solidnost 
zavodov socialnega zavarovanja in zdravstvenih zavarovalnic.

47 Razlaga prvega odstavka 51. člena Ustave, ki tudi to ustav-
no določbo povezuje z OZZ, ni presenetljiva. Ne bi bilo razumno 
razlagati prvega odstavka 51. člena Ustave, kot da ima v njem 
temelj zgolj pravica do tistega zdravstvenega varstva, ki je lahko 
v temelju prepuščeno trgu, in pri njem ni elementa solidarnosti ali 
posebej poudarjenega javnega interesa za državno, celo ustavno, 
regulacijo (razen tistega, ki je inherenten vsem, tudi tržnim stori-
tvam, katerih nepravilno izvajanje lahko potrošniku povzroči veliko 
škodo). 

obseg zdravstvenega varstva se zagotavlja iz javnih sredstev, 
pri čemer pa je Ustavno sodišče ta pojem iz drugega odstavka 
51. člena Ustave razložilo, kot da gre za »državna« sredstva 
(taka razlaga iz obsega drugega odstavka 51. člena Ustave 
izključuje javne dajatve, kot so zdravstveni prispevki za OZZ po 
sedanjem sistemu).48 Z vidika 51. člena Ustave je pomembno 
navesti še, da se pomen prvega odstavka te ustavne določbe 
ne izčrpa v navezavi na dolžnost vzpostavitve učinkovitega 
sistema OZZ. Iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-181/16 z 
dne 15. 11. 2018 (Uradni list RS, št. 1/19, in OdlUS XXIII, 13), 
18. točka obrazložitve, izhaja, da je OZZ le del širšega sistema 
zdravstvenega varstva in da Ustava državi (primarno na podla-
gi prvega in drugega odstavka 51. člena Ustave) narekuje, naj 
pogoje za uresničevanje človekove pravice do zdravstvenega 
varstva uredi širše, celovito.

36. Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-1303/11, U-I-25/14 
potrdilo, da je primarni ustavni temelj za obveznost države, da 
vzpostavi in zagotavlja učinkovito delovanje sistema OZZ, v 
drugem odstavku 50. člena Ustave. Iz te določbe naj bi izhajala 
obveznost države, da skrbi tudi za delovanje zdravstvenega 
zavarovanja, preko katerega se uresničuje pravica do socialne 
varnosti in s tem tudi pravica do zdravstvenega varstva. Država 
mora organizirati sistem OZZ, za delovanje katerega je tudi odgo-
vorna. Z zakonom mora urediti tudi, katere pravice iz zdravstve-
nega varstva zagotavlja OZZ (prvi odstavek 51. člena v zvezi z 
drugim odstavkom 50. člena Ustave). V odločbi št. Up-794/11 z 
dne 21. 2. 2013 (Uradni list RS, št. 24/13), 7. točka obrazložitve, 
je Ustavno sodišče obvezna socialna zavarovanja, kamor spada 
tudi OZZ, ocenilo za temelj sistema socialne varnosti in sestavni 
del pravice iz prvega odstavka 50. člena Ustave. Namen oziro-
ma cilj prvega in drugega odstavka 50. člena Ustave je, da sta 
posameznikom v največji mogoči meri zagotovljena ekonomska 
varnost in človekovo dostojanstvo.

37. Tako pravna doktrina kot tudi sodna praksa poudarjata 
tesno povezanost človekovih pravic do socialne varnosti in do 
zdravstvenega varstva. Glede na drugi odstavek 50. člena 
Ustave v zvezi s prvim odstavkom 51. člena Ustave morajo 
biti zdravstvene storitve ekonomsko dostopne vsem, ki jih 
potrebujejo, zato da sta v največji mogoči meri posameznikom 
zagotovljena ekonomska varnost in človekovo dostojanstvo. 
Ustava zagotavlja ekonomsko dostopnost oziroma socialno 
varnost na področju zdravstvenega varstva po načelu »vsako-
mur po njegovih potrebah«, kar je zakonodajalec izpeljal pred-
vsem prek z zakonom urejenega sistema OZZ.49 Vrsto, obseg 
in pogoje uveljavljanja tako zajamčenih storitev mora glede 
vseh bistvenih vprašanj določiti že zakon.50 Ta sistem dopol-

48 Pri tem se je Ustavno sodišče sklicevalo tudi na delo 
A. Bubnov Škoberne, Pravo socialne varnosti, Učni pripomoček, 
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana 1999, str. 127–128. 

49 V sam pojem obveznih socialnih zavarovanj iz drugega 
odstavka 50. člena Ustave je vgrajena vsaj določena solidarnost, 
torej medsebojna pomoč oziroma podpora zavarovancev pred-
vsem v smislu, da upravičenja do dajatev in storitev iz zavarovalne 
sheme niso premo sorazmerna vplačilom oziroma prispevkom v 
shemo (kar mora pri njihovem zakonskem urejanju zakonodajalec 
upoštevati). Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-360/05 z dne 
2. 10. 2008 (Uradni list RS, št. 113/08, in OdlUS XVII, 85), 6. točka 
obrazložitve, ki je v pokojnini iz obveznega pokojninskega zavaro-
vanja, kakor njeno bistvo opredeljuje 50. člen Ustave, prepoznalo 
elemente solidarnosti. Posebej za OZZ Ustavno sodišče v odločbi 
št. U-I-181/16, 30. točka obrazložitve, ugotavlja, da je to socialno 
zavarovanje, zapovedano z Ustavo, in so zato zanj značilni tudi 
elementi solidarnosti, ki pomembno vplivajo na črpanje pravic iz 
tega zavarovanja.

50 Ustavno sodišče je v 10. točki obrazložitve odločbe št. Up-
1303/11, U-I-25/14 navedlo, da lahko sistem pravic iz OZZ in njiho-
ve omejitve ureja le zakon. Predmet urejanja s pravili OZZ so lahko 
le natančnejša opredelitev storitev, izvirno določenih že v zakonu, 
natančnejši način njihovega izvrševanja ter standardi in normativi, 
ki pomenijo strokovna, medicinska in tehnična vprašanja. Glej tudi 
sklep Ustavnega sodišča št. U-I-30/96 z dne 30. 5. 1996 (OdlUS 
V, 89), 5. točka obrazložitve.
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njuje ustavna obveznost države iz drugega odstavka 51. člena 
Ustave, da z zakonom določi, da se določen del zdravstvenih 
storitev plača iz proračunskih sredstev. To velja najmanj za 
storitve nujne medicinske pomoči, ki so bile opravljene, pa ne bi 
mogle biti plačane na drugi podlagi. Vse navedeno ne pomeni, 
da je sedanja zakonska ureditev OZZ in zdravstvenega varstva 
nasploh edini ustavno dopusten način ureditve solidarnega in 
učinkovitega zdravstvenega sistema. Zakonodajalec ima pri 
urejanju pravic iz 50. in 51. člena Ustave – Ustava obe zagota-
vlja s t. i. zakonskim pridržkom – znatno polje proste presoje.51

38. Predlagateljeve navedbe so sicer obširne, vendar je le 
nekatere od njih mogoče izostreno in konkretizirano povezati z 
očitki o protiustavnosti izpodbijane ureditve. In sicer so to trdi-
tve: (a) o odločanju političnega organa o obsegu izdatkov ZZZS 
in o poseganju v avtonomijo ZZZS ter o zadrževanju in ome-
jevanju porabe strogo namenskih sredstev; (b) o nezmožnosti 
ZZZS, da bi obseg zdravstvenih storitev prilagajal potrebam in 
razpoložljivim sredstvom, kar naj bi vodilo v podaljšane čakalne 
dobe in v manj kakovostno zdravstveno oskrbo, posledično pa 
škodovalo zdravju prebivalstva; (c) o tem, da je uravnoteženost 
oziroma notranjo izravnanost zdravstvene blagajne52 – kateri 
predlagatelj ne nasprotuje – mogoče doseči na milejši način, 
ne pa tako, da je »zdravstvena blagajna podrejena celovitosti 
proračuna«; (č) o protiustavnosti popolne odprave že tako 
omejene samouprave nosilca OZZ z vključitvijo OZZ v načrto-
vanje državnega proračuna; (d) o postopkovni zapletenosti in 
negotovosti sprememb Okvira, kar lahko pripelje do tega, da v 
koledarskem letu ni moč porabiti nazadnje sicer vendarle odo-
brenih zvišanih izdatkov; (e) o nedopustnosti uravnoteževanja 
strukturnega salda sektorja država z omejevanjem koriščenja 
namensko zbranih sredstev za OZZ. Predlagatelj trdi, da četrta 
alineja tretjega odstavka 6. člena ZFisP posega v človekovi 
pravici iz 50. in 51. člena Ustave na način, ki ne prestane testa 
sorazmernosti.

39. Iz zahteve predlagatelja izhaja, da dejansko zatrjuje 
nedopusten posredni poseg v ti človekovi pravici prek t. i. po-
srednega dejanskega vpliva izpodbijane ureditve nanju, in sicer 
zato, ker izpodbija zakonsko pravilo, ki neposredno ne ureja 
uresničevanja teh pravic (pač pa ureja podreditev zdravstvene 
blagajne splošnemu sistemu srednjeročnega proračunskega 
načrtovanja sektorja država). Ustavno sodišče je v 26. točki 
obrazložitve odločbe št. U-I-303/18 z dne 18. 9. 2019 (Uradni 
list RS, št. 59/19, in OdlUS XXIV, 15) pojasnilo, da je enako 
kot neposredne posege v človekovo pravico53 treba presojati 
intenzivne posredne dejanske vplive na pravico, z ureditvami, 
katerih namen je odvrniti posameznike od uresničevanja člove-
kove pravice, in ureditvami, ko je takšen odziv posameznikov 
na ureditev tako očitno predvidljiv, da je zato zakonodajalcu 
treba pripisati, da je ob sprejemanju ureditve nanj pristal. V teh 
primerih se namreč lahko zakonodajalcu pripiše odgovornost 
za posredni dejanski odvračilni vpliv na človekovo pravico, kar 
je posredni poseg vanjo. Ustavno sodišče je hkrati opozorilo, 
da vsak posredni negativni vpliv na uresničevanje človekove 
pravice (z urejanjem drugih področij družbenega življenja) ne 
bo zadoščal za ugotovitev posega v človekovo pravico.

51 Vendar zakonodajalec načeloma ne sme poseči v ustavno 
varovano jedro pravice do zdravstvenega varstva v zvezi s pravico 
do socialne varnosti. To jedro ne zahteva razlage (ustavno za-
gotovljene) »ekonomske dostopnosti zdravstvenih storitev vsem, 
ki jih potrebujejo« v smislu teoretično neomejenih potreb, na kar 
opozarja Vlada. Pač pa Ustava zahteva, da tržnim silnicam ni 
prepuščena oskrba s tistimi zdravstvenimi storitvami in izdelki, za 
katere je mogoče, ob upoštevanju materialnega napredka družbe 
in v njej ustaljenih civilizacijskih meril, zaključiti, da omejevanje 
njihove dostopnosti glede na merilo zmožnosti za plačilo nasprotuje 
človeškemu dostojanstvu. 

52 Predlagatelj izjavlja, da ne nasprotuje temu, da za ZZZS v 
praksi (ker od Vlade ne dobi soglasja za zadolževanje) velja zapo-
ved, da odhodki ne smejo presegati prihodkov, razen kolikor ZZZS 
uporabi presežke iz prejšnjih let. 

53 V citirani zadevi sicer v svobodno gospodarsko pobudo. 

40. Ker sta pravici do socialne varnosti in do zdravstve-
nega varstva pravici pozitivnega statusa, je treba merila za 
ugotavljanje posrednega posega iz odločbe št. U-I-303/18 ra-
zumeti do neke mere prilagojeno. Ne gre za »odvračanje« upo-
rabnikov storitev od uživanja dobrin, ki jih jamčita ti človekovi 
pravici. Posredno posega v pravici iz 50. in 51. člena Ustave 
ureditev, katere posredni dejanski vpliv na njuno učinkovito za-
gotavljanje je primerljive intenzivnosti, kot bi jo imela ureditev, 
ki bi pravici neposredno urejala – pa bi v njej prepoznali poseg 
vanju (npr. ureditev, ki bi bistveno ožila krog upravičencev, 
nabor in obseg socialnih dajatev ali storitev). Konkretneje, 
predlagatelj bi izkazal obstoj zatrjevanega posrednega posega, 
če bi izkazal, da ni več omogočena54 dostopnost zdravstvenih 
storitev vsem, ki jih potrebujejo, in da je to posledica krnitve 
učinkovitosti delovanja OZZ, ki izhaja iz učinkovanja četrte 
alineje tretjega odstavka 6. člena ZFisP.

41. Zakonsko pooblastilo iz izpodbijane določbe, da Dr-
žavni zbor na predlog Vlade v Okviru, vsako leto za najmanj 
tri prihodnja leta, določi tudi najvišji obseg izdatkov za zdra-
vstveno blagajno, brez dvoma omejuje finančno avtonomijo 
ZZZS. Sprejeti je namreč treba stališče, da skupščina ZZZS ne 
sme sprejeti ali spremeniti finančnega načrta tako, da bi bila z 
njim presežena meja izdatkov iz veljavnega Okvira. Po drugi 
strani drži, da je pooblastilo Državnega zbora, da zdravstveni 
blagajni določa gornji limit letnih izdatkov, le ena od številnih 
javnofinančnih omejitev, ki zadevajo ZZZS (glej 26. do 29. točko 
obrazložitve te odločbe). ZZZS tako na primer ne more doseči 
uveljavitve finančnega načrta ali njegove spremembe (tudi 
take, s katero se višajo letni izdatki) brez soglasja Vlade. Brez 
soglasja Vlade se ne sme zadolžiti in tako tudi ne načrtovati ali 
doseči pokritja svojega lastnega negativnega salda odhodkov 
nad prihodki s pomočjo zadolževanja. Določb zakonov, ki ute-
meljujejo te omejitve, predlagatelj ne izpodbija.

42. Predlagatelj meni, da Ustava podpira težnjo ZZZS, 
da bi smel določati svoje letne izdatke v finančnem načrtu, 
vključno s spreminjanjem finančnega načrta med letom, ko se 
izkaže, da bodo prihodki višji, kot je bilo načrtovano, ne da bi 
ga pri tem omejevala odločitev Državnega zbora v Okviru o 
najvišjem letnem obsegu izdatkov za zdravstveno blagajno. 
Vendar zgolj to, da o najvišjem obsegu letnih izdatkov OZZ 
odloča Državni zbor na predlog Vlade, očitno ne posega v 
pravici do socialne varnosti in zdravstvenega varstva. Zahteva 
po organizaciji OZZ, ki bi nujno vključevala avtonomijo izvajalca 
OZZ, iz drugega odstavka 50. člena Ustave ter iz prvega in dru-
gega odstavka 51. člena Ustave ne izhaja. Teh določb Ustave 
ni mogoče razlagati tako, da nujno zahtevata OZZ, katerega 
nosilec je organiziran tako kot današnji ZZZS. Še manj, da iz 
njiju izhaja, da je protiustavno to, da organi tako organizirane-
ga ZZZS ne morejo docela samostojno odločati o višini letnih 
izdatkov. Prav tako posega v zadevni pravici ne utemeljijo 
zatrjevanja o »omejevanju koriščenja« oziroma »omejevanju 
porabe« namenskih sredstev, torej socialnih prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje, kolikor se s tem nakazuje, da so 
sredstva morebitnih letnih presežkov v letih, ko zdravstveni 
blagajni ni uspelo prepričati Vlade in Državnega zbora v višanje 
izdatkov, nekako »izgubljena« za ZZZS. Vlada tu prepričljivo 
odgovarja, da neporabljeni presežek zdravstvene blagajne v 
posameznem proračunskem letu ostane v zdravstveni blagajni 
za prihodnja leta in se ne prerazporeja v proračun države ali 
vrača vplačnikom (glej 25. točko obrazložitve te odločbe).

43. Ostanejo še očitki predlagatelja o časovnem zadrže-
vanju porabe sredstev za javno zdravstvo, o podaljševanju ča-
kalnih dob in slabšanju zdravstvene oskrbe prebivalstva zaradi 
nezmožnosti hitrega samostojnega odločanja o povišanju limita 
izdatkov ter o dolgotrajnosti in okornosti sprememb Okvira, kar 
lahko celo pomeni, da v koledarskem letu zaradi specifičnosti 
sklepanja pogodb z izvajalci ni moč porabiti nazadnje sicer 
vendarle odobrenih zvišanih izdatkov.

54 V okviru zmožnosti družbe (glej 51. opombo obrazložitve 
te odločbe).
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44. Po mnenju Ustavnega sodišča ti očitki večinoma po 
vsebini niti niso usmerjeni v izpodbijano zakonsko določbo. Z 
naštevanjem dejanskih primerov, ko je po mnenju predlagatelja 
prišlo do prepočasnega prilagajanja Okvira razpoložljivim sred-
stvom oziroma do zavrnitve takega prilagajanja, namreč predla-
gatelj ne more izkazati, da splošna in abstraktna določba ZFisP 
posredno posega v 50. in 51. člen Ustave. Ne gre le za to, da 
Vlada ponuja drugačen pogled na naštete konkretne primere 
(ali celo povsem drugačno »filozofijo« usmerjanja presežnih 
prihodkov ZZZS v javno zdravstvo).55 Zakonska določba ne po-
sega v človekove pravice že zato, ker je njen učinek razlog za 
občasne zaplete in nesoglasja med akterji na področju javnega 
financiranja OZZ (Vlada, Državni zbor, ZZZS).

45. Sicer ni mogoče zanikati, da lahko Državni zbor z 
zavračanjem zvišanja najvišjega obsega izdatkov OZZ v Okviru 
v konkretnih primerih ogrozi ustavno varovano jedro pravice iz 
51. člena v zvezi s pravico iz 50. člena Ustave, torej materialno 
dostopnost zdravstvenih storitev, ekonomsko varnost in dosto-
janstvo posameznikov, v skladu z materialnimi zmožnostmi 
in ustaljenimi civilizacijskimi merili slovenske družbe. Ne gre 
samo za situacije, ko je na voljo več prihodkov, kot je bilo 
sprva načrtovano. Mogoče si je zamisliti tudi položaj hudega 
padca socialnih prispevkov zaradi gospodarske krize, ko lahko 
v nekem trenutku iz 50. in 51. člena Ustave izhaja pozitivna 
obveznost države, da usmeri v OZZ določen transfer iz držav-
nega proračuna in da v Okviru določi ustrezen najvišji obseg 
izdatkov.56 Vendar je to stvar razvoja konkretnih dogodkov 
in okoliščin. Predlagatelj ni prepričal Ustavnega sodišča, da 
izpodbijana določba sama po sebi redno in sistematično veča 
možnost resnih kriz financiranja OZZ. Ni mu uspelo izkazati 
posrednega dejanskega vpliva četrte alineje tretjega odstavka 
6. člena ZFisP na človekovi pravici do socialne varnosti in zdra-
vstvenega varstva, ki bi imel značilnosti posrednega posega 
vanju, ali celo samo takega posrednega učinka, ki bi lahko štel 
za urejanje načina njunega uresničevanja. V vsebinskem smi-
slu so navedbe predlagatelja v prvi vrsti (legitimna) polemika 
glede načina trošenja presežnih prihodkov ZZZS v tekočem 
letu, kar je predmet državne zdravstvene politike in zato sodi 
v polje proste presoje zakonodajalca, ustavnopravne ravni pa 
v nobenem primeru ne dosega. Zato presojana določba ni v 
neskladju s 50. in 51. členom Ustave.

46. Predlagatelj uveljavlja kršitev 50. in 51. člena Ustave 
tudi v zvezi z domnevno neenakim dostopom posameznikov 
s slabšim premoženjskim stanjem do zdravstvenih storitev 
(zaradi izpodbijane določbe). Te očitke bo Ustavno sodišče 
obravnavalo pri presoji z vidika 14. člena Ustave.

B. – IV.
Presoja z vidika človekove pravice do prepovedi 

diskriminacije in z vidika načela enakosti pred zakonom 
(14. člen Ustave)

47. Predlagatelj zatrjuje neskladje izpodbijane določbe s 
prepovedjo diskriminacije iz prvega odstavka 14. člena Ustave 
in z načelom enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 
14. člena Ustave, ki se glasita:

»V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove 
pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, 
spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, 
rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli 
drugo osebno okoliščino.«

»Vsi so pred zakonom enaki.«
48. Predlagatelj zatrjuje diskriminacijo premoženjsko šib-

kejših v zvezi z uveljavljanjem človekovih pravic do socialne 
varnosti in zdravstvenega varstva. Ta očitek utemeljuje z na-

55 Zdi se, da predlagatelj predvsem poudarja koristi od ta-
kojšnje porabe presežnih prihodkov v letu njihovega pritoka, torej 
koristi od zvišanih izdatkov, medtem ko Vlada opozarja na potrebo 
po stabilnosti in enakomernosti javnega trošenja za zdravstvo, kar 
naj bi omogočilo prav omejevanje izdatkov v »dobrih letih«. 

56 Glej 28. točko obrazložitve te odločbe.

vajanjem, da za številne ekonomsko šibkejše osebe samo-
plačniški izdatki za zdravstvene storitve izven javnega sistema 
pomenijo prehudo finančno breme. Izpodbijana zakonska do-
ločba, ki določa, da se najvišji znesek izdatkov zdravstvene 
blagajne določa v Okviru, naj bi ustvarjala nedopustno razliko-
vanje med posamezniki, ki temelji na gmotnem položaju. Ker 
naj bi omejevanje izdatkov imelo za posledico podaljševanje 
čakalnih dob v javnem zdravstvu, naj bi se premožnejši zatekli 
v koriščenje samoplačniških storitev. Te možnosti naj socialno 
šibkejši ne bi imeli, zato naj bi v pogojih omejevanja izdatkov 
za zdravstvo v Okviru ostali brez ekonomskega dostopa do 
zdravstvenega varstva. V tem predlagatelj vidi kršitev prvega 
odstavka 14. člena Ustave.

49. Prvi odstavek 14. člena Ustave prepoveduje diskrimi-
nacijo pri zagotavljanju, uresničevanju oziroma varovanju člo-
vekovih pravic in temeljnih svoboščin glede na posameznikove 
osebne okoliščine. Za ugotovitev kršitve ustavne prepovedi 
diskriminacijskega obravnavanja zadošča ugotovitev o obstoju 
nedopustne diskriminacije pri uživanju katere od človekovih 
pravic, medtem ko posega v to človekovo pravico samega po 
sebi ni treba izkazovati.57

50. Za presojo utemeljenosti očitka o diskriminacijskem 
obravnavanju mora Ustavno sodišče praviloma odgovoriti na 
naslednja vprašanja: 1) ali se zatrjevano različno obravnava-
nje nanaša na zagotavljanje oziroma uresničevanje človekove 
pravice oziroma temeljne svoboščine; 2) če se, ali obstaja raz-
lično obravnavanje oseb oziroma položajev, ki jih predlagatelj 
primerja; 3) ali sta dejanska položaja, ki ju predlagatelj primerja, 
v bistvenem enaka in torej razlikovanje temelji na okoliščini iz 
prvega odstavka 14. člena Ustave; ter 4) če gre za razlikovanje 
na podlagi okoliščine iz prvega odstavka 14. člena Ustave in 
torej za poseg v pravico do nediskriminacijskega obravnavanja, 
ali je ta poseg po merilih strogega testa sorazmernosti ustavno 
dopusten.58 Vendar je treba upoštevati, da ne gre za sporno 
razlikovanje na podlagi okoliščine iz prvega odstavka 14. čle-
na Ustave, če ni odgovor na vsa tri prva vprašanja pritrdilen. 
V takem primeru izpodbijana določba ne posega v pravico iz 
prvega odstavka 14. člena Ustave.

51. Predlagatelj v bistvu navaja, da se relativno premo-
žnejši lahko izognejo čakalnim dobam v javnem zdravstvu, ki 
so domnevno posledica omejitev iz Okvira, tako, da si privo-
ščijo samoplačniške zdravstvene storitve, česar si relativno 
gmotno šibkejši ne morejo privoščiti. Vendar se tako formuliran 
argument zgolj osredotoči na trditev, da si premožni lahko 
na trgu privoščijo več kot nepremožni. Predlagatelj namreč 
ne zatrjuje, da si gmotno močnejši posamezniki lahko zaradi 
izpodbijane določbe izborijo nekakšno posebno prednost v do-
stopu do storitev iz OZZ. Predlagatelj v tem delu dejansko niti 
ne zatrjuje različnega obravnavanja pri zagotavljanju oziroma 
uresničevanju človekovih pravic iz 50. in 51. člena Ustave.

52. S tem, ko predlagatelj zatrjuje, da ima izpodbijana 
določba učinek, da »se ustvarja dve kategoriji oseb, ki sta v 
enaki (ali podobni) zdravstveni situaciji deležni zdravstvenega 
varstva v različnem obsegu, četudi obe plačujeta OZZ in bi 
zato morali biti deležni zdravstvenih storitev v enakem obse-
gu«, zatrjuje kršitev načela enakosti pred zakonom iz drugega 
odstavka 14. člena Ustave. Tudi tu se predlagatelj sklicuje 
na različne možnosti premožnih in nepremožnih oseb glede 
dostopa do samoplačniških zdravstvenih storitev. Po ustaljeni 
ustavnosodni presoji splošno načelo enakosti pred zakonom iz 
te določbe Ustave zahteva, da zakonodajalec bistveno enake 
položaje ureja enako. Če zakonodajalec takšne položaje ureja 

57 Tako Ustavno sodišče že v odločbah št. U-I-146/07 z 
dne 13. 11. 2008 (Uradni list RS, št. 111/08, in OdlUS XVII, 59), 
14. točka obrazložitve, in št. U-I-425/06 z dne 2. 7. 2009 (Uradni list 
RS, št. 55/09, in OdlUS XVIII, 29), 8. točka obrazložitve. 

58 Glej na primer odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-425/06, 
7. točka obrazložitve, št. U-I-212/10 z dne 14. 3. 2013 (Ura-
dni list RS, št. 31/13, in OdlUS XX, 4), 7. točka obrazložitve, in 
št. U-I-146/12 z dne 14. 11. 2013 (Uradni list RS, št. 107/13, in 
OdlUS XX, 10), 39. točka obrazložitve. 
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različno, pa mora za razlikovanje obstajati razumen razlog, ki 
izhaja iz narave stvari.59 Za različno urejanje bistveno enakih 
položajev pri izpodbijani določbi ne gre, tudi če bi šteli, da ima 
res posredne učinke, ki jih zatrjuje predlagatelj (podaljševanje 
čakalnih vrst v javnem zdravstvu). Predlagatelj niti ne zatrjuje, 
da bi bil njen sporni učinek tak, da nepremožne osebe dostopa-
jo do storitev v javnem zdravstvu težje kot premožne z enakimi 
ali podobnimi zdravstvenimi težavami. Različnega položaja 
teh kategorij oseb na prostem trgu zdravstvenih storitev pa ni 
mogoče šteti za posledico izpodbijane določbe. Predlagatelj 
tako niti ne zatrdi niti ne utemelji vzročne zveze med ureditvijo 
in njenim takim morebitnim učinkom, ki bi lahko pomenil razli-
kovanje bistveno enakih položajev.

53. Četrta alineja tretjega odstavka 6. člena ZFisP ne 
posega v človekovi pravici iz prvega in drugega odstavka 
14. člena Ustave in z njima ni v neskladju.

B. – V.
Presoja ostalih očitkov zoper izpodbijano določbo
54. Predlagatelj svojih trditev o neskladju s 3. členom 

Ustave ne obrazloži, zato Ustavno sodišče tega zatrjevanega 
neskladja ni moglo vsebinsko presojati.

55. Predlagatelj zatrjuje tudi neskladje z načelom socialne 
države iz 2. člena Ustave. Načelo socialne države je eno od 
temeljnih ustavnih načel. Njegovo izpeljavo na ustavnopravni 
ravni predstavljajo tudi posamezne ustavne določbe v okviru 
poglavja o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, tudi 
obveznost ureditve socialnih zavarovanj in dolžnost zagota-
vljanja pravice do zdravstvenega varstva.60 Kolikor predlagatelj 
(tudi) s sklicevanjem na načelo socialne države zgolj dodatno 
utemeljuje očitke, na katere je Ustavno sodišče že odgovorilo 
pri presoji z vidika 50. in 51. člena Ustave, dodaten odgovor ni 
potreben. Enako velja glede dodatnega utemeljevanja očitkov, 
na katere je Ustavno sodišče že odgovorilo pri presoji z vidika 
14. člena Ustave. Drugih (samostojnih) utemeljitev neskladja z 
2. členom Ustave pa v zahtevi za oceno ustavnosti ni.

56. Ustavno sodišče je odločilo, da četrta alineja tretjega 
odstavka 6. člena ZFisP ni v neskladju z Ustavo.

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

21. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Matej Accetto ter so-
dnica in sodniki dr. Rok Čeferin, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford 
ZK, Harvard ZDA), dr. Marijan Pavčnik, dr. Rok Svetlič, Marko 
Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo soglasno.

Dr. Matej Accetto
predsednik

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
3446. Zapisnik o ugotovitvi izida volitev predsednika 

republike 23. 10. 2022

Z A P I S N I K
o ugotovitvi izida volitev  

predsednika republike 23. 10. 2022

Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja izida 
volitev predsednika republike na 48. seji, dne 3. 11. 2022

59 Tako na primer Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-68/04 
z dne 6. 4. 2006 (Uradni list RS, št. 45/06, in OdlUS XV, 26), 
14. točka obrazložitve.

60 Primerjaj z B. Kresal v: L. Šturm (ur.), nav delo,  2002, 
str. 90–91. 

u g o t o v i l a:
naslednji končni izid volitev predsednika republike, ki so 

bile 23. 10. 2022:

A.
1. V volilne imenike je bilo vpisanih 1.694.429 volivk in 

volivcev (v nadaljevanju: volivci).
2. S potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili 

vpisani v volilni imenik, je glasovalo 12 volivcev.
Skupaj volivcev: 1.694.441 volivcev
Skupaj je glasovalo: 876.687 volivcev

(51,74 % volilnih upravičencev),
Št. oddanih glasovnic: 876.566 glasovnic.
3. Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi obe številki 

ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje 
volivca, je bilo 

neveljavnih glasovnic: 4.625  
(0,53 % od oddanih glasovnic)

4. Veljavnih glasovnic: 871.941

B.
5. Posamezni kandidati/kandidatke (v nadaljevanju: kan-

didati) so prejeli naslednje število glasov:
1. dr. Milan Brglez 134.726 15,45 %
2. dr. Anže Logar 296.000 33,95 %
3. Janez Cigler Kralj  38.113 4,37 %
4. Miha Kordiš  24.518 2,81 %
5. Nataša Pirc Musar 234.361 26,88 %
6. dr. Vladimir Prebilič  92.456 10,60 %
7. Sabina Senčar  51.767 5,94 %

6. Državna volilna komisija je z Odlokom o razpisu po-
novnega glasovanja na volitvah predsednika republike (Uradni 
list RS, št. 137/22), že ugotovila, da nihče izmed kandidatov ni 
dobil večine veljavnih glasov in da bo ponovno glasovanje med 
kandidatoma, ki sta v prvem glasovanju dobila največ glasov 
(drugi krog), v nedeljo, 13. 11. 2022.

7. Ponovno glasovanje bo potekalo med kandidatoma, 
ki bosta na glasovnici navedena po vrstnem redu glede na 
število dobljenih glasov v prvem glasovanju 23. 10. 2022, 
in sicer:

1. Anže Logar
2. Nataša Pirc Musar

C.
8. Državna volilna komisija je sprejela ta zapisnik na pod-

lagi 22. in 23. člena Zakona o volitvah predsednika republike 
(Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US) v sestavi: 
predsednik Peter Golob ter člani dr. Marko Kambič, Mitja Šuli-
goj, Miroslav Pretnar, Mojca Dolenc in Drago Zadergal. Zapi-
snik je sprejela soglasno.

Št. 041-75/2022-29
Ljubljana, dne 3. novembra 2022

Peter Golob
predsednik

Člani:
1. dr. Marko Kambič
2. Mitja Šuligoj
3. Miroslav Pretnar
4. Mojca Dolenc
5. Drago Zadergal
6. Peter Golob
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OBČINE
AJDOVŠČINA

3447. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šturje, 
Ajdovščina

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), prvega od-
stavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21, 105/22 
– ZZNŠPP) in 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list 
RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 31. seji 
dne 6. 10. 2022 sprejel

O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Šturje, Ajdovščina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(ustanovitev zavoda)

(1) Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Štur-
je, Ajdovščina (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen z Od-
lokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Šturje, Ajdovščina (Uradni list RS, št. 32/07 in 
22/10).

(2) Ustanoviteljica zavoda je Občina Ajdovščina, Cesta 
5. maja 6a, Ajdovščina, matična številka: 5879914 (v nadalje-
vanju ustanoviteljica).

(3) Zavod je vpisan v sodni register za opravljanje de-
javnosti osnovnošolskega izobraževanja. Zavod je vpisan v 
razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, 
pristojno za šolstvo.

2. člen
(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

3. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– organizacija zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in 

način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem 

prometu,
– določbe o odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti 

zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in 

ustanoviteljico,
– druge določbe v skladu z zakonom.

II. STATUSNE DOLOČBE

4. člen
(ime, sedež in pravni status zavoda)

(1) Ime zavoda je: Osnovna šola Šturje, Ajdovščina
(2) Skrajšano ime zavoda je: OŠ Šturje

(3) Sedež zavoda je: Ajdovščina
(4) Poslovni naslov zavoda je: Bevkova ulica 22, 5270 

Ajdovščina
(5) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali gra-

fična oblika imena.
(6) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom.

5. člen
(pečat zavoda)

Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in 
pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike 
Slovenije, pod njim je vpisan sedež zavoda, na obodu pa ime 
zavoda. Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način 
varovanja in uničevanja, določi ravnatelj.

6. člen
(organizacija zavoda)

(1) Osnovna šola Šturje, Ajdovščina je matična šola, ki 
ima:

– Podružnico Budanje za izvajanje osnovnošolskega 
izobraževanja od prvega do petega razreda na drugi lokaciji, 
na naslovu Budanje 24, 5271 Vipava.

(2) Podružnica šole ni pravna oseba in v pravnem prome-
tu nima pooblastil.

III. ŠOLSKI OKOLIŠ

7. člen
(šolski okoliš)

(1) Zavod opravlja svojo dejavnost in zadovoljuje potrebe 
po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega oko-
liša in skupnega šolskega okoliša Osnovne šole Danila Lokarja 
Ajdovščina in Osnovne šole Šturje, Ajdovščina.

(2) Šolski okoliš Osnovne šole Šturje, Ajdovščina obsega 
območje:

a) vzhodi del mesta Ajdovščina z naslednjimi ulicami, 
hišnimi številkami:

Cankarjev trg, Levstikova ulica, Polževa ulica (razen 18, 
18 a), Slomškova ulica, Štrancarjev ulica, Na Trati, Idrijska 
cesta, Kidričeva ulica, Pot v Žapuže, Slejkoti, Ulica Bazoviške 
brigade, Ulica Ivana Kosovela, Vojkova ulica, Bevkova ulica, 
Ulica Milana Klemenčiča, Ulica Na Borštu, Na Livadi, Vipavska 
cesta, Lavričeva cesta 45, 47, 48 a, 48 b, 48c, 48 d, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, Goriška cesta 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19 a, 21.

b) naselja: Žapuže, Kožmani, Dolga Poljana, Budanje.
c) Šolski okoliš pod točko a) in točko b) drugega odstavka 

tega člena zajema naslednje prostorske okoliše: 0010, 0011, 
0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0023, 0024, 
0025, 0040, 0041, 0048, 0121, 0122, 0123, 0124, 0126, 0129, 
0143, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0111, 0130.

(3) Skupni šolski okoliš Osnovne šole Danila Lokarja Aj-
dovščina in Osnovne šole Šturje, Ajdovščina obsega območje:

a) del mesta Ajdovščina z naslednjimi ulicami, hišnimi 
številkami:

– Goriška cesta 6, 8, 12
– Cesta IV. Prekomorske
– Cesta IX. Korpusa 1, 3, 4
– Cebejeva ulica
– Grivška pot 15, 23, 25, 27 in 29–38
– Lavričeva cesta 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 13a, 14, 15 a, 16, 17, 18, 19, 20, 20 a, 21–31
– Na Brajdi 17, 19, 21, 23, 25
– Ob Hublju
– Ulica Vena Pilona 57, 59, 61, 63, 65, 71, 72, 73, 75, 77, 

79, 80, 81, 82, 83, 84.
Območje iz te točke je gravitacijsko območje Osnovne 

šole Danila Lokarja Ajdovščina.
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b) del mesta Ajdovščina z naslednjimi ulicami/naselji in 
hišnimi številkami:

– Goriška cesta 23, 23 a, 23 b, 25, 25 a, 25 b, 25 c, 25 č, 
27, 27 b

– Tovarniška cesta 1, 1 a, 3, 3 a, 3 b, 3 c, 3 č
– Cesta IX. Korpusa 5–48
– Grivška pot 1–14, 16–22, 24, 25 a, 25 c, 25 d, 26 in 28
– Lavričeva cesta 32–44, 46, 48
– Na Brajdi 1–16 in 18, 20, 22, 26, 27, 28
– Polževa ulica 18, 18a
– Ulica Vena Pilona 1–40, 55, 58, 60, 62, 69, 76, 78
– Grivče.
Območje iz te točke je gravitacijsko območje Osnovne 

šole Šturje, Ajdovščina.
c) Skupni šolski okoliš pod točko a) in točko b) tretjega od-

stavka tega člena zajema naslednje prostorske okoliše: 0005, 
0006, 0007, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0120, 0131, 
0132, 0137, 0141, 0009, 0012, 0013, 0022, 0049, 0119, 0135, 
0136, 0138, 0140, 0142, 0144.

(4) Šolsko območje podružnice Budanje obsega naselji 
Budanje in Dolga Poljana, s prostorskimi okoliši 0042, 0043, 
0044, 0045, 0046, 0047, 0111, 0130. V podružnici se učenci 
šolajo od prvega do petega razreda. Po zaključenem petem 
razredu nadaljujejo učenci šolanje v matični šoli v Ajdovščini.

(5) Zavod vpisuje v šolo otroke, ki imajo stalno ali začasno 
prebivališče na območju šolskega okoliša. Starši imajo pravico 
vpisati otroka v podružnico šole, na območju katere ima otrok 
stalno ali začasno prebivališče.

(6) Vpis otrok s stalnim ali začasnim prebivališčem v 
skupnem šolskem okolišu se izvede na podlagi razpisa. Raz-
poreditev otrok na posamezno šolo v skupnem šolskem okolišu 
se izvede v skladu z zakonom in predpisom, ki ureja merila za 
oblikovanje javne mreže osnovnih šol.

(7) Otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša 
lahko zavod vpiše v šolo le, če:

– s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna 
pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šol-
skem okolišu,

– to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov 
oziroma zagotavljanja novih prostorov,

– se v šoli v šolskem okolišu, kjer otrok ali učenec prebiva, 
ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za 
posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.

(8) Zavod se mora pred prepisom otroka oziroma učenca 
iz drugega šolskega okoliša posvetovati s šolo v šolskem oko-
lišu, v katerem otrok ali učenec prebiva.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

8. člen
(dejavnost zavoda)

(1) Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje osnovnošol-
skega izobraževanja. Zavod izvaja javno veljavni izobraževalni 
program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z 
zakonom.

(2) Osnovna dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji 
dejavnosti je:

85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
Osnovna dejavnost zavoda se opravlja kot javna služba, 

katere izvajanje je v javnem interesu.
(3) Poleg osnovne dejavnosti izvaja zavod tudi druge 

dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnje-

vanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
91.011 Dejavnost knjižnic

56.290 Druga oskrba z jedmi
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
90.010 Umetniško uprizarjanje
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane de-

javnosti
93.190 Druge športne dejavnosti
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

drugim blagom
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic 

in tržnic
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne-

premičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
Dejavnosti iz tega odstavka se lahko izvajajo tudi kot 

tržna dejavnost. Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev 
na trgu le, če zagotovi pokrijte vseh s to dejavnostjo povezanih 
odhodkov.

(4) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglas-
jem ustanoviteljice.

V. ORGANI ZAVODA

9. člen
(organi zavoda)

Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi zavoda,
– svet staršev.

Svet zavoda

10. člen
(pristojnosti sveta zavoda)

(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, če ni 

določeno drugače,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi ure-

sničitvi,
– sprejema finančni načrt in letno poročilo,
– predlaga ustanoviteljici razporeditev presežka oziroma 

način kritja primanjkljaja zavoda,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni proble-

matiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, 

šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet star-
šev, skupnost učencev,

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev de-

javnosti,
– odloča o najetju kredita po predhodnem soglasju usta-

noviteljice,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju predloge in mnenja o 

posameznih vprašanjih,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlo-

kom ter pravili (statut) zavoda.
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11. člen
(sestava in mandat sveta zavoda)

(1) Svet zavoda ima 11 članov in je sestavljen iz:
– 3 predstavnikov ustanoviteljice,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnikov staršev.
(2) Predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda imenuje 

ustanoviteljica izmed članov organov občine in občanov z 
območja šolskega okoliša v skladu s svojim statutom in po-
slovnikom.

(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s 
tajnim glasovanjem. V svet zavoda se izvoli štiri predstavnike 
delavcev matične šole in en predstavnik delavcev podružnice.

(4) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. 
Volitve so lahko javne ali tajne. V svet zavoda se izvolita dva 
predstavnika staršev, ki imata otroka vključenega v matično 
šolo in en predstavnik staršev, ki ima otroka vključenega v 
podružnico.

(5) Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed 
članov. Na enak način se določi namestnik predsednika sveta.

(6) Svet zavoda se lahko konstituira, ko so izvoljeni oziro-
ma imenovani vsi predstavniki. Prvo sejo sveta zavoda v novi 
sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda, ki sejo tudi 
otvori, če je svetu že pretekel mandat pa ravnatelj. Prvo sejo 
se skliče v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh 
članov sveta zavoda. Do izvolitve predsednika, vodi prvo sejo 
najstarejši član sveta zavoda. Svet zavoda se konstituira na 
svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta in njegovega name-
stnika. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta zavoda.

(7) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri 
leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani 
sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ 
dvakrat.

12. člen
(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda)

(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev 
v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred 
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni 
pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu 
volitev se določi dan volitev, število članov sveta zavoda, ki 
se volijo in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se mora 
javno objaviti v zavodu.

(2) Volilna komisija vodi postopek volitev članov sveta 
zavoda, ki so predstavniki delavcev. Volilno komisijo sestavljajo 
predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki morajo imeti aktivno volilno pra-
vico in ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno 
komisijo se imenuje za dobo 4 let.

(3) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavni-
ki delavcev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike 
matične šole in podružnico šole skladno s tretjim odstavkom 
11. člena tega odloka. Kandidati morajo imeti pasivno volilno 
pravico, pretežni del delovnega časa morajo delati v enoti, za 
katero kandidirajo. Pravico predlagati kandidate za člane sveta 
zavoda, ki so predstavniki delavcev, ima vsak delavec z aktivno 
volilno pravico in reprezentativni sindikat. Predlog kandidata za 
člane sveta zavoda, ki je predstavniki delavcev, mora biti pisen, 
vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti 
pisno soglasje kandidata h kandidaturi. Predlogi se predložijo 
volilni komisiji najpozneje 20. dan po razpisu volitev.

(4) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovlje-
na tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, 
ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi 
dan predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Na 
glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Za člana sveta 
zavoda so, upoštevajoč tretji odstavek 11. člena tega odloka, 
izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. 
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je 

izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. Če niti na 
ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta 
zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.

13. člen
(volitve predstavnikov staršev v svet zavoda)

(1) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so jav-
ne, razen, če se svet staršev pred izvedbo ne odloči za tajne 
volitve.

(2) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki 
staršev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike staršev 
otrok matične šole in podružnico šole skladno s četrtim odstav-
kom 11. člena tega odloka. Pravico predlagati kandidate za 
člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima vsak starš. 
Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki je predstavnik 
staršev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, 
priloženo mu mora biti soglasje kandidata h kandidaturi.

(3) Javne volitve se opravijo z dvigovanjem rok, tajne 
pa z glasovnicami. Pred glasovanjem oziroma na glasovnici 
se navedejo imena kandidatov za člane sveta po abecednem 
redu priimkov in število kandidatov, ki se jih voli. Za člana sveta 
zavoda so, upoštevajoč četrti odstavek 11. člena tega odloka, 
izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. 
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je 
izvoljen tisti, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način 
ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se 
kandidata izvoli s pomočjo žreba.

14. člen
(predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda)

(1) Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda 
pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, 
če:

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet za-
voda,

– umre,
– odstopi,
– je odpoklican ali razrešen.
(2) Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko 

njegov otrok ni več vključen v zavod oziroma ne obiskuje več 
enote, kot katere predstavnik je bil izvoljen. Predstavniku delav-
cev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja 
v zavodu oziroma, ko ne opravlja več dela na enoti, kot katere 
predstavnik je bil izvoljen. Članu sveta zavoda, ki je imenovan 
na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda, prene-
ha mandat z dnem imenovanja na drugo funkcijo.

(3) Odstop člana sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev 
ali predstavnik staršev, učinkuje, ko svet zavoda prejme pisno 
izjavo člana sveta o odstopu.

(4) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu 
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj treh de-
lavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo 
sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. 
Postopek za odpoklic predstavnika staršev v svetu zavoda se 
začne na predlog najmanj treh staršev.

(5) Predlog za odpoklic mora vsebovati obrazložitev, v 
kateri so navedeni razlogi za odpoklic. Predlog mora biti po-
dan v pisni obliki in vsebovati podpise predlagateljev. Predlog 
se predloži volilni komisiji (če gre za predstavnika delavcev) 
oziroma predsedniku ali namestniku sveta staršev (če gre za 
predstavnika staršev), ki preveri formalnost predloga, ne da bi 
presojal razloge za odpoklic. Formalno popoln predlog se uvrsti 
na sejo sveta staršev oziroma sestanek delavcev, ki mora biti 
sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga; 
če je popoln predlog za odpoklic prejet v času poletnih počitnic, 
pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta. Predlog 
za odpoklic mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega 
se predlaga odpoklic, najmanj 8 dni pred sejo oziroma sestan-
kom, na kateri bo obravnavan. Član sveta zavoda, za katerega 
se predlaga odpoklic, ima pravico, da se opredeli, ali se z 
odpoklicem strinja ali ne.
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(6) Na seji sveta staršev oziroma sestanku delavcev, 
ki je bila sklicana za obravnavo predloga za odpoklic, se 
po obravnavi predloga opravi tudi glasovanje o odpoklicu. 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za 
odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno 
volilno pravico na dan glasovanja. Predstavnik staršev v svetu 
zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina vseh 
članov sveta staršev.

(7) Za razrešitev in odstop predstavnikov ustanoviteljice v 
svetu zavoda se uporabljajo predpisi ustanoviteljice.

(8) Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat 
po tem členu, se za preostanek mandatne dobe imenuje ozi-
roma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil 
imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.

15. člen
(odločanje in podrobnejša ureditev delovanja sveta zavoda)

(1) Svet odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zako-
nom drugače določeno.

(2) Način dela in način uresničevanja pravic ter dolžnosti 
članov sveta zavoda lahko določi svet zavoda s poslovnikom.

Ravnatelj

16. člen
(ravnatelj zavoda)

(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je rav-
natelj.

(2) Ravnatelj organizira, načrtuje, vodi delo in poslovanje 
zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zako-
nito poslovanje ter delovanje zavoda. Ravnatelj vodi strokovno 
delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela šole.

(3) Mandat ravnatelja traja pet let in je po preteku te dobe 
lahko ponovno imenovan.

17. člen
(pristojnosti ravnatelja)

(1) Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgo-

voren za njegovo izvedbo,
– pripravlja finančni načrt in letno poročilo zavoda,
– je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učen-

cev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, 

spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in 

odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestan-

ki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic 

in obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski 

odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje z zdravstveno službo,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti 

s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji 
zavoda,

– opravi prvi sklic sveta staršev,
– izvaja sklepe ustanoviteljice, sklepe sveta zavoda,

– poroča ustanoviteljici o zadevah, ki lahko pomembno 
vplivajo na poslovanje zavoda,

– imenuje in razrešuje svoje pomočnike in vodjo podru-
žnice šole,

– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlo-
kom in drugimi predpisi.

(2) Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz 
svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno 
pooblasti delavca zavoda.

18. člen
(imenovanje ravnatelja)

(1) Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj 
izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev 
izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno 
po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izo-
brazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali 
za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo 
ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma naj-
manj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za 
ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega 
izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začet-
ku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku 
iz tega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.

(3) Ravnatelj se imenuje na podlagi javnega razpisa.
(4) V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora iz-

polnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do 
katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prija-
vljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši 
od 4 mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov 
ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k 
prijavi predložiti program vodenja zavoda.

(5) Ravnatelja imenuje svet zavoda. Delovno razmerje z 
izbranim kandidatom za delovno mesto ravnatelja se sklene za 
določen čas, za čas trajanja mandata.

(6) Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata 
za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:

– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje ustanoviteljice,
– mnenje sveta staršev.
(7) Ustanoviteljica in svet staršev mnenje obrazložita. 

Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
(8) Če ustanoviteljica, učiteljski zbor ali svet staršev ne 

dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, 
lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.

(9) Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbe-
re kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za 
imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja 
v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda 
odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

(10) Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka 
iz prejšnjega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju ravna-
telja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. 
Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu 
z zakonom, ki ureja zavode.

19. člen
(razrešitev ravnatelja)

Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom časa, za kate-
rega je imenovan. Svet zavoda je dolžan razrešiti ravnatelja:

– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delov-

nih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih in 

splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov 
organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,

– če ravnatelj s svojim nevestnim ali nepravilnim delom 
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno 
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opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale 
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

20. člen
(postopek za razrešitev)

(1) Ravnatelja razreši svet zavoda.
(2) V primeru razrešitve po drugi, tretji in četrti alineji prej-

šnjega člena tega odloka mora svet zavoda pred sprejemom 
sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati 
možnost, da se o njih izjavi.

(3) Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani usta-
noviteljico, učiteljski zbor in svet staršev.

(4) Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev rav-
natelja posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba 
zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov 
predlog. V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja 
obvesti ministrstvo.

(5) Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil 
zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja 
brez tega mnenja.

(6) Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma 
po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s 
sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda 
je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.

21. člen
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja)

(1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če 
nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, 
svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokov-
nih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, za 
čas do imenovanja ravnatelja, vendar največ za eno leto.

(2) Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju, 
svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti rav-
natelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih 
dneh minister.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda 
takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.

(4) Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko 
ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti 
ravnatelja največ dvakrat.

22. člen
(pomočnik ravnatelja)

(1) V zavodu se v skladu z normativi lahko sistemizira 
delovno mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri 
opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.

(2) Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravna-
telj. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno 
pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.

(3) Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor 
izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziro-
ma ravnateljskega izpita. Pomočnik ravnatelja se imenuje na 
podlagi javnega razpisa iz četrtega odstavka 18. člena tega od-
loka. Javni razpis ni potreben, če ravnatelj predlaga pomočnika 
ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda.

(4) Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, 
seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj 
z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.

23. člen
(vodja podružnice)

(1) Podružnico šole vodi vodja podružnice. Imenuje in 
razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev podružnice šole.

(2) Vodja podružnice šole opravlja naslednje naloge:
– organizira in vodi delo podružnice šole,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnice šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice šole z učenci, s krajem 

in krajani, v katerem je podružnica,

– obvešča starše o delu podružnice šole,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti 

ravnatelj.

Strokovni organi zavoda

24. člen
(strokovni organi zavoda)

Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.

25. člen
(učiteljski zbor)

(1) Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
(2) Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih 

z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov 

ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraže-

vanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in 

mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

26. člen
(oddelčni učiteljski zbor)

(1) Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki 
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

(2) Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobra-
ževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z 
nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o 
vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

27. člen
(razrednik)

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, ana-
lizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje 
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s 
starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih 
ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

28. člen
(strokovni aktiv)

(1) Strokovne aktive v zavodu sestavljajo učitelji istega 
predmeta oziroma predmetnih področij.

(2) Strokovni aktiv zavoda obravnava problematiko pred-
meta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za 
ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje 
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev, 
učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim 
delovnim načrtom.

Svet staršev

29. člen
(svet staršev)

(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v 
zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za 
delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.

(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak 
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na ro-
diteljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi 
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ravnatelj. Na prvem sestanku izvoli svet staršev predsednika 
in namestnika.

(3) Svet staršev ima naslednje pristojnosti:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih 

storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, 

vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o 
letnem delovnem načrtu,

– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za 
ravnatelja,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni 
problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraže-
valnim delom,

– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe 
šole,

– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, 
zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma 
oblikuje delovne skupine,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi.

VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

30. člen
(premoženje v upravljanju zavoda)

(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last usta-
noviteljice. Vrsto in obseg premoženja, ki ga ustanoviteljica 
da zavodu v upravljanje, se določi s sklepom o prenosu v 
upravljanje. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren 
ustanoviteljici.

(2) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je 
dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa 
zakon in ta odlok. Podrobnejše medsebojne pravice in ob-
veznosti glede upravljanja se lahko določijo s pogodbo med 
ustanoviteljico in zavodom.

(3) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s 
skrbnostjo dobrega gospodarja.

(4) Soglasje ustanoviteljice, ki je zagotovila sredstva za 
pridobitev premičnega premoženja, mora zavod pri ravnanju 
s tem premoženjem pridobiti, če ustanoviteljica tako določi. 
Soglasja iz tega odstavka poda župan ustanoviteljice.

31. člen
(sredstva za delo zavoda)

(1) Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in 
drugimi predpisi:

– iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovite-
ljice in drugih javnih sredstev,

– prispevkov učencev,
– s prodajo storitev in izdelkov,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
(2) Iz državnih sredstev pridobiva zavod sredstva za delo 

v skladu z zakonom, normativi in standardi, iz sredstev usta-
noviteljice pa na podlagi zakona in v skladu s kriteriji in merili 
ustanoviteljice, ki jih sprejme župan. Ustanoviteljica zagotavlja 
zavodu sredstva za delovanje z letno pogodbo o financiranju v 
višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanoviteljice.

(3) Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z name-
nom, za katerega so mu bila dodeljena.

32. člen
(šolski sklad)

(1) Zavod lahko ustanovi šolski sklad (v nadaljevanju 
sklad), iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina 
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih 
sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda 
pouka in podobno.

(2) Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, dona-
cij, zapuščin in iz drugih virov.

(3) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in 
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet 
staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga 
svet šole.

(4) Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme 
pravila.

VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV 
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 

SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

33. člen
(presežek prihodkov)

(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno 
s predpisi in se nameni za opravljanje in razvoj dejavnosti za-
voda, lahko pa se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda 
nakaže tudi v proračun ustanoviteljice. Ta sredstva sme ustano-
viteljica uporabiti izključno na področju vzgoje in izobraževanja.

(2) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča 
ustanoviteljica na predlog sveta zavoda. Ustanoviteljica lahko 
sprejme tudi drugačno odločitev o razporeditvi presežka, kot je 
bil predlog sveta zavoda, skladno z nameni iz prvega odstavka 
tega člena.

34. člen
(primanjkljaj sredstev)

O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev (pre-
sežka odhodkov nad prihodki), ki ga ni mogoče pokriti iz drugih 
razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na pre-
dlog sveta zavoda. Ustanoviteljica lahko sprejme tudi drugačno 
odločitev o kritju primanjkljaja, kot je bil predlog sveta zavoda.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

35. člen
(nastopanje v pravnem prometu)

(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje de-
javnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in 
brez omejitev.

(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s 
katerimi lahko razpolaga v skladu s predpisi.

IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJICE  
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

36. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda)

Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda.

X. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI  
MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICO

37. člen
(druge medsebojne pravice in obveznosti)

(1) Zavod je dolžan ustanoviteljici:
– poročati o svojem poslovanju oziroma predložiti letno 

poročilo, katerega sestavni del je poročilo o izvedbi letnega 
delovnega načrta,

– predložiti program dela, finančni načrt, letni delovni 
načrt in načrt razvoja zavoda,

– zagotavljati statistične in druge podatke, potrebne za 
spremljanje in financiranje dejavnosti zavoda, ter druge podat-
ke v skladu z zakonom.
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(2) Ustanoviteljica:
– izvaja nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo 

finančnih sredstev,
– v primerih, ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno izva-

janje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustano-
viteljica pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe 
skladno z zakonom in drugimi predpisi.

XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

38. člen
(pravila zavoda)

Zavod ima lahko pravila zavoda, ki jih sprejme svet za-
voda. S pravili se lahko urejajo vprašanja, ki so pomembna za 
opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

39. člen
(drugi splošni akti)

(1) Zavoda ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi 
ureja druge zadeve.

(2) Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, če ni 
določeno, da jih sprejme ravnatelj.

XII. STATUSNE SPREMEMBE

40. člen
(statusne spremembe)

Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim 
zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov. O tem odloča 
ustanoviteljica.

XIII. PREHODNE DOLOČBE

41. člen
(1) Dosedanji svet zavoda nadaljuje svoje delo v enaki 

sestavi do poteka tekočega mandata.
(2) Ravnatelj in člani sveta staršev opravljajo svojo funk-

cijo do izteka mandata.

42. člen
(1) Zavod mora uskladiti pravila in splošne akte zavoda 

s tem odlokom najkasneje v enem letu od uveljavitve tega 
odloka.

(2) Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov 
s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splo-
šnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.

43. člen
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o 

ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Šturje, Ajdovščina (Uradni list RS, št. 32/07, 22/10).

(2) Vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in 
začetek dela zavoda po tem odloku, opravi ravnatelj.

XIV. KONČNA DOLOČBA

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 014-2/2007
Ajdovščina, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

3448. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Col

Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 
– ZZNŠPP) in 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list 
RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 31. seji 
dne 6. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Osnovna šola Col

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Col (Uradni list RS, št. 96/22) se 11. člen 
spremeni tako, da se glasi:

»11. člen
(sestava in mandat sveta zavoda)

(1) Svet zavoda ima 11 članov in je sestavljen iz:
– 3 predstavnikov ustanoviteljice,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnikov staršev.
(2) Predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda imenuje 

ustanoviteljica izmed članov organov občine in občanov z 
območja šolskega okoliša v skladu s svojim statutom in po-
slovnikom.

(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s 
tajnim glasovanjem. V svet zavoda se izvolijo štirje predstavniki 
delavcev matične šole in en predstavnik delavcev podružnice 
šole.

(4) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. 
Volitve so lahko javne ali tajne. V svet zavoda se izvolita dva 
predstavnika staršev, ki imata otroka vključenega v matično 
šolo in en predstavnik staršev, ki ima otroka vključenega v 
podružnico šole.

(5) Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed 
članov. Na enak način se določi namestnik predsednika sveta.

(6) Svet zavoda se lahko konstituira, ko so izvoljeni oziro-
ma imenovani vsi predstavniki. Prvo sejo sveta zavoda v novi 
sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda, ki sejo tudi 
otvori, če je svetu že pretekel mandat pa ravnatelj. Prvo sejo 
se skliče v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh 
članov sveta zavoda. Do izvolitve predsednika, vodi prvo sejo 
najstarejši član sveta zavoda. Svet zavoda se konstituira na 
svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta in njegovega name-
stnika. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta zavoda.

(7) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri 
leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani 
sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ 
dvakrat.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Dosedanji svet zavoda nadaljuje svoje delo v enaki sesta-

vi do poteka tekočega mandata.

3. člen
(1) Zavod mora uskladiti pravila in splošne akte zavoda 

s tem odlokom najkasneje v enem letu od uveljavitve tega 
odloka.
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(2) Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov 
s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splo-
šnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 02601-21/1996
Ajdovščina, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

3449. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 
– ZZNŠPP) in 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list 
RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 31. seji 
dne 6. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Danila Lokarja Ajdovščina

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina (Uradni list 
RS, št. 14/17, 22/17) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

»6. člen
(organizacija zavoda)

(1) Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina je matična 
šola, ki ima:

– Podružnico s prilagojenim programom Ajdovščina za iz-
vajanje prilagojenega programa devetletne osnovne šole z niž-
jim izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje 
in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 
s sedežem v Ajdovščini, na naslovu Cesta 5. maja 15, 5270 
Ajdovščina

– Podružnico Lokavec za izvajanje osnovnošolskega 
izobraževanja od prvega do petega razreda na drugi lokaciji, 
na naslovu Lokavec 128, 5270 Ajdovščina.

(2) Podružnica šole ni pravna oseba in v pravnem prome-
tu nima pooblastil.«

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

»7. člen
(šolski okoliš)

(1) Zavod opravlja svojo dejavnost in zadovoljuje potrebe 
po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega oko-
liša in skupnega šolskega okoliša Osnovne šole Danila Lokarja 
Ajdovščina in Osnovne šole Šturje, Ajdovščina. V šolo za izva-
janje prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se 
vpisujejo otroci na podlagi odločbe o usmeritvi.

(2) Šolski okoliš Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina 
obsega območje:

a) zahodni del mesta Ajdovščina z naslednjimi ulicami, 
hišnimi številkami:

Cesta 5. maja, Gregorčičeva ulica, Lavričev trg, Stritarje-
va ulica, Šibeniška ulica, Vilharjeva ulica, Lokarjev drevored, 
Prešernova ulica, Trg Prve slovenske vlade, Ulica 24. septem-
bra, Mirce, Župančičeva ulica, Lokavška cesta, Pod letališčem, 
Ulica Quiliano, Gradišče, Goriška cesta 14, 16, 16 a, 18, 20, 
20 a, 20 b, 22, 24, 26, 27 a, 28, 29, 29 a, 29 c, 29 d, 29 e, 30, 
31, 31 a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 41 a, 40, 40 b, 42, 
43, 44, 45, 45 a, 46, 47, 47 a, 47 b, 48, 49, 49 a, 50, 50 a, 51, 
52, 53, 53 b, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 60 a, 62, 63, 63 a, 64, 65, 
65 a, 66, 66 a, 67, 68, 69, 72, 74, 75, 75 a, 75 b, 77, 78, 79, 
Tovarniška cesta 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3 d, 3 e, 3 g, 3 h, 4, 4 a, 4 b, 
4 c, 4 d, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 6, 6 a, 6 b, 6 c, 6 e, 6 f, 6 j, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

b) naselja: Ustje, Dolenje, Tevče, Planina, Lokavec, Ga-
berje ter del naselja Cesta s hišnimi številkami 1, 1 a, 1 b, 2, 3, 
3 a, 4, 4 a, 4 b, 5, 5 a, 6, 7, 8 in 8 a.

c) Šolski okoliš pod točko a) in točko b) drugega odstavka 
tega člena zajema naslednje prostorske okoliše: 0001, 0002, 
0003, 0004, 0008, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 
0033, 0078, 0079, 0080, 0082, 0083, 0084, 0085, 0115, 0118, 
0125, 0133, 0134, 0139, 0145, 0070, 0071, 0072, 0073, 0128.

(3) Skupni šolski okoliš Osnovne šole Danila Lokarja Aj-
dovščina in Osnovne šole Šturje, Ajdovščina obsega območje:

a) del mesta Ajdovščina z naslednjimi ulicami, hišnimi 
številkami:

– Goriška cesta 6, 8, 12
– Cesta IV. Prekomorske
– Cesta IX. Korpusa 1, 3, 4
– Cebejeva ulica
– Grivška pot 15, 23, 25, 27 in 29–38
– Lavričeva cesta 1, 2, 3, 3 a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 13 a, 14, 15 a, 16, 17, 18, 19, 20, 20 a, 21–31
– Na Brajdi 17, 19, 21, 23, 25
– Ob Hublju
– Ulica Vena Pilona 57, 59, 61, 63, 65, 71, 72, 73, 75, 77, 

79, 80, 81, 82, 83, 84.
Območje iz te točke je gravitacijsko območje Osnovne 

šole Danila Lokarja Ajdovščina
b) del mesta Ajdovščina z naslednjimi ulicami/naselji in 

hišnimi številkami:
– Goriška cesta 23, 23 a, 23 b, 25, 25 a, 25 b, 25 c, 25 č, 

27, 27 b
– Tovarniška cesta 1, 1 a, 3, 3 a, 3 b, 3 c, 3 č
– Cesta IX. Korpusa 5–48
– Grivška pot 1–14, 16–22, 24, 25 a, 25 c, 25 d, 26 in 28
– Lavričeva cesta 32–44, 46, 48
– Na Brajdi 1–16 in 18, 20, 22, 26, 27, 28
– Polževa ulica 18, 18 a
– Ulica Vena Pilona 1–40, 55, 58, 60, 62, 69, 76, 78
– Grivče.
Območje iz te točke je gravitacijsko območje Osnovne 

šole Šturje, Ajdovščina.
c) Skupni šolski okoliš pod točko a) in točko b) tretjega od-

stavka tega člena zajema naslednje prostorske okoliše: 0005, 
0006, 0007, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0120, 0131, 
0132, 0137, 0141, 0009, 0012, 0013, 0022, 0049, 0119, 0135, 
0136, 0138, 0140, 0142, 0144.

(4) Šolsko območje podružnice Lokavec obsega naselje 
Lokavec, s prostorskimi okoliši 0070, 0071, 0072, 0073, 0128. 
V podružnici se učenci šolajo od prvega do petega razreda. 
Po zaključenem petem razredu nadaljujejo učenci šolanje v 
matični šoli v Ajdovščini.

(5) Zavod vpisuje v šolo otroke, ki imajo stalno ali začasno 
prebivališče na območju šolskega okoliša. Starši imajo pravico 
vpisati otroka v podružnico šole, na območju katere ima otrok 
stalno ali začasno prebivališče.

(6) Vpis otrok s stalnim ali začasnim prebivališčem v 
skupnem šolskem okolišu se izvede na podlagi razpisa. Raz-
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poreditev otrok na posamezno šolo v skupnem šolskem okolišu 
se izvede v skladu z zakonom in predpisom, ki ureja merila za 
oblikovanje javne mreže osnovnih šol.

(7) Otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša 
lahko zavod vpiše v šolo le, če:

– s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna 
pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šol-
skem okolišu,

– to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov 
oziroma zagotavljanja novih prostorov,

– se v šoli v šolskem okolišu, kjer otrok ali učenec prebiva, 
ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za 
posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.

(8) Zavod si mora pred prepisom otroka oziroma učenca 
iz drugega šolskega okoliša pridobiti mnenje šole v šolskem 
okolišu, v katerem otrok ali učenec prebiva.«

3. člen
V 8. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Poleg osnovne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejav-

nosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnje-

vanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
91.011 Dejavnost knjižnic
56.290 Druga oskrba z jedmi
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
90.010 Umetniško uprizarjanje
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane de-

javnosti
93.190 Druge športne dejavnosti
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

drugim blagom
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic 

in tržnic
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne-

premičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
81.210 Splošno čiščenje stavb.
Dejavnosti iz tega odstavka se lahko izvajajo tudi kot 

tržna dejavnost. Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev 
na trgu le, če zagotovi pokrijte vseh s to dejavnostjo povezanih 
odhodkov.«

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

»11. člen
(sestava in mandat sveta zavoda)

(1) Svet zavoda ima 11 članov in je sestavljen iz:
– 3 predstavnikov ustanoviteljice,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnikov staršev.
(2) Predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda imenuje 

ustanoviteljica izmed članov organov občine in občanov z 
območja šolskega okoliša v skladu s svojim statutom in po-
slovnikom.

(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s 
tajnim glasovanjem. V svet zavoda se izvolijo trije predstavniki 
delavcev matične šole in po en predstavnik delavcev vsake 
podružnice šole.

(4) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. 
Volitve so lahko javne ali tajne. V svet zavoda se izvolita dva 
predstavnika staršev, ki imata otroka vključenega v matično 
šolo in en predstavnik staršev, ki ima otroka vključenega v eno 
izmed podružnic šole.

(5) Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed 
članov. Na enak način se določi namestnik predsednika sveta.

(6) Svet zavoda se lahko konstituira, ko so izvoljeni oziro-
ma imenovani vsi predstavniki. Prvo sejo sveta zavoda v novi 
sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda, ki sejo tudi 
otvori, če je svetu že pretekel mandat pa ravnatelj. Prvo sejo 
se skliče v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh 
članov sveta zavoda. Do izvolitve predsednika, vodi prvo sejo 
najstarejši član sveta zavoda. Svet zavoda se konstituira na 
svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta in njegovega name-
stnika. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta zavoda.

(7) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri 
leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani 
sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ 
dvakrat.«

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

»12. člen
(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda)

(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev 
v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred 
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni 
pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu 
volitev se določi dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se 
volijo in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se mora javno 
objaviti v zavodu.

(2) Volilna komisija vodi postopek volitev članov sveta 
zavoda, ki so predstavniki delavcev. Volilno komisijo sestavljajo 
predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki morajo imeti aktivno volilno pra-
vico in ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno 
komisijo se imenuje za dobo 4 let.

(3) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavni-
ki delavcev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike 
matične šole in podružnic šole skladno s tretjim odstavkom 
11. člena tega odloka. Kandidati morajo imeti pasivno volilno 
pravico, pretežni del delovnega časa morajo delati v enoti, za 
katero kandidirajo. Pravico predlagati kandidate za člane sveta 
zavoda, ki so predstavniki delavcev, ima vsak delavec z aktivno 
volilno pravico in reprezentativni sindikat. Predlog kandidata za 
člane sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev, mora biti pisen, 
vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti 
pisno soglasje kandidata h kandidaturi. Predlogi se predložijo 
volilni komisiji najpozneje 20. dan po razpisu volitev.

(4) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovlje-
na tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, 
ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi 
dan predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Na 
glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Za člana sveta 
zavoda so, upoštevajoč tretji odstavek 11. člena tega odloka, 
izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. 
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je 
izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. Če niti na 
ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta 
zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.«

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

»13. člen
(volitve predstavnikov staršev v svet zavoda)

(1) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so jav-
ne, razen, če se svet staršev pred izvedbo ne odloči za tajne 
volitve.
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(2) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki 
staršev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike star-
šev otrok matične šole in podružnic šole skladno s četrtim 
odstavkom 11. člena tega odloka. Pravico predlagati kandi-
date za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima 
vsak starš. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki je 
predstavnik staršev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis 
predlagatelja, priloženo mu mora biti soglasje kandidata h 
kandidaturi.

(3) Javne volitve se opravijo z dvigovanjem rok, tajne 
pa z glasovnicami. Pred glasovanjem oziroma na glasovnici 
se navedejo imena kandidatov za člane sveta po abecednem 
redu priimkov in število kandidatov, ki se jih voli. Za člana sveta 
zavoda so, upoštevajoč četrti odstavek 11. člena tega odloka, 
izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. 
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je 
izvoljen tisti, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način 
ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se 
kandidata izvoli s pomočjo žreba.«

7. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko 

njegov otrok ni več vključen v zavod oziroma ne obiskuje 
več enot, kot katerih predstavnik je bil izvoljen. Predstavniku 
delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega 
razmerja v zavodu oziroma, ko ne opravlja več dela na enoti, 
kot katere predstavnik je bil izvoljen. Članu sveta zavoda, ki 
je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v sve-
tu zavoda, preneha mandat z dnem imenovanja na drugo 
funkcijo.«

Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu za-

voda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj treh delavcev 
zavoda za aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, 
če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. Postopek za 
odpoklic predstavnika staršev se začne na predlog najmanj 
treh staršev.«

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

»30. člen
(premoženje v upravljanju zavoda)

(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last usta-
noviteljice. Vrsto in obseg premoženja, ki ga ustanoviteljica 
da zavodu v upravljanje, se določi s sklepom o prenosu v 
upravljanje. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren 
ustanoviteljici.

(2) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je 
dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa 
zakon in ta odlok. Podrobnejše medsebojne pravice in ob-
veznosti glede upravljanja se lahko določijo s pogodbo med 
ustanoviteljico in zavodom.

(3) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s 
skrbnostjo dobrega gospodarja.

(4) Soglasje ustanoviteljice, ki je zagotovila sredstva za 
pridobitev premičnega premoženja, mora zavod pri ravnanju 
s tem premoženjem pridobiti, če ustanoviteljica tako določi. 
Soglasja iz tega odstavka poda župan ustanoviteljice.«

9. člen
Spremeni se drugi odstavek 31. člena tako, da se glasi:
»Iz državnih sredstev pridobiva zavod sredstva za delo 

v skladu z zakonom, normativi in standardi, iz sredstev usta-
noviteljice pa na podlagi zakona in v skladu s kriteriji in merili 
ustanoviteljice, ki jih sprejme župan. Ustanoviteljica zagotavlja 
zavodu sredstva za delovanje z letno pogodbo o financiranju 
v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanovite-
ljice.«

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

»33. člen
(presežek prihodkov)

(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno 
s predpisi in se nameni za opravljanje in razvoj dejavnosti za-
voda, lahko pa se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda 
nakaže tudi v proračun ustanoviteljice. Ta sredstva sme ustano-
viteljica uporabiti izključno na področju vzgoje in izobraževanja.

(2) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča 
ustanoviteljica na predlog sveta zavoda. Ustanoviteljica lahko 
sprejme tudi drugačno odločitev o razporeditvi presežka, kot je 
bil predlog sveta zavoda, skladno z nameni iz prvega odstavka 
tega člena.«

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

»34. člen
(primanjkljaj sredstev)

O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev (pre-
sežka odhodkov nad prihodki), ki ga ni mogoče pokriti iz 
drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica 
na predlog sveta zavoda. Ustanoviteljica lahko sprejme tudi 
drugačno odločitev o kritju primanjkljaja, kot je bil predlog 
sveta zavoda.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(1) V skladu z določeno sestavo sveta zavoda v 3. členu 

tega odloka se mora svet zavoda preoblikovati v roku treh 
mesecev od uveljavitve tega odloka.

(2) Dosedanjim članom sveta zavoda predstavnikom de-
lavcev in staršev preneha mandat z izvolitvijo novih članov 
sveta zavoda.

(3) Člani sveta zavoda predstavniki ustanovitelja nadalju-
jejo svoje delo do poteka mandata. Novim članom sveta zavo-
da predstavnikom delavcev zavoda in staršev poteče mandat 
hrkati s potekom mandata predstavnikom ustanovitelja.

13. člen
(1) Zavod mora uskladiti pravila in splošne akte zavoda 

s tem odlokom najkasneje v enem letu od uveljavitve tega 
odloka.

(2) Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov 
s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splo-
šnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 02601-19/1996
Ajdovščina, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

3450. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Dobravlje

Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – 
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uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 
– ZZNŠPP) in 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list 
RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 31. seji 
dne 6. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Osnovna šola Dobravlje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Dobravlje (Uradni list RS, št. 22/16, 
96/22) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:

»11. člen
(sestava in mandat sveta zavoda)

(1) Svet zavoda ima 11 članov in je sestavljen iz:
– 3 predstavnikov ustanoviteljice,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnikov staršev.
(2) Predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda imenuje 

ustanoviteljica izmed članov organov občine in občanov z 
območja šolskega okoliša v skladu s svojim statutom in po-
slovnikom.

(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s 
tajnim glasovanjem. V svet zavoda se izvolijo trije predstavniki 
delavcev matične šole in dva predstavnika delavcev podružnic 
šole.

(4) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. 
Volitve so lahko javne ali tajne. V svet zavoda se izvolita dva 
predstavnika staršev, ki imata otroka vključenega v matično 
šolo in en predstavnik staršev, ki ima otroka vključenega v eno 
izmed podružnic šole.

(5) Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega iz-
med članov. Na enak način se določi namestnik predsednika 
sveta.

(6) Svet zavoda se lahko konstituira, ko so izvoljeni 
oziroma imenovani vsi predstavniki. Prvo sejo sveta zavoda v 
novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda, ki sejo 
tudi otvori, če je svetu že pretekel mandat pa ravnatelj. Prvo 
sejo se skliče v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju 
vseh članov sveta zavoda. Do izvolitve predsednika, vodi prvo 
sejo najstarejši član sveta zavoda. Svet zavoda se konstituira 
na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta in njegovega 
namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta 
zavoda.

(7) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri 
leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani 
sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ 
dvakrat.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Dosedanji svet zavoda nadaljuje svoje delo v enaki sesta-

vi do poteka tekočega mandata.

3. člen
(1) Zavod mora uskladiti pravila in splošne akte zavoda 

s tem odlokom najkasneje v enem letu od uveljavitve tega 
odloka.

(2) Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov 
s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splo-
šnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 02601-20/1996
Ajdovščina, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

3451. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Otlica

Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 
– ZZNŠPP) in 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list 
RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 31. seji 
dne 6. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Osnovna šola Otlica

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalne-

ga zavoda Osnovna šola Otlica (Uradni list RS, št. 96/22) se 
11. člen spremeni tako, da se glasi:

»11. člen
(sestava in mandat sveta zavoda)

(1) Svet zavoda ima 11 članov in je sestavljen iz:
– 3 predstavnikov ustanoviteljice,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnikov staršev.
(2) Predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda imenuje 

ustanoviteljica izmed članov organov občine in občanov z 
območja šolskega okoliša v skladu s svojim statutom in po-
slovnikom.

(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s 
tajnim glasovanjem.

(4) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. 
Volitve so lahko javne ali tajne.

(5) Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega iz-
med članov. Na enak način se določi namestnik predsednika 
sveta.

(6) Svet zavoda se lahko konstituira, ko so izvoljeni 
oziroma imenovani vsi predstavniki. Prvo sejo sveta zavoda v 
novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda, ki sejo 
tudi otvori, če je svetu že pretekel mandat pa ravnatelj. Prvo 
sejo se skliče v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju 
vseh članov sveta zavoda. Do izvolitve predsednika, vodi prvo 
sejo najstarejši član sveta zavoda. Svet zavoda se konstituira 
na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta in njegovega 
namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta 
zavoda.

(7) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri 
leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani 
sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ 
dvakrat.«
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Dosedanji svet zavoda nadaljuje svoje delo v enaki sesta-

vi do poteka tekočega mandata.

3. člen
(1) Zavod mora uskladiti pravila in splošne akte zavoda 

s tem odlokom najkasneje v enem letu od uveljavitve tega 
odloka.

(2) Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov 
s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splo-
šnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 02601-22/1996
Ajdovščina, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

KOSTANJEVICA NA KRKI

3452. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica 
na Krki za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 14. člena 
Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) 
je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 20. redni seji 
dne 19. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kostanjevica na Krki  

za leto 2023

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kostanjevica na Krki za leto 
2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v EUR

Konto Naziv konta Proračun  
leta 2023

1 2 3
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 4.441.599
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.715.206

70 DAVČNI PRIHODKI 2.228.708
700 Davki na dohodek in dobiček 1.919.772
703 Davki na premoženje 238.441
704 Domači davki na blago in storitve 70.395
706 Drugi davki in prispevki 100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 486.499
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 216.631
711 Takse in pristojbine 3.800
712 Globe in druge denarne kazni 8.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 200
714 Drugi nedavčni prihodki 257.867

72 KAPITALSKI PRIHODKI 350.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in neopredmetenih sredstev 350.000
73 PREJETE DONACIJE 3.600

730 Prejete donacije iz domačih virov 3.600
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.372.793

 740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 874.683

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav 498.110

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.614.932
40 TEKOČI ODHODKI 934.747

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 147.681
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 24.644
402 Izdatki za blago in storitve 740.037
403 Plačila domačih obresti 2.385
409 Rezerve 20.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.109.702
 410 Subvencije 12.000
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 655.884
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 

in ustanovam 76.850
413 Drugi tekoči domači transferi 364.969

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.508.251
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.508.251

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 62.232
431 Investicijski transferi pravnim  

in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 20.332

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 41.900

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ  
(I.–II.)

–173.333

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

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751) 0
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750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0

440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  

in finančnih naložb 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 76.667

550 Odplačila domačega dolga 76.667
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –250.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –76.667
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 173.333
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 250.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odlo-
ku in se objavita na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, dolo-
čenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem 
odstavku 80. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

– požarne takse, ki so namenjene za sofinanciranje na-
bave gasilske opreme,

– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki je namenjena 
vzdrževanju gozdnih cest,

– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja, 
ki se uporabijo za nakup ali obnovo stvarnega premoženja,

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-
janja odpadnih voda, ki se uporabi za izvajanje investicij – pro-
jektov na področju ravnanja z odpadno vodo,

– prihodki od komunalnih prispevkov,
– turistična taksa, ki se uporabi za razvoj in spodbujanje 

razvoja turizma,

– prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se uporabijo 
za področje, iz katerega je bila podeljena koncesija,

– prejete donacije, ki se uporabijo za namen, za katerega 
so bile pridobljene,

– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova 
sofinanciranja projektov, ki se uporabijo za izvajanje investicij 
oziroma projektov, za katere so bila sredstva pridobljena.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem 
letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za 
leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med podprogrami v okviru glavnih programov odloča 
na predlog finančne službe neposrednega uporabnika župan.

Pri tem skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega 
podprograma ne sme presegati 30 % podprograma v sprejetem 
proračunu.

Finančna služba neposrednega uporabnika lahko samo-
stojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe med pod-
konti v okviru proračunske postavke.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem pro-
računu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 
70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposredne-
ga uporabnika, od tega:

1. v letu 2024 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide 
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in pre-
vzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, tele-
fona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih 
za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevze-
manje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih 
sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in 
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske 
udeležbe.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(obravnavanje in potrjevanje investicijske dokumentacije)

Župan na predlog vodje projekta obravnava in potrjuje 
investicijsko dokumentacijo, kadar je skupna vrednost pro-
jekta do višine 100.000 EUR z DDV ter potrjuje investicijsko 
dokumentacijo, potrebno za prvo fazo prijave na razne razpise.
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8. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta 
oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti 
načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklaje-
nost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih 
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z 
namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti pro-
jekta odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov 
v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti 
projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

Župan lahko na predlog predlagatelja finančnega načrta 
odobri spremembo proračunskih virov v načrtu razvojnih pro-
gramov v obdobju sprejetih proračunov v okviru finančnega na-
črta predlagatelja in v obsegu skupnega zneska proračunskih 
sredstev, v kolikor to ne vpliva na uravnoteženost proračuna.

Župan lahko usklajuje spremembe proračunskih virov v 
veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj 
glavnega programa sprejetega načrta razvojnih programov za 
posamezno leto.

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, obli-
kovane po ZJF, na katerem se zbirajo sredstva, namenjena 
za pokrivanje stroškov ukrepov ter za pomoč prizadetim pri 
odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč (suša, potres, 
požar, poplave ter druge naravne oziroma ekološke nesreče).

Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 
10.000 evrov.

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 5.000 evrov župan 
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 800 evrov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh 
evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega od-
stavka tega člena ne všteva.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV 
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v raču-
nu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko dolgoročno 
zadolži do višine 0 evrov. Občina se v letu 2023 lahko likvi-
dnostno zadolži največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega 
sprejetega proračuna.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je občina, v letu 2023 ne sme preseči 
skupne višine glavnic 0 evrov.

12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij,  
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,  

v katerih ima občina neposredno ali posredno  
prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
lahko v letu 2023 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 
0 evrov.

13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje  

z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2023 zadolži do višine 0 evrov.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kostanjevica 
na Krki v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2023 
dalje.

Št. 410-6/2022-34
Kostanjevica na Krki, dne 19. oktobra 2022

Podžupan
Občine Kostanjevica na Krki

v funkciji župana
Robert Zagorc

3453. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – 
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list 
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega 
odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 
– odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 
172/21, 207/21) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na 
Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kosta-
njevica na Krki na 20. redni seji dne 19. 10. 2022 sprejel
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O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom Občina Kostanjevica na Krki, s sede-
žem Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki (v nadaljeva-
nju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter 
vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni 
zavod Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (v 
nadaljevanju: zavod).

(2) Ustanoviteljske pravice uresničuje Občinski svet Ob-
čine Kostanjevica na Krki.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen
(ime, sedež in pravni status zavoda)

(1) Ime zavoda je Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kosta-
njevica na Krki.

(2) Sedež zavoda je Gorjanska cesta 2, Kostanjevica na 
Krki.

(3) Skrajšano ime zavoda je OŠ Jožeta Gorjupa.
(4) V sestavo zavoda sodi:
– enota Vrtec »Plavček« pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa 

Kostanjevica na Krki, Gorjanska cesta 2, Kostanjevica na Krki.

3. člen
(odgovornost)

(1) Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki 
so v pravnem prometu.

(2) Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in 
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim 
razpolaga.

(3) Enota vrtca v pravnem pomenu nima pooblastil.

4. člen
(razvid)

Zavod se vpiše v razvid, ki ga vodi ministrstvo pristojno za 
predšolsko vzgojo oziroma šolstvo.

5. člen
(pravice in obveznosti)

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgo-
vornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata 
zakon in ta odlok.

2. Žig zavoda

6. člen
(žig)

(1) Zavod ima žig okrogle oblike, premera 35 mm, v sre-
dini katerega je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu 
pa je izpisano ime: Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica 
na Krki in sedež: Kostanjevica na Krki.

(2) Zavod ima tudi žig premera 20 mm z enakim bese-
dilom.

7. člen
(uporaba žigov)

Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varo-
vanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi 
ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

8. člen
(zastopanje in predstavljanje)

(1) Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
(2) Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez 

omejitev.
(3) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja nje-

gov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje 
pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja oziroma pooblaščeni 
delavec ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

(4) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavo-
da v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

9. člen
(pooblastila in podpisovanje)

(1) Za zavod podpisuje ravnatelj in delavci, ki so poobla-
ščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih 
opravljajo.

(2) V razmerjih z banko in Upravo za javne prihodke (UJP) 
podpisuje za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z depo-
niranimi podpisi pri UJP, ki jih pooblasti ravnatelj.

(3) Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so 
pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso nave-
deni v tem odloku.

4. Območje zadovoljevanja  
vzgojno-izobraževalnih potreb

10. člen
(šolski okoliš)

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega 
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja: 
Avguštine, Črešnjevec pri Oštrcu, Črneča vas, Dobrava pri 
Kostanjevici, Dobe, Dolnja Prekopa, Dolšce, Globočice pri 
Kostanjevici, Gornja Prekopa, Grič, Ivanjše, Jablance, Karlče, 
Koprivnik, Kostanjevica na Krki, Kočarija, Male Vodenice, Ma-
lence, Orehovec, Oštrc, Podstrm, Ržišče, Sajevce, Slinovce, 
Vrbje, Vrtača, Velike Vodenice, Zaboršt.

III. DEJAVNOSTI ZAVODA

11. člen
(dejavnosti zavoda)

(1) Dejavnosti zavoda so:
– P85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
– P85.100 Predšolska vzgoja,
– P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje, usposa-

bljanje,
– P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje 

na področju športa in rekreacije,
– P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje 

na področju kulture in umetnosti,
– L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin
– M 69 Računovodske in pravne dejavnosti
– N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
– I55.20 Dejavnost počitniških domov in podobnih nasta-

nitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
– I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
– I56.290 Druga oskrba z jedmi
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– H49.39 Drug kopenski potniški prevoz
– H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R91.011 Dejavnosti knjižnic
– R93.110 Obratovanje športnih objektov
– R93.190 Druge športne dejavnosti
– J58.130 Izdajanje časopisov
– J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– Q88.910 Dnevno varstvo otrok.
(2) Dejavnosti zavoda štejejo kot javna služba, katere 

izvajanje je v javnem interesu.
(3) Zavod, v okviru svoje registrirane dejavnosti, opravlja 

še dejavnosti, kot so:
– spodbuja in organizira interesno in družbeno aktivnost 

učencev ter se v ta namen povezuje s starši, delavci v podjetjih, 
kulturnimi in drugimi organizacijami ter ostalimi občani,

– skupaj s starši in drugimi uporabniki v občini razvija in 
organizira širše možnosti za aktivnosti učencev, druge mladine 
in občanov na področju izobraževanja, kulture, tehnične kulture 
in športa.

12. člen
(izobraževalni program)

(1) Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program 
in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po 
postopku, določenim z zakonom.

(2) Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s po-
sebnimi potrebami se lahko izvaja le po javno veljavnih progra-
mih vzgoje in izobraževanja.

13. člen
(opravljanje dejavnosti)

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj 
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so 
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede 
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani 
pogoji.

14. člen
(opravljanje drugih nalog)

Zavod lahko opravlja tudi druge naloge, povezane z vzgo-
jo in izobraževanjem, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo 
vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela ali s ka-
terim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se 
uporabljajo za opravljanje v register vpisanih dejavnosti.

15. člen
(sklepanje poslov)

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne 
posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.

IV. ORGANI ZAVODA

16. člen
(organi zavoda)

Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– svet staršev in
– strokovni organi.

1. Svet zavoda

17. člen
(sestava sveta zavoda)

(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-
niki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki 
staršev.

(2) Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.
(3) Predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet.
(4) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda.
(5) Predstavnike delavcev se določi tako, da so enakovre-

dno izvoljeni in zastopani člani, ki predstavljajo strokovne de-
lavce šole, strokovne delavce vrtca in upravno-administrativne 
ter tehnične delavce zavoda.

(6) Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. 
Volitve so lahko javne ali tajne. V svet zavoda se izvolita dva 
predstavnika staršev, ki imata otroka vključenega v šolo in en 
predstavnik staršev, ki ima otroka vključenega v enoto vrtca.

(7) Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji 
predsednika in namestnika predsednika, ki sta praviloma pred-
stavnika delavcev zavoda.

(8) Svet odloča z večino glasov vseh članov razen, če 
zakon določa drugače.

(9) Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina 
članov sveta. Mandat članov sveta traja štiri leta, za člane 
sveta zavoda so iste osebe lahko izvoljene le dvakrat zapore-
doma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. 
Ravnatelj je dolžan obvestiti ustanovitelja o poteku mandatov 
članov 90 dni pred potekom mandata tistih članov sveta, ki jih 
imenuje ustanovitelj.

(10) Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je po-
vezan s statusom njihovih otrok – učencev oziroma varovancev 
v zavodu.

(11) Prvo konstitutivno sejo skliče ravnatelj v roku 30 dni 
po imenovanju oziroma po izvolitvi vseh članov v svet zavoda.

(12) Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslov-
nikom.

(13) Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za 
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog,
– s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– je razrešen,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne 

more več opravljati funkcije člana sveta zavoda.
(14) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas 

do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem 
postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. 
Mandat članu sveta zavoda, ki je bil naknadno imenovan, pote-
če takrat, ko poteče mandat celotnemu svetu zavoda.

(15) Člana sveta razreši organ, ki je člana sveta zavoda 
imenoval oziroma izvolil, in sicer na pobudo organa ali na 
predlog sveta.

(16) Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma po-
močnika ravnatelja v zavodu oziroma organizacijski enoti za-
voda, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.

18. člen
(rokovnik za izvedbo volitev)

Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata 
določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisi-
jo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in 
pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda.

19. člen
(volitve predstavnikov delavcev)

(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v 
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred izte-
kom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se 
določi dan volitev in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu 
se javno objavi v zavodu.

(2) Volilna komisija vodi postopek volitev članov sveta 
zavoda, ki so predstavniki delavcev. Volilno komisijo sestavljajo 
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predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne 
komisije in njihovi namestniki morajo imeti aktivno volilno pra-
vico in ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno 
komisijo se imenuje za dobo 4 let.

(3) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki 
delavcev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike stro-
kovnih delavcev šole, predstavnika strokovnih delavcev enote 
vrtca in predstavnika upravno-administrativnih in tehničnih de-
lavcev, skladno s petim odstavkom 17. člena tega odloka. Kan-
didati morajo imeti pasivno volilno pravico. Pravico predlagati 
kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, 
ima vsak delavec z aktivno volilno pravico ali reprezentativni 
sindikat. Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki so pred-
stavniki delavcev, morajo biti pisni, vsebovati morajo podpis 
predlagatelja, priloženo jim mora biti pisno soglasje kandidata 
h kandidaturi. Predlogi se predložijo volilni komisiji v 21 dneh 
od objave sklepa o razpisu volitev.

(4) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovlje-
na tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, 
ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi 
dan predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak 
delavec, ki ima pravico glasovati, ima en glas. Na glasovnici 
se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z 
navedbo, koliko kandidatov se voli. Za člane sveta zavoda so, 
upoštevajoč peti odstavek 17. člena tega odloka, izvoljeni tisti 
kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več 
kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima 
daljšo delovno dobo v zavodu. Če niti na ta način ni mogoče 
ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata 
izvoli s pomočjo žreba.

(5) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovi-
ca delavcev šole ali enote vrtca, ki imajo aktivno volilno pravico.

20. člen
(volitve predstavnikov staršev)

(1) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so jav-
ne, razen, če se svet staršev pred izvedbo ne odloči za tajne 
volitve.

(2) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki 
staršev, se predlagajo in volijo na Svetu staršev za predstav-
nike staršev otrok šole in vrtca, skladno s šestim odstavkom 
17. člena tega odloka. Pravico predlagati kandidate za člane 
sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima vsak starš, ki je 
član sveta staršev. Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, 
ki so predstavniki staršev, so lahko pisni ali pa ustno podani 
na seji Sveta staršev, priloženo jim mora biti pisno soglasje 
kandidata h kandidaturi, lahko pa kandidat poda soglasje tudi 
ustno na seji sveta staršev.

(3) Na seji sveta staršev, na kateri se opravijo volitve, 
mora biti prisotna najmanj polovica članov sveta staršev. Javne 
volitve se opravijo z dvigovanjem rok, tajne pa z glasovnicami. 
Pred glasovanjem oziroma na glasovnici se navedejo imena 
kandidatov za člane sveta po abecednem redu priimkov in 
število kandidatov, ki se jih voli. Za člana sveta zavoda so, 
upoštevajoč šesti odstavek 17. člena tega odloka, izvoljeni 
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva 
ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, 
ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče 
ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata 
izvoli s pomočjo žreba.

21. člen
(pristojnosti sveta zavoda)

(1) Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema programe razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi ure-

sničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročilo o izobraževalni in vzgojni proble-

matiki,

– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učencev in otrok,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi delavcev iz delovnih razmerij,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraže-

valnim in vzgojno-varstvenim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih 

določa ta odlok ali drugi splošni akti zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitve dejav-

nosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predlog in mne-

nje o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema programe razreševanja presežnih delavcev,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o najemu kreditov,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti 

zavoda določene naloge, 
– obravnava zadeve, ki mu jih predložijo vzgojiteljski ozi-

roma učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat 
zaposlenih, svet staršev in skupnost.

(2) Delavec ima pravico vložiti pritožbo na svet zavoda v 
primerih, ko lahko v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmer-
ja, zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem.

(3) Rok za vložitev pritožbe je osem dni od dneva, ko v 
skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, teče rok za vlo-
žitev zahteve za sodno varstvo. Svet zavoda mora o pritožbi 
delavca odločiti v 30 dneh od vložitve pritožbe.

(4) Če delavec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo sveta 
oziroma le-ta ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka, lahko 
delavec v roku 30 dni zahteva sodno varstvo pred pristojnim 
delovnim sodiščem.

(5) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega 
odstavka tega člena lahko delavec uveljavljala pravice nepo-
sredno pred pristojnim sodiščem v skladu z zakonom, ki ureja 
delovna razmerja.

2. Ravnatelj

22. člen
(pristojnosti ravnatelja)

(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je rav-
natelj.

(2) Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost 
dela zavoda.

(3) Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– odgovarja za strokovno vodenje zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja 

za njegovo izvedbo,
– sprejema sklepe o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter 

določa delavce, ki so odgovorni zanje,
– odgovarja za namensko porabo sredstev zavoda, 
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, 

spremlja njihovo delo in jim svetuje, 
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in 

odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestan-

ki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic 

in obveznosti učencev, 
– odloča o vzgojnih ukrepih,



Stran 10644 / Št. 140 / 4. 11. 2022 Uradni list Republike Slovenije

– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zako-
nitost dela šole v okviru pooblastil,

– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski 

odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika,
– odgovarja za varstvo pri delu,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno služ-

bo,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi 

predpisi in
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov.
(4) Ravnatelj lahko za nadomeščanje v času odsotnosti 

ali za opravljanje posameznih nalog iz svojih pristojnosti pisno 
pooblasti delavce zavoda.

23. člen
(mandat ravnatelja)

Mandat ravnatelja traja 5 let. Pogoji, ki jih mora izpolnje-
vati ravnatelj in postopek za imenovanje ter razrešitev ravna-
telja, so določeni z zakonom.

24. člen
(pomočnik ravnatelja)

(1) V zavodu se v skladu z normativi sistemizira mesto 
pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju 
njegovih nalog.

(2) Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega 
razpisa, razen, če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokov-
nih delavcev zavoda.

(3) Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi 
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktih o sistemizaciji.

3. Vodja enote Vrtca »Plavček«

25. člen
(vodja enote vrtca)

(1) Enoto Vrtca »Plavček« pri Osnovni šoli Jožeta Gorju-
pa Kostanjevica na Krki vodi vodja enote. Naloge vodje enote 
opravlja pomočnik ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih 
nalog.

(2) Pomočnik ravnatelja opravlja v enoti vrtca pri šoli nalo-
ge vodje enote v skladu z določili predpisa, ki ureja normative in 
kadrovske pogoje za opravljanje predšolske vzgoje.

4. Strokovni organi

26. člen
(sestava strokovnega organa)

(1) Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
(2) Naloge in pristojnosti strokovnih organov zavoda do-

loča zakon.

5. Svet staršev

27. člen
(svet staršev)

(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se 
v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Tehnično in finančno 
podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.

(2) Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da imajo v 
njem vsi oddelki šole in vrtca po enega predstavnika. Predstav-
nike starši izvolijo na roditeljskih sestankih oddelkov.

(3) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

(4) Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih 

storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole 

oziroma vrtca, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter 
da mnenje o letnem delovnem načrtu,

– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za 
ravnatelja,

– razpravlja o poročilih ravnatelja v vzgojno-izobraževalni 
problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraže-
valnim delom,

– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe 
šole oziroma vrtca,

– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo 
oziroma vrtcem, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

– v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziro-
ma oblikuje delovne skupine,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi.

V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA  
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

28. člen
(sredstva za delovanje)

(1) Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo 
zavoda v skladu z zakonom.

(2) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premože-
nje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter 
sredstva in premoženje oddelkov vrtca.

(3) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v 
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega 
premoženja ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni 
brez soglasja ustanovitelja.

(4) Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine 
sredstev, s katerimi razpolaga.

29. člen
(pridobivanje sredstev)

(1) Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, 
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev, sred-
stev od prodaje storitev in izdelkov ter iz drugih virov v skladu 
z zakonom.

(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih javna šola 
pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z 
opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem 
drugih dejavnost v skladu z aktom o ustanovitvi, se uporablja za 
plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in inve-
sticije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

(3) Zavod mora pred uporabo presežka prihodkov nad 
odhodki pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja.

(4) Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu 
le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to 
dejavnostno povezanih odhodkov.

30. člen
(tržna dejavnost zavoda)

Zavod izvaja predvsem naslednje tržne dejavnosti:
– prodaja obrokov kuhinje zavoda za delavce zavoda in 

zunanje naročnike, ki niso del šolske prehrane,
– oddaja v najem in uporabo drugega stvarnega premo-

ženja,
– vzgojno izobraževalne dejavnosti, ki ne sodijo med 

storitve javne službe v skladu z zakonom in ustanovitvenim 
aktom zavoda,

– druge tržne dejavnosti, ki so vključene v program dela 
zavoda za posamezno leto.
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31. člen
(sklad zavoda)

(1) Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sred-
stva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in dru-
gimi viri, določenimi z zakonom.

(2) Zavod ustanovi šolski sklad ali sklad vrtca, iz katerega 
se financirajo dejavnosti posameznih razredov in oddelkov ali 
starostnih skupin vrtcev, ki niso sestavine vzgojno-izobraževal-
nega ali vzgojno-varstvenega programa, oziroma se ne finan-
cirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za 
zviševanje standarda pouka ter vzgoje in varstva in podobno.

(3) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobi sredstva iz pri-
spevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

(4) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in 
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. 
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda pre-
dlaga svet zavoda.

(5) Za delovanje sklada upravni odbor sprejme pravila.

VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA  
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

32. člen
(odgovornost ustanovitelja)

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine 
sredstev, ki jih zagotavlja zavodu v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi.

33. člen
(upravljanje premoženja)

Zavod je dolžan upravljati premoženje, ki mu je dano v 
uporabo, s skrbnostjo dobrega gospodarja.

34. člen
(odškodninska odgovornost)

(1) Zavod je dolžan skleniti ustrezno zavarovanje pred 
odgovornostjo za povzročeno škodo. Iz državnega proračuna 
se na podlagi izvršilnega naslova zagotavljajo sredstva za 
poravnavo odškodnine za škodo, nastalo pri vzgojno-izobra-
ževalnem delu in s tem povezanimi dejavnostmi in aktivnostmi.

(2) Sredstva za poravnavo odškodnine za škodo, nastalo 
v zvezi s prostorom, opremo ali pripomočki za izvajanje vzgoj-
no-izobraževalnega dela in s tem povezanimi dejavnostmi in 
aktivnostmi, zagotavlja lokalna skupnost.

(3) Delež višine obveznosti države oziroma lokalne sku-
pnosti, če izključne obveznosti države oziroma lokalne skupno-
sti ni mogoče določiti, predpisuje zakon.

VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI  
MED USTANOVITELJEM IN JAVNIM ZAVODOM

35. člen
(pravice in obveznosti ustanovitelja)

Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obve-
znosti:

– ugotavlja skladnost planov in programov del zavoda s 
plani in programi občine,

– spremlja in nadzira namenskost porabe sredstev usta-
novitelja,

– daje soglasje k statusnim spremembam in spremem-
bam dejavnosti,

– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in dru-
gimi predpisi.

36. člen
(pravice in obveznosti zavoda)

Pravice in obveznosti zavoda do ustanovitelja:
– najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju o izvajanju 

programa zavoda in letnega delovnega načrta,

– sodeluje pri načrtovanju razvoja dejavnosti občine,
– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za spremlja-

nje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in dru-

gimi predpisi.

VIII. NADZOR

37. člen
(nadzor nad zakonitostjo)

(1) Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in 
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo 
sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v 
zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

(2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda s področij, ki 
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije, 
določene z zakonom.

38. člen
(poraba javnih sredstev)

(1) Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko 
sodišče Republike Slovenije.

(2) Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja 
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen 
premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v 
upravljanju zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

39. člen
(interni akti zavoda)

(1) Zavod lahko zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih 
zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normo, uredi s 
pravili. S pravili uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo. 
Pravila sprejme svet zavoda.

(2) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi 
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

(3) Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena 
ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

40. člen
(sprejemanje internih aktov)

(1) Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali rav-
natelj.

(2) Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov 
zavoda se določi s pravili zavoda.

X. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST

41. člen
(javnost dela)

(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja z dajanjem sporočil 

staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
(3) Novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo pri-

sostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter 
vzgojno-izobraževalnemu in vzgojno-varstvenemu delu zavo-
da, razen v primerih, ko je to določeno z zakonom in drugimi 
predpisi, ali jih ravnatelj zavoda sam povabi.

(4) O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki 
jih pooblasti.

42. člen
(poslovna tajnost)

(1) Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listi-
ne in podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni 
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pri opravljanju vzgojno-izobraževalne in vzgojno-varstvene de-
javnosti in so določeni za poslovno tajnost.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslov-
ne tajnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.

(3) Za poslovne tajnosti se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi pred-

pisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za po-

slovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih 

pristojnosti določi za poslovne tajnosti, 
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporočijo 

pristojni organi ali druge organizacije.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnov-
na šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, 
št. 29/08, 54/08 in 8/10).

44. člen
(uskladitev organizacije in organov zavoda)

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda 
v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

45. člen
(potek mandata ravnatelja)

Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za 
katero je bil imenovan.

46. člen
(potek mandata sveta zavoda)

Imenovani svet zavoda nadaljuje tekoči mandat do poteka 
mandata v dosedanji sestavi.

47. člen
(uveljavitev)

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

Št. 007-1/2022-1
Kostanjevica na Krki, dne 19. oktobra 2022

Podžupan
Občine Kostanjevica na Krki

v funkciji župana
Robert Zagorc

KRANJ

3454. Obvezna razlaga določbe prvega odstavka 
33. člena Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za naselje 8 stanovanjskih 
hiš Na gozdni jasi

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj uradno 
prečiščeno besedilo 4 (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4) je 
Mestni svet Mestne občine Kranj na 38. seji dne 19. 10. 2022 
sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
določbe prvega odstavka 33. člena Odloka  

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi 

(Uradni list RS, št. 62/19)

v naslednjem besedilu:
»Tlorisne gabarite se lahko presega za + 10 %, pri čemer 

je potrebno upoštevati minimalne odmike objektov od parcelnih 
mej v kolikor so predpisani oziroma ohranjati gradbeno linijo, v 
kolikor je določena.«

Št. 350-66/2022-3(404101)
Kranj, dne 24. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

3455. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja 
prostora KR SA 8

Na podlagi 299. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 199/21), 131. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine 
Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 
– UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 38. seji dne 
19. 10. 2022 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi  

za enoto urejanja prostora KR SA 8

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z iden-

tifikacijsko številko 3075, ki se nanaša na zemljišča parcel 
št.: 508/2, 508/4, 509/14, 511/25 in 511/37, vse k.o. Drulovka 
in se po določilih Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu 
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 
63/16 – obv. razl., 20/17, 20/17, 42/17 – popr., 63/17 – popr., 
01/18 – obv. razl., 23/18 – popr., 41/18 – popr., 76/19, 168/20 
– obv.razl., 184/20 – teh.popr., 10/21 – obv. razl., 35/22 – obv. 
razl; v nadaljnjem besedilu Odlok o IPN MOK) nahaja v enoti 
urejanja prostora (EUP) KR SA 8 z namensko rabo prostora 
IG – gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, 
prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim. 
Območje lokacijske preveritve je grafično prikazano v elaboratu 
lokacijske preveritve, ki jo je izdelal RRD, Regijska razvojna 
družba d.o.o., Domžale, pod številko 08/22, v maju 2022.

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena se dopu-

sti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev, 
tako da je dopustna novogradnja skladiščnega objekta na me-
stu nekdanjega objekta, ki ne sme preseči tlorisnih in višinskih 
gabaritov objekta, kot so navedeni v elaboratu lokacijske pre-
veritve, da je s pisnim soglasjem mejaša oziroma upravljavca 
dovoljen manjši odmik od sosednjega zemljišča oziroma ceste, 
kot je predpisan v 12. členu IPN MOK in da je faktor zazidanosti 
gradbene parcele na območju LP max. FZ 0,8.

3. člen
Ta sklep velja dve leti od datuma 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.



Uradni list Republike Slovenije Št. 140 / 4. 11. 2022 / Stran 10647 

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

začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 350-35/2022-19
Kranj, dne 12. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

LJUBLJANA

3456. Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu 75 Gospodarska cona 
Agrokombinatska S – del

Na podlagi prvega odstavka 119. člena v zvezi z drugo 
alinejo četrtega odstavka 289. člena Zakona o urejanju pro-
stora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 
– odl. US) in v zvezi s tretjim odstavkom 338. člena ter tretjim 
odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 199/21) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno bese-
dilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 
17. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

75 Gospodarska cona Agrokombinatska S – del

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostor-
ski načrt 75 Gospodarska cona Agrokombinatska S – del (v 
nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) OPPN določa:
1. opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN,
2. območje OPPN,
3. vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-

stora,
4. arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

skih ureditev,
5. načrt parcelacije,
6. etapnost izvedbe prostorske ureditve,
7. rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine,
8. rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanje narave,
9. rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred narav-

nimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
10. pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
11. dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev in
12. druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del in grafični del.
(2) Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz OPN MOL ID s prikazom  

območja OPPN M 1:5000

2. Vplivi in povezave s sosednjimi  
enotami urejanja prostora

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

3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Geodetski in katastrski načrt  

s prikazom območja OPPN M 1:1000
3.2 Načrt obodne parcelacije, parcelacije 

zemljišč in zakoličbene točke M 1:1000
3.3 Površine, namenjene javnemu dobru M 1:1000
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in obliko- 

valskih rešitev prostorske ureditve
4.1 Arhitekturno zazidalna situacija M 1:1000
4.2 Prometna situacija, idejna višinska 

regulacija in prikaz ureditev, potrebnih 
za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami M 1:1000

4.3 Zbirni načrt komunalnih vodov  
in naprav M 1:1000

4.4 Odstranitve obstoječih objektov M 1:1000

3. člen
(spremljajoče gradivo OPPN)

Spremljajoče gradivo OPPN so:
1. izvleček iz občinskega prostorskega načrta Mestne 

občine Ljubljana,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage,
4. okoljsko poročilo,
5. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
6. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
7. elaborat ekonomike in
8. povzetek za javnost.

4. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistič-
ni zavod d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana, pod številko 
projekta 8698 v mesecu avgustu 2022.

5. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled pri Mestni upravi Mestne 
občine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora, Upravni enoti 
Ljubljana in Četrtni skupnosti Polje.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE,  
KI SE NAČRTUJE Z OPPN

6. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

(1) Z OPPN je načrtovana gradnja gospodarske cone 
Agrokombinatska S – del.

(2) OPPN določa prostorsko ureditev območja OPPN in 
pogoje za:

– gradnjo novih objektov,
– posege na obstoječih objektih,
– odstranitev obstoječih objektov,
– ureditev utrjenih in zelenih površin,
– varovanje okolja in ohranjanje narave in
– gradnjo prometne, okoljske, energetske in elektronske 

komunikacijske infrastrukture.

III. OBMOČJE OPPN

7. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora (v 
nadaljnjem besedilu: EUP) PO-583 in dele EUP PO-920 in 
PO-841.
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(2) Območje OPPN obsega naslednje parcele oziroma 
njihove dele v katastrski občini 1770 Kašelj: 2/2, 2/5, 2/7, 
2/8, 2/10, 64/1, 64/4, 64/7, 65/1, 67/1, 67/2, 87/48, 87/53, 
95/23, 96/21, 96/22, 97/4, 97/5, 98, 2463/4, 2463/7, 2568, 
2569, 2570, 2571/1, 2571/2, 2572/1, 2572/2, 2572/3, 2573/1, 
2573/2, 2574/3, 2574/4, 2574/5, 2574/6, 2576/2, 2576/4, 
2576/5, 2578, 2581/2, 2581/3, 2581/4, 2581/5, 2584/1, 2585/2, 
2586/1, 2588/1, 2588/3, 2588/4, 2588/5, 2588/6, 2588/7, 
2588/8, 2588/9, 2588/10, 2588/11, 2588/12, 2588/13, 2588/14, 
2588/15, 2588/18, 2588/20, 2588/21, 2588/22, 2588/23, 
2588/24, 2588/25, 2588/26, 2588/27, 2588/28, 2588/29, 
2588/31, 2588/32, 2588/33, 2588/34, 2591/4, 2650/3, 2657/2, 
2660/2, 2660/3, 2660/4, 2661/1, 2662 in 2663/2.

(3) Površina območja OPPN znaša 119 747 m².
(4) Območje OPPN je razdeljeno na pet prostorskih enot, 

ki so namenjene gradnji objektov gospodarske cone (PE1, 
PE2, PE3, PE4 in PE5), dve prostorski enoti, ki sta namenjeni 
varovalnemu pasu plinovoda (PE6 in PE7) in dve prostorski 
enoti, ki sta namenjeni gradnji gospodarske javne infrastrukture 
in rezervatom zanjo (C1 in C2).

(5) Izven območja OPPN potekajo objekti, vodi in naprave 
gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni za izvedbo 
tega OPPN. Gospodarska javna infrastruktura izven obmo-
čja OPPN poteka preko naslednjih parcel v katastrski občini 
1770 Kašelj: 2/2, 2/5, 55/9 in 2463/1.

(6) Meja območja OPPN in prostorske enote iz tega člena 
so določene v grafičnih načrtih št. 3.1 »Geodetski in katastrski 
načrt s prikazom območja OPPN«, št. 3.2 »Načrt obodne par-
celacije, parcelacije zemljišč in zakoličbene točke« in št. 3.3 
»Površine, namenjene javnemu dobru«.

IV. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI 
UREJANJA PROSTORA

8. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje OPPN zajema območje gospodarske cone 
Agrokombinatska S, kjer se bodo uredile površine za odstra-
nitev, prizidavo in novogradnjo objektov industrijske, logistič-
no-distribucijske in storitvene dejavnosti, skladišč, upravnih 
in trgovskih objektov s spremljajočimi tehničnimi objekti in 
manipulativnimi površinami ter potrebnimi zelenimi površinami.

(2) V okviru OPPN je načrtovana deviacija obstoječe 
trase Agrokombinatske ceste, tako da slednja poteka v zvezni 
liniji od krožišča z Industrijsko cesto in se naveže na obstoječo 
traso v višini obstoječe avtobusne niše »Zeleni gaj«. Deviirana 
Agrokombinatska cesta je glavna prometna nosilka območja. 
Nanjo so vezani dostopi do posameznih prostorskih enot pred-
metnega OPPN in priključki stranskih dovoznih cest, ki rešujejo 
dostop do zemljišč ob njenem neposrednem robu.

(3) Z deviacijo Agrokombinatske ceste in ukinitvijo nje-
nega obstoječega poteka se na njeni južni strani sprosti večja 
površina primernejše oblike za nove prostorske ureditve.

(4) Območje OPPN se preko rekonstruiranega obstoje-
čega ali novih cestnih priključkov navezuje na javno cestno 
omrežje. Javno cestno omrežje predstavljata deviirana Agro-
kombinatska cesta (prostorska enota C1) in nova dovozna 
cesta (prostorska enota C2). Prostorska enota C2 se priključuje 
na Agrokombinatsko cesto z novim T-križiščem.

(5) Izvedba nove dovozne ceste v prostorski enoti C2 po-
meni izboljšanje dostopnosti za območje JATE EMONA d. o. o. 
in kmetijskih površin v zaledju ter omogoča razvoj gospodarske 
cone ob cesti.

(6) Deviacija Agrokombinatske ceste na zahodnem delu v 
dolžini 100,00 m (merjeno od središča krožnega križišča) v ce-
loti povzame ureditev, ki je načrtovana v projektu za izgradnjo 
povezovalne zahodne Industrijske ceste v Zalogu (faza PGD), 
v nadaljevanju pa se na to ureditev naveže nov 684,00 m dolg 
cestni odsek, ki poteka znotraj EUP PO-841. Na skrajnem 
vzhodnem delu se tik za območjem, kjer sta urejeni obojestran-

ski avtobusni postajališči »Zeleni gaj«, naveže na obstoječo 
prometno ureditev.

(7) Območje OPPN se navezuje na mestni linijski prevoz 
potnikov. Znotraj območja OPPN je na vzhodni strani načrtova-
na ohranitev obstoječih obojestranskih avtobusnih postajališč 
linijskega prevoza potnikov.

(8) Na območju stanovanjskih objektov v naselju Zalog 
se stanje okolja zaradi načrtovanih dejavnosti v prostoru ob 
predpisanih prostorskih in okoljskih ureditvah ne bo poslabšalo.

(9) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-
stora so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave 
s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

V. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

9. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V prostorskih enotah PE1, PE2, PE3, PE4 in PE5 so 
dopustni naslednji objekti in dejavnosti:

– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, razen avtome-

hanične delavnice,
– 12510 Industrijske stavbe,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje: ograje in oporni zidovi in
– 32110 Ekološki otoki.
(2) V prostorski enoti PE1 so poleg dopustnih objektov 

in dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena dopustni tudi 
naslednji objekti in dejavnosti:

– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, tudi avtomeha-
nične delavnice kot dopolnilna dejavnost KOTO,

– 12420 Garažne stavbe,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo 

zaklonišča in nadstrešnice,
– 22232 Čistilne naprave,
– 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo 

bioplinarne in
– 24203 Objekti za ravnanje z odpadki (samo proizvodne 

in skladiščne dejavnosti za nenevarne odpadke in živalske 
stranske proizvode).

(3) V prostorskih enotah PE2, PE3, PE4 in PE5 so poleg 
dopustnih objektov in dejavnosti iz prvega odstavka tega člena 
dopustni tudi naslednji objekti in dejavnosti:

– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo 
skladiščne stavbe.

(4) V prostorski enoti PE3 so poleg dopustnih objektov in 
dejavnosti iz prvega in tretjega odstavka tega člena dopustni 
tudi naslednji objekti in dejavnosti:

– 24203 Objekti za ravnanje z odpadki: samo skladišča 
za predelavo in skladiščenje nenevarnih gradbenih odpadkov.

(5) V prostorskih enotah C1 in C2 so dopustni naslednji 
objekti in dejavnosti:

1. 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste,

2. 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 
drugje in

3. 3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin:
– 32120 Urbana oprema in
– 32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji: 

samo informacijske table.
(6) Na celotnem območju OPPN so dopustni tudi naslednji 

objekti, oziroma posegi v prostor:
1. komunalni objekti, vodi in naprave,
2. oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon,
3. pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti, 

dostopne ceste in dostopne ceste do objektov, prometne povr-
šine zunaj vozišča, parkirišča, obračališča, servisne površine, 
površine za pešce in kolesarje ter trgi,
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4. prometna signalizacija in prometna oprema,
5. avtobusna postajališča s potrebnimi ureditvami,
6. dostopi za funkcionalno ovirane osebe, gradnja zuna-

njih dvigal in zunanjih požarnih stopnic na obstoječih objektih,
7. parkovne površine, drevoredi, posamezna drevesa,
8. urbana oprema in
9. objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugi-

mi nesrečami, vključno z zaklonišči ter evakuacijske (požarne) 
stopnice izven objektov, ki so višji od 14,00 m.

10. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) V prostorski enoti PE1 so načrtovane novogradnje 
objektov, prizidave oziroma rekonstrukcije obstoječih objek-
tov, gradnja tehnologij k pripadajočim objektom in objektov 
gospodarske infrastrukture za delovanje objektov ter ureditev 
pripadajočih manipulativnih in parkirnih ter zelenih površin. Do-
stop do objektov se uredi preko rekonstruiranega obstoječega 
priključka na Agrokombinatski cesti.

(2) V prostorski enoti PE1 so načrtovani:
1. Sklop objektov A1 in A2, ki obsega obstoječa objekta 

A1 in A2 ter načrtovano novogradnjo A2a, in sicer:
– obstoječa objekta sta locirana v središču prostorske 

enote PE1, sta pravokotne oblike, z daljšo stranico obrnjena v 
smeri severozahod–jugovzhod;

– na južni strani objekta A2 je načrtovan industrijski proi-
zvodno-skladiščni objekt A2a, z enako orientacijo kot obstoječa 
objekta A1 in A2;

– zunanje površine k sklopu objektov A1 in A2 so utrjene, 
praviloma asfaltirane površine.

2. Sklop objektov A3, ki obsega obstoječ objekt skladišča 
moke in soli in prizidave, in sicer:

– objekt A3 je lociran ob severni meji prostorske enote 
PE1, je pravokotne oblike in z daljšo stranico orientiran v smeri 
severozahod–jugovzhod, vzporedno s potekom parcelne meje;

– načrtovana je rekonstrukcija, sprememba namembnosti 
objekta A3 in novogradnja – prizidava industrijskega objekta 
A3a in A3c s pripadajočimi tehnologijami A3b (novogradnja 
objektov za biofilter);

– zunanje površine na južni strani objekta A3, A3a in A3c 
so utrjene, praviloma asfaltirane površine. V čim večji možni 
meri se na južni strani ohranijo zelene površine na raščenem 
terenu, na severni strani objekta, se ohranjajo in dodatno ure-
dijo zelene površine na raščenem terenu.

3. Sklop objektov A4, ki obsega dva obstoječa objekta 
– centralno skladišče in skladiščni prostor za prevzem kož s 
hladilnico ter vodnjak, in sicer:

– sklop objektov A4 je lociran v središču prostorske enote 
PE1, zahodno od sklopa objektov A1 in A2, orientacija obsto-
ječih objektov je enaka orientaciji objektov v sklopu objektov 
A1 in A2;

– zunanje površine ob sklopu objektov A4 so utrjene, 
praviloma asfaltirane površine.

4. Sklop objektov A5, ki obsega več obstoječih objektov 
in objektov pripadajočih tehnologij – predelovalna obrata ŽSP 
K1 in K2 za čisti in nečisti del, maščobni terminal K1, OJO in 
LOM, skladišče nevarnih snovi in kemikalij ter transformatorsko 
postajo, in sicer:

– sklop objektov A5 je lociran na jugovzhodnem delu 
prostorske enote PE1, orientacija objektov je v osnovi enaka 
orientaciji sklopa objektov A1 in A2 ter sklopa objektov A4, 
raščenost dozidav pa tvori objekt nepravilne oblike;

– načrtovana je novogradnja – prizidava dveh novih indu-
strijskih objektov A5a in A5b;

– ob južnem in vzhodnem robu se uredijo v čim večji 
možni meri zelene površine na raščenem terenu in zasaditev 
visokoraslih dreves.

5. Sklop objektov B1, ki obsega obstoječe objekte – ko-
tlovnico, biološko čistilno napravo, transformatorsko postajo, 
SBR reaktor biološke čistilne naprave in tehnologijo za koge-
neracijo, in sicer:

– sklop objektov B1 je lociran na vzhodni strani prostorske 
enote PE1, značilno za sklop je razpršen razpored manjših 
objektov pravilnih oblik, ki so bodo z novimi posegi delno med 
seboj povezali;

– načrtovana je novogradnja – prizidava več novih reak-
torjev čistilne naprave različnih velikosti;

– ob vzhodni strani se na meji prostorske enote PE1 se 
uredijo zelene površine na raščenem terenu z možnostjo za-
saditve visokoraslih dreves;

– obstoječe zelene površine, vezane na sklop objektov B1, 
se v čim večji možni meri ohranjajo.

6. Sklop objektov B2, ki obsega obstoječe objekte biofiltra 
in čistilne naprave, in sicer:

– sklop objektov B2 je lociran v severovzhodnem delu 
prostorske enote PE1, orientacija objektov je v osnovi enaka 
orientaciji sklopa objektov A1 in A2 ter sklopa objektov A4, 
novogradnje osnovne orientacije obstoječih objektov ne bodo 
spreminjale;

– načrtovana je novogradnja objektov za biofilter B2a in 
čistilno napravo B2b;

– zelene površine na raščenem terenu se v največji možni 
meri ohranjajo.

7. Sklop objektov C1, ki obsega obstoječe objekte bioplin-
ske naprave s pripadajočo tehnologijo za čiščenje biometana in 
načrtovano nadgradnjo bioplinarne – novogradnjo nove čistilne 
naprave C1b in novih reaktorjev in plinohramov bioplinarne 
C1a in s tem povečanje zmogljivosti Bioplinarne KOTO na 
28.000 t/leto, in sicer:

– sklop objektov C1 je lociran v skrajnem severovzho-
dnem delu prostorske enote PE1, orientacija obstoječe bioplin-
ske naprave sledi orientaciji sklopa objektov A3, nova čistilna 
naprava se umešča za obstoječe objekte biofiltra, novi reaktorji 
in plinohrami bioplinarne se umeščajo v prostor med obstoječo 
bioplinsko napravo in obstoječe objekte biofiltra;

– zelene površine na raščenem terenu se uredijo na 
vzhodni in severni strani za objektom C1, v največji možni meri 
se ohranjajo na zahodni strani pred obstoječima objektoma 
biofiltra.

8. Sklop objektov C2a, ki obsega obstoječo plinsko po-
stajo, in sicer:

– za sklop objektov C2a je značilen razpršen razpored 
manjših objektov pravilnih oblik, ki bodo z novimi posegi med 
seboj delno povezani, lociran je na vzhodnem delu prostorske 
enote PE1 med sklopoma objektov A1 in A2 ter B1, orientacija 
objektov se navezuje na orientacijo sosednjih sklopov objektov 
A1 in A2 ter B1;

– načrtovana je preureditev kotlovnice – novogradnja 
obstoječega skladišča kurilnega olja in zajem odpadne toplote 
ter hranilnik električne energije;

– obstoječe zelene površine na raščenem terenu se v 
največji možni meri ohranjajo.

9. Objekt C2b je načrtovana novogradnja industrijskega 
objekta, in sicer:

– načrtovan je objekt pravilne, pravokotne oblike, orienta-
cija novogradnje sledi orientaciji sklopa objektov A4, umeščen 
je na severozahodno stran prostorske enote PE1;

– na južni strani objekta je načrtovana ureditev parkirišč 
za kombinirana tovorna vozila, zelene površine na raščenem 
terenu se uredijo na zahodni in severni strani objekta.

10. Objekt C2c, ki je načrtovana novogradnja industrijske-
ga objekta, in sicer:

– načrtovan je objekt pravilne, pravokotne oblike, orienta-
cija novogradnje sledi orientaciji sklopa objektov A3 in sklopa 
objektov C5, umeščen je na skrajni severozahodni vogal pro-
storske enote PE1;

– na južni in vzhodni strani objekta je načrtovana ureditev 
utrjenih manipulacijskih površin, zelene površine na raščenem 
terenu se uredijo na zahodni in severni strani objekta.

11. Sklop objektov C2d, ki obsega obstoječ objekt avto-
mehaničnih delavnic ter načrtovano novogradnjo skladiščno 
predelovalnega objekta, pisarne za sprejem s potrebno tehno-
logijo in nadstrešek, in sicer:



Stran 10650 / Št. 140 / 4. 11. 2022 Uradni list Republike Slovenije

– sklop objektov C2d je umeščen na južni rob enote PE1, 
načrtovane novogradnje povzemajo gabarite in orientacijo ob-
stoječega objekta avtomehaničnih delavnic;

– na južni strani sklopa objektov C2d je načrtovana uredi-
tev parkirišča za osebna vozila in dovozna pot, iz ostalih strani 
je objekt omejen z manipulacijskimi površinami;

– zelene površine na raščenem terenu se uredijo na južni 
strani načrtovanega parkirišča, možna je zasaditev visokoraslih 
dreves.

12. Objekt C3, ki je načrtovana novogradnja poslovnega 
objekta, in sicer:

– načrtovan je objekt pravilne, pravokotne oblike, orienta-
cija daljših stranic je usmerjena v smeri severovzhod–jugoza-
hod, objekt je umeščen na skrajni jugovzhodni vogal prostorske 
enote PE1;

– na zahodni strani objekta je načrtovana ureditev parki-
rišča za osebna vozila, s priključevanjem na Agrokombinatsko 
cesto;

– objekt je načrtovan kot samostojna gradnja v zelenju, 
ureditev zelenih površin na raščenem terenu obdaja objekt z 
vseh strani, načrtovana je zasaditev visokoraslih dreves, pred-
vsem na južni in vzhodni strani.

13. Objekt C4a, ki je načrtovana novogradnja objekta za 
storitvene dejavnosti – avtopralnica za tovorna vozila, in sicer:

– načrtovan je objekt pravilne, pravokotne oblike, orienta-
cija objekta se prilagaja geometriji zemljišča in načrtovani zu-
nanji ureditvi, objekt je umeščen na zahodno stran prostorske 
enote PE1 in na vzhodno stran območja parkirišča za tovorna 
vozila;

– na severni strani je načrtovana ureditev zelenih površin 
na raščenem terenu.

14. Objekt C4c, ki je načrtovana novogradnja platoja za 
odpadke, in sicer:

– načrtovan plato je pravilne, pravokotne oblike, orientaci-
ja objekta sledi orientaciji sklopa objektov A3 in sklopa objektov 
C5, objekt je umeščen južno od objekta C2c;

– na zahodni strani so zelene površine na raščenem 
terenu, na južni in vzhodni strani so načrtovane utrjene mani-
pulacijske površine.

15. Objekt C4d, ki je načrtovana novogradnja vstopno 
izstopnega objekta (vratarnica), in sicer:

– na mestu odstranjene vratarnice je načrtovan nov objekt 
za sprejemnico z nadstreškom nad tehtnicami, pravilne, pravo-
kotne oblike, orientacija objekta sledi orientaciji sklopa objektov 
A4 in sklopa objektov A5, objekt je umeščen ob vzhodno stra-
nico objekta C2d;

– objekt se navezuje na utrjene manipulacijske površine.
16. Objekt C4e, ki je načrtovana novogradnja merilno 

regulacijske postaje, in sicer:
– objekt je pravilne, pravokotne oblike, orientacija objekta 

sledi orientaciji sklopa objektov A3 in sklopa objektov C5,
– objekt je umeščen v skrajni severovzhodni vogal 

prostorske enote PE1, med objekt C5 in obstoječo plinsko 
postajo C1;

– z vseh štirih strani je v čim večji možni meri načrtovana 
ureditev zelenih površin na raščenem terenu, dostop do objekta 
je zagotovljen preko utrjenih povoznih površin.

17. Objekt C4f, ki je načrtovana novogradnja transforma-
torske postaje, in sicer:

– objekt je pravilne, pravokotne oblike, orientacija sledi 
orientaciji objekta C2b, umeščena je ob severovzhodni vogal 
objekta C2b,

– z vseh štirih strani meji na utrjene povozne manipula-
tivne površine.

18. Sklop objektov C5, ki obsega obstoječ predelovalni 
obrat ŽSP K3 (čisti in nečisti del) in načrtovane novogradnje – 
prizidave, in sicer:

– na južni strani je k obstoječemu objektu ŽSP K3 načr-
tovana novogradnja – prizidava industrijskega objekta C5a, 
na zahodni strani pa novogradnja – prizidava objekta C5b, v 
katerega se umesti potrebna pripadajoča tehnologija in rezer-
voarji/skladišča;

– načrtovane prizidave so pravilne, pravokotne ali kvadra-
tne oblike, orientacija sledi orientaciji obstoječega objekta C5, 
ki je umeščen ob severno mejo prostorske enote PE1, med 
sklopa objektov A3 in C4e;

– na južni in severni strani objekta so načrtovane utrjene 
manipulacijske površine.

(3) V prostorski enoti PE2 je načrtovana novogradnja 
proizvodno skladiščnega objekta Z1 s poslovno in storitveno 
dejavnostjo, s pripadajočimi manipulativnimi površinami, s par-
kirišči za tovorna in osebna vozila ter ureditev zelenih površin 
na raščenem terenu, in sicer:

– objekt je umeščen ob skrajno severovzhodno mejo 
prostorske enote PE2, orientacija objekta sledi reliefnim zna-
čilnostim zemljišča tako, da sta daljši stranici objekta orientirani 
v smeri jugovzhod–severozahod;

– na jugozahodni strani objekta se uredijo utrjene povo-
zne manipulacijske površine in parkirišče za osebna vozila;

– zelene površine na raščenem terenu so načrtovane na 
severozahodni, severovzhodni in jugovzhodni strani objekta, 
na severozahodni in severovzhodni strani je možna zasaditev 
visokoraslih dreves;

– dostop do objektov znotraj prostorske enote PE2 je za-
gotovljen preko načrtovanega skupnega priključka s prostorsko 
enoto PE3 s ceste C2 v prostorski enoti C2.

(4) V prostorski enoti PE3 je načrtovana novogradnja 
proizvodno skladiščnega objekta Z2 s poslovno dejavnostjo, 
s pripadajočimi manipulativnimi površinami, s parkirišči za to-
vorna in osebna vozila ter zelenimi površinami na raščenem 
terenu, in sicer:

– objekt je umeščen ob skrajno jugozahodno mejo 
prostorske enote PE3, orientacija objekta sledi orientaciji 
objekta C2b v prostorski enoti PE1 tako, da sta daljši stranici 
objekta orientirani v smeri vzhod–zahod;

– na severovzhodni strani objekta se uredijo utrjene povo-
zne manipulacijske površine s parkirišči za tovorna in osebna 
vozila;

– zelene površine na raščenem terenu so načrtovane na 
zahodni, vzhodni in južni strani objekta, na zahodni in vzhodni 
strani je možna zasaditev visokoraslih dreves;

– dostop do objektov znotraj prostorske enote PE3 je za-
gotovljen preko načrtovanega skupnega priključka s prostorsko 
enoto PE2 s ceste C2.

(5) V prostorski enoti PE4 je načrtovana novogradnja 
proizvodno skladiščnega objekta Z3 s poslovno in storitveno 
dejavnostjo, s pripadajočimi manipulativnimi površinami, s par-
kirišči za tovorna in osebna vozila ter ureditev zelenih površin 
na raščenem terenu, in sicer:

– objekt je umeščen ob skrajno severovzhodno mejo 
prostorske enote PE4, orientacija objekta sledi orientaciji 
objekta Z2 v prostorski enoti PE3 tako, da sta daljši stranici 
objekta orientirani v smeri jugovzhod–severozahod;

– na jugozahodni strani objekta se uredijo utrjene povo-
zne manipulacijske površine s parkirišči za osebna vozila;

– zelene površine na raščenem terenu so načrtovane na 
zahodni, severni in vzhodni strani objekta, na zahodni in sever-
ni strani je možna zasaditev visokoraslih dreves;

– dostop do objektov znotraj prostorske enote PE4 je za-
gotovljen preko načrtovanega skupnega priključka s prostorsko 
enoto PE5 s ceste C2.

(6) V prostorski enoti PE5 sta načrtovani novogradnji 
proizvodno skladiščnega objekta Z4 in Z5 s poslovno, storitve-
no in gostinsko dejavnostjo, s pripadajočimi manipulativnimi 
površinami, s parkirišči za tovorna in osebna vozila ter ureditev 
zelenih površin na raščenem terenu, in sicer:

– objekta sta umeščena ob skrajni južni rob prostorske 
enote PE5, orientacija objektov sledi poteku Agrokombinatske 
ceste v prostorski enoti C1 tako, da sta daljši stranici objekta 
orientirani praktično v smeri vzhod–zahod;

– na severni strani objekta Z4 in zahodni strani objekta Z5 
se uredijo utrjene povozne manipulacijske površine s parkirišči 
za osebna in tovorna vozila;
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– zelene površine na raščenem terenu so načrtovane na 
južni in zahodni strani objekta Z4 in na južni, vzhodni in severni 
strani objekta Z5;

– dostop do objektov znotraj prostorske enote PE5 je 
zagotovljen preko načrtovanega priključka na južni strani Agro-
kombinatske ceste in načrtovanega skupnega priključka s pro-
storsko enoto PE4 s ceste C2.

(7) Prostorski enoti PE6 in PE7 sta površini, namenjeni 
varovalnemu pasu prenosnega plinovoda. Načrtovana je zatra-
vljena ali kmetijska površina.

(8) V prostorski enoti C1 je v smeri zahod–vzhod načrto-
vana novogradnja devijacije Agrokombinatske ceste. Na zaho-
dnem robu je treba novogradnjo navezati na obstoječo ureditev 
Industrijske ceste, na vzhodnem robu pa na obstoječo ureditev 
Agrokombinatske ceste v naselju Zalog.

(9) V prostorski enoti C2 je v smeri sever–jug načrtovana 
novogradnja ceste C2. Na južnem delu je treba cesto C2 na-
vezati na Agrokombinatsko cesto.

(10) Zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta določeni 
v grafičnem načrtu št. 4.1 »Arhitekturno zazidalna situacija«.

11. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Na območju OPPN je dopustna gradnja pomožnih 
priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture in po-
možnih infrastrukturnih objektov v skladu z določbami OPPN 
o pogojih glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo.

(2) V prostorskih enotah PE1, PE2, PE3, PE4 in PE5 
je dopustno tudi postaviti ali urediti naslednje enostavne in 
nezahtevne objekte:

1. kolesarnica,
2. vratarnica,
3. nadstrešnica,
4. pomožni objekt v javni rabi,
5. ograje (do 3,00 m višine),
6. podporni zid,
7. rezervoar,
8. objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode,
9. ekološki otok,
10. urbana oprema,
11. objekti za oglaševanje in informacijski panoji (samo 

za lastne potrebe),
12. spominska obeležja,
13. merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, na-

ravnih virov in stanja okolja: samo objekti in naprave za moni-
toring stanja okolja,

14. rezervoarji, silosi in skladiščni objekti: samo rezervo-
arji in cisterne za vodo in druge tekočine in

15. vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in nama-
kanje samo: vodni zbiralnik in bazen za gašenje požara.

12. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje po-
goje za oblikovanje objektov:

1. fasade objektov morajo biti zasnovane sodobno ter iz 
kakovostnih in trajnih materialov, skladne v barvah in upora-
bljenih materialih, v liniji fasade je dopustna tudi ozelenitev in 
instalacija fotonapetostnih sistemov,

2. barvni poudarki so lahko na četrtini fasadnih površin,
3. ograje morajo biti oblikovane enotno oziroma oblikovno 

usklajene,
4. strehe objektov so ravne ali z naklonom do 5°,
5. strehe je dopustno ozeleniti ali nameniti instalaciji foto-

napetostnih sistemov,
6. tehnične naprave na strehah morajo biti oblikovno 

zastrte,
7. strehe nad prostori za zbiranje odpadkov morajo biti 

oblikovno skladne z osnovnimi objekti, h katerim spadajo, in

8. na strehi, ki ima več kot 400 m2 neto površine (brez 
svetlobnikov, strojnic in drugih tehničnih, za delovanje objekta 
potrebnih inštalacij in naprav na strehi) je treba urediti zeleno 
streho v obsegu najmanj 75 % neto površine strehe, vendar ne 
manj kot 400 m². To ne velja v primeru prizidav, rekonstrukcij ali 
spremembe namembnosti objektov, ki imajo ravno streho z več 
kot 400,00 m² neto površine, če bi bila s tem ogrožena statična 
stabilnost objekta, kar je treba dokazati s statičnim izračunom.

(2) Pri oblikovanju prizidav ter nezahtevnih in enostavnih 
objektov je treba upoštevati naslednje pogoje:

– pri prizidavah objektov je treba zagotoviti oblikovno 
skladnost z objektom, ki se dograjuje,

– vsi enostavni in nezahtevni objekti ter prostostoječi deli 
objektov morajo biti oblikovno skladni z osnovnimi objekti, h 
katerim spadajo, in

– strehe nad prostori za zbiranje odpadkov morajo biti 
oblikovno skladne z osnovnimi objekti, h katerim spadajo.

13. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) V prostorskih enotah PE1, PE2, PE3, PE4 in PE5 
veljajo naslednji pogoji za oblikovanje zunanjih površin:

1. ob gradnji objektov je treba znotraj posamezne prostor-
ske enote zagotoviti najmanj 15 % zelenih površin na raščenem 
terenu;

2. severni rob območja OPPN je treba zasaditi z visokora-
slimi drevesi in grmičevjem avtohtonih vrst (gaber, vrba, jelša, 
hrast, jesen idr.);

3. zunanjo ureditev je treba načrtovati tako, da bo ob 
zvišanih vrednostih urnih količin padavin urejeno ustrezno za-
drževanje;

4. pešpoti in ploščadi morajo biti utrjene s poroznimi 
materiali in opremljene z osnovno urbano opremo ter primerno 
osvetljene;

5. ureditev površin ob objektih mora omogočati dostop 
funkcionalno oviranim ljudem v skladu s predpisi;

6. elementi urbane opreme znotraj prostorske enote mo-
rajo biti oblikovani usklajeno;

7. intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene 
tako, da je po njih mogoča vožnja intervencijskih vozil z osno 
obremenitvijo do 10 t;

8. parkirne površine za osebna vozila na nivoju terena, ki 
so večje od 10 parkirnih mest (v nadaljnjem besedilu: PM), je 
treba ozeleniti, zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 PM, dreve-
sa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno, 
za tlakovanje je treba uporabiti porozne materiale;

9. na gradbeni parceli je treba na raščenem terenu zasa-
diti najmanj 25 dreves/ha;

10. predpisano zasaditev površin je treba izvajati z dre-
vesi z obsegom debla več kot 18 cm, merjeno na višini 1,00 m 
od tal po saditvi, in z višino debla več kot 2,20 m, izbor rastlin 
mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno-zdravstvene 
zahteve;

11. obstoječa drevesa, ki se ohranijo in izpolnjujejo pogoje 
iz prejšnje točke, se štejejo v zahtevano število dreves v skladu 
z 8. in 9. točko tega odstavka;

12. ograje, ki omejujejo posamezne prostorske enote, 
morajo biti oblikovane enotno in morajo biti transparentne;

13. ograjo je dopustno postaviti do meje parcele, na kateri 
se gradi; če se gradi na meji, se morajo lastniki zemljišč, na 
katerih gradnja meji, o tem pisno sporazumeti;

14. ne glede na prejšnjo točko je, če gre za sosednjo 
parcelo, ki je kategorizirana kot javna cesta, ograjo dopustno 
postaviti do meje oziroma na mejo te parcele, če s tem soglaša 
organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet.

(2) V prostorskih enotah C1 in C2 veljajo naslednji pogoji 
za oblikovanje zunanjih površin:

– prometne ureditve morajo biti oblikovane tako, da se za-
gotavlja varnost vseh udeležencev v prometu, da se povečuje 
atraktivnost potovanja s trajnostnimi prevoznimi sredstvi ter da 
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se omogoča varno zavijanje težkih tovornih vozil z Agrokombi-
natske ceste na cesto C2,

– vodenje kolesarjev in pešcev mora biti urejeno prepo-
znavno, enostavno in udobno ter

– peš površine morajo biti nivojsko ločene od vozišča.
(3) V prostorskih enotah PE6 in PE7 je dopustna samo 

zatravitev.
(4) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem 

načrtu št. 4.1 »Arhitekturno zazidalna situacija«.
(5) Prikaz dreves v grafičnem načrtu št. 4.1 »Arhitekturno 

zazidalna situacija« je zgolj informativen, pozicije dreves se 
določi v projektni dokumentaciji.

14. člen
(tlorisni gabariti)

(1) Tlorisni gabariti načrtovanih objektov so na območju 
OPPN določeni z največjimi dopustnimi dimenzijami, znotraj 
katerih so posegi dopustni.

(2) Tlorisne dimenzije načrtovanih objektov nad terenom 
so:

1. v prostorski enoti PE1:
a) objekt A2a:
– dolžina: 56,50 m;
– širina: 17,50 m;
b) objekt A3a:
– dolžina: 18,60 m;
– širina: 25,30 m;
c) objekt A3b:
– dolžina: 29,50 m;
– širina: 15,00 m;
č) objekt A3c:
– dolžina: 25,30 m;
– širina: 4,50 m;
d) objekt A5a:
– dolžina: 31,70 m;
– širina: 12,60 m;
e) objekt A5b:
– dolžina: 30,00 m;
– širina: 11,20 m;
f) objekt B2a:
– dolžina: 50,00 m;
– širina: 5,50 m;
g) objekt B2b:
– dolžina: 22,70 m;
– širina: 21,50 m;
h) objekt C1b:
– dolžina: 18,50 m;
– širina: 7,00 m;
i) objekt C2a:
– dolžina: 35,50 m;
– širina: 25,70 m;
j) objekt C2b:
– dolžina: 64,00 m;
– širina: 47,00 m;
k) objekt C2c:
– dolžina: 38,50 m;
– širina: 25,00 m;
l) objekt C2d:
– dolžina: 24,00 m;
– širina: 20,00 m;
m) objekt C3:
– dolžina: 40,00 m;
– širina: 12,00 m;
n) objekt C4a:
– dolžina: 20,00 m;
– širina: 10,00 m;
o) objekt C4c:
– dolžina: 25,00 m;
– širina: 3,00 m;
p) objekt C4d:
– dolžina: 15,50 m;
– širina: 8,00 m;

r) objekt C4e:
– dolžina: 22,00 m;
– širina: 22,00 m;
s) objekt C5a:
– dolžina: 20,00 m;
– širina: 20,00 m;
š) objekt C5b:
– dolžina: 25,30 m;
– širina: 4,50 m;
2. v prostorski enoti PE2:
a) objekt Z1:
– dolžina: 51,50 m;
– širina: 26,00 m;
3. v prostorski enoti PE3:
a) objekt Z2:
– dolžina: 49,00 m;
– širina: 20,00 m;
4. v prostorski enoti PE4:
a) objekt Z3:
– dolžina: 43,00 m;
– širina: 20,00 m;
5. v prostorski enoti PE5:
a) objekt Z4:
– dolžina: 80,00 m;
– širina: 30,00 m;
b) objekt Z5:
– dolžina: 70,00 m;
– širina: 30,00 m.
(3) Odmik objektov nad terenom od meje sosednjih parcel 

je najmanj 4,00 m, če so ti objekti visoki do 14,00 m, oziroma 
5,00 m, če so višji od 14,00 m. Odmik objektov je lahko tudi 
manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel, 
vendar ne manj kot 1,50 m od parcelne meje za objekte, ki so 
nižji od 14,00 m, ter 3,00 m od parcelne meje za objekte, ki so 
višji od 14,00 m.

(4) Odmik objektov nad terenom in pod njim je od so-
sednje parcele, ki je kategorizirana kot javna cesta, najmanj 
5,00 m oziroma 3,00 m od javne poti ali ceste nižje kategorije. 
Odmiki so lahko manjši, če s tem soglaša organ Mestne uprave 
MOL, pristojen za promet.

(5) Tlorisne dimenzije objektov so določene v grafičnem 
načrtu št. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija«.

(6) Situacija in velikost tehnoloških objektov in naprav k 
pripadajočim objektom ter objekti gospodarske infrastrukture 
za delovanje objektov se prilagajajo tehnološkim procesom.

15. člen
(višinski gabariti in etažnost)

(1) Etažnost načrtovanih objektov nad terenom se prilaga-
ja programu in tehnološkim procesom v objektu, razen objekta 
C3 v prostorski enoti PE1, ki ima določeno etažnost do P+4.

(2) Višina načrtovanih objektov (h) je največ:
1. prostorska enota PE1:
– objekt C4a: do 10,00 m;
– objekti C3, A2a, A3a, A3c, A5a, A5b, C2a, C2b, C2c, 

C2d, C5a, C5b: do 20,00 m;
2. prostorska enota PE2:
– objekt Z1: do 20,00 m;
3. prostorska enota PE3:
– objekt Z2: do 20,00 m;
4. prostorska enota PE4:
– objekt Z3: do 20,00 m;
5. prostorska enota PE5:
– objekt Z4 in Z5: do 20,00 m.
(3) Višina objekta je razdalja med koto terena ob vhodu v 

pritličje objekta in najvišjo točko venca objekta z ravno streho. 
Nad predpisano višino je dopustna izvedba dimnikov, odduhov, 
izpustov, izhodov na streho z nadstrešnicami, tehničnih naprav, 
strojnih inštalacij, dvigalnih jaškov, ograj in naprav elektronske 
komunikacijske infrastrukture. Ob Agrokombinatski cesti mo-
rajo biti od zaključnega venca fasade umaknjeni najmanj za 
svojo višino.
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(4) Višine tehnoloških objektov in naprav k pripadajočim 
objektom ter objekti gospodarske infrastrukture za delovanje 
objektov A3b, B1, B2a, B2b, C1a, C1b, C4c, C4d, C4e in C4f 
se prilagajajo tehnološkim procesom.

(5) Največja dopustna višina za enostavne in nezahtevne 
objekte, merjeno od kote zunanje ureditve, je 3,00 m.

(6) Območje OPPN se nahaja na območju krovnih plasti 
vodonosnika, delno na območju A »Nizka savska terasa« in 
delno na območju B »Visoka savska terasa«. Gradnja pod ni-
vojem terena je dopustna le, če se z geološko geomehanskim 
elaboratom dokaže, da taka gradnja ne bo imela negativnih 
vplivov na okolje in na sosednja območja in objekte.

(7) Višinski gabariti objektov so določeni v grafičnem 
načrtu št. 4.1 »Arhitekturno zazidalna situacija«.

16. člen
(višinske kote urejenega terena in pritličja)

(1) Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam 
dostopnih poti in uvozom na PM oziroma v podzemne garaže, 
višinskim kotam raščenega terena na obodu območja in višin-
skim kotam zunanje ureditve na sosednjih zemljiščih. Višinske 
kote zunanje ureditve ob objektih je treba pred vhodi prilagajati 
višinskim kotam pritličja.

(2) Višinske kote terena so določene v grafičnem načrtu 
št. 4.2 »Prometna situacija, idejna višinska regulacija in prikaz 
ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre-
čami«. Višinske kote so zgolj informativne. Natančne višinske 
kote se določi v projektni dokumentaciji.

17. člen
(zmogljivost območja)

(1) Zmogljivost prostorske enote PE1 je:
– površina prostorske enote: 77 130 m²;
– bruto tlorisne površine  

(v nadaljnjem besedilu: BTP) objektov: največ 32 000 m².
(2) Zmogljivost prostorske enote PE2 je:
– površina prostorske enote: 3 850 m²;
– BTP objekta Z1: največ 1 500 m².
(3) Zmogljivost prostorske enote PE3 je:
– površina prostorske enote: 4 570 m²;
– BTP objekta Z2: največ 1 000 m².
(4) Zmogljivost prostorske enote PE4 je:
– površina prostorske enote: 2 255 m²;
– BTP objekta Z3: največ 900 m².
(5) Zmogljivost prostorske enote PE5 je:
– površina prostorske enote: 13 155 m²;
– BTP objekta Z4: največ 5 000 m²;
– BTP objekta Z5: največ 3 500 m².
(6) BTP je vsota vseh etažnih površin objekta nad te-

renom, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836. 
Izračun BTP nad terenom vključuje površine v točkah a) in b) 
pod točko 5.1.3.1 standarda SIST ISO 9836.

18. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

(1) Na obstoječih objektih so dopustni:
1. odstranitev,
2. prizidave,
3. vzdrževalna dela,
4. rekonstrukcija,
5. posegi za izboljšanje energetske učinkovitosti objektov,
6. izraba izkoriščenega podstrešja (Po) in
7. sprememba namembnosti skladno z dopustnimi dejav-

nostmi v prostorski enoti PE1.
(2) Na obstoječih objektih, načrtovanih za odstranitev v 

skladu z 19. členom tega odloka, so do odstranitve dopustna 
vzdrževalna dela.

19. člen
(objekti, načrtovani za odstranitev)

(1) V območju OPPN je načrtovana odstranitev naslednjih 
objektov:

1. objekt 1: upravni objekt,
2. objekt 2: garaža,
3. objekt 3: vratarnica,
4. objekt 4: sprejem surovin in mostna tehtnica,
5. objekt 5: skladišče,
6. objekt 11: osnovni objekt za mehansko čiščenje tehno-

loških vod iz vseh objektov in
7. objekt 32: naprava za čiščenje odpadne vode.
(2) Objekti, ki so načrtovani za odstranitev, so določeni 

v grafičnem načrtu št. 4.4 »Odstranitve obstoječih objektov«.

VI. NAČRT PARCELACIJE

20. člen
(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, 
namenjene gradnji:

1. Prostorska enota PE1 obsega gradbeno parcelo z 
oznako P1/1 in je namenjena gradnji objektov in zunanjim 
ureditvam v prostorski enoti PE1 ter obsega naslednje par-
cele v katastrski občini 1770 Kašelj: 2581/2, 2581/3, 2581/4, 
2581/5, 2585/2, 2588/3, 2588/4, 2588/5, 2588/6, 2588/7, 
2588/8, 2588/9, 2588/10, 2588/11, 2588/12, 2588/13, 2588/14, 
2588/15, 2588/18, 2588/20, 2588/21, 2588/22, 2588/23, 
2588/24, 2588/25, 2588/26, 2588/27, 2588/31, 2650/3, 2657/2, 
2660/3, 2660/4, in dele parcel v katastrski občini 1770 Kašelj: 
2576/2, 2576/4, 2578, 2584/1, 2588/28, 2588/29, 2588/32, 
2588/33, 2588/34, 2660/2. Površina P1/1 meri 77 130 m².

2. Prostorska enota PE2 obsega gradbeno parcelo z 
oznako P2/1 in je namenjena gradnji objekta Z1 in zuna-
njim ureditvam ter obsega parcelo v katastrski občini 1770 
Kašelj: 2569. Površina P2/1 meri 3 850 m².

3. Prostorska enota PE3 obsega gradbeno parcelo z 
oznako P3/1 in je namenjena gradnji objekta Z2 in zunanjim 
ureditvam ter obsega del parcele v katastrski občini 1770 Ka-
šelj: 2571/1. Površina P3/1 meri 4 570 m².

4. Prostorska enota PE4 obsega gradbeno parcelo z 
oznako P4/1 in je namenjena gradnji objekta Z3 in zunanjim 
ureditvam ter obsega del parcele v katastrski občini 1770 Ka-
šelj: 2572/1. Površina P4/1 meri 2 255 m².

5. Prostorska enota PE5 obsega gradbeno parcelo z 
oznako P5/1in je namenjena gradnji objekta Z4 in Z5 in zu-
nanjim ureditvam ter obsega dele parcel v katastrski občini 
1770 Kašelj: 2573/1, 2574/3, 2576/5, 2578. Površina P5/1 
meri 13 155 m².

6. Prostorska enota PE6 obsega gradbeno parcelo z 
oznako P6/1 in je namenjena varovalnemu pasu plinovoda ter 
obsega del parcele v katastrski občini 1770 Kašelj: 2/2. Povr-
šina P6/1 meri 482 m².

7. Prostorska enota PE7 obsega gradbeno parcelo z 
oznako P7/1 in je namenjena varovalnemu pasu plinovoda 
ter obsega del parcele v katastrski občini 1770 Kašelj: 2570, 
2586/1, 2588/1. Površina P7/1 meri 790 m².

8. Prostorska enota C1 obsega gradbeno parcelo z ozna-
ko C1/1 in je namenjena gradnji prometne infrastrukture ter 
obsega parcelo 97/4 v katastrski občini 1770 Kašelj in nasle-
dnje dele parcel v katastrski občini 1770 Kašelj: 2/2, 2/5, 2/7, 
2/8, 64/1, 64/4, 64/7, 65/1, 67/1, 67/2, 87/48, 87/53, 95/23, 
96/21, 96/22, 97/5, 98, 2463/4, 2463/7, 2574/3, 2574/4, 2574/5, 
2574/6, 2576/2, 2576/4, 2576/5, 2584/1, 2588/32, 2588/33, 
2660/2, 2661/1, 2662, 2663/2. Površina C1/1 meri 14 185 m².

9. Prostorska enota C2 obsega gradbeno parcelo z ozna-
ko C2/1 in je namenjena gradnji prometne infrastrukture ter ob-
sega naslednje dele parcel v katastrski občini 1770 Kašelj: 2/2, 
2/10, 2568, 2571/1, 2571/2, 2572/1, 2572/2, 2572/3, 2573/1, 
2573/2, 2574/3, 2591/4. Površina C2/1 meri 3 330 m².

(2) Parcelacija zemljišč in geokordinatne točke za zako-
ličbo so določene v grafičnemu načrtu št. 3.2 »Načrt obodne 
parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbene točke«. Točke 
zakoličbe objektov so določene v D96/TM koordinatnem siste-
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mu in so del obrazložitve in utemeljitve OPPN, ki je spremlja-
joče gradivo OPPN.

21. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)

(1) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo grad-
beni parceli, namenjeni gradnji prometne infrastrukture – Agro-
kombinatske ceste in ceste C2, z oznakama C1/1 in C2/1.

(2) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo parce-
lo 97/4 v katastrski občini 1770 Kašelj ter naslednje dele parcel 
v katastrski občini 1770 Kašelj: 2/2, 2/5, 2/7, 2/8, 64/1, 64/4, 
64/7, 65/1, 67/1, 67/2, 87/48, 87/53, 95/23, 96/21, 96/22, 97/5, 
98, 2463/4, 2463/7, 2568, 2571/1, 2571/2, 2572/1, 2573/1, 
2573/2, 2574/3, 2574/4, 2574/5, 2574/6, 2576/2, 2576/4, 
2576/5, 2584/1, 2588/32, 2588/33, 2591/4, 2660/2, 2661/1, 
2662, 2663/2, 2/10, 2572/2 in 2572/3.

(3) Površine, namenjene javnemu dobremu, merijo skupaj 
17 515 m².

(4) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene 
v grafičnemu načrtu št. 3.3 »Površine, namenjene javnemu 
dobru«.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

22. člen
(etapnost gradnje)

(1) Vsaka posamezna prostorska enota predstavlja sa-
mostojno etapo. Etape se lahko izvajajo časovno neodvisno.

(2) Za objekte ali njihove dele s pripadajočimi ureditvami v 
posamezni prostorski enoti je treba gradbeno dovoljenje prido-
biti sočasno. Gradnja objektov ali njihovih delov s pripadajočimi 
ureditvami lahko, po sočasni pridobitvi gradbenega dovoljenja, 
poteka po samostojnih fazah.

(3) Najpozneje do uporabe objektov ali njihovih delov 
v prostorskih enotah PE1, PE2, PE3, PE4 ali PE5 je treba 
realizirati okoljsko, energetsko in prometno infrastrukturo v 
prostorski enoti C1.

(4) Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena ne 
veljajo za:

– rekonstrukcijo, spremembo namembnosti objekta A3 in 
novogradnjo – prizidavo industrijskega objekta A3c s pripada-
jočimi tehnologijami A3b (novogradnja objektov za biofilter),

– nadgradnjo bioplinarne – novogradnjo nove čistilne na-
prave C1b in novih reaktorjev in plinohramov bioplinarne C1a in

– prizidavo objekta C5b,
vse v prostorski enoti PE1.

(5) Najpozneje do uporabe objektov ali njihovih delov v 
prostorskih enotah PE2, PE3 ali PE4 je treba realizirati okolj-
sko, energetsko in prometno infrastrukturo v prostorski enoti 
C2.

(6) Če se objekte v prostorski enoti PE5 gradi pred izgra-
dnjo nove povezave prenosnega sistema zemeljskega plina do 
nove merilno regulacijske postaje na severovzhodnem obmo-
čju OPPN, je znotraj prostorske enote PE5 dopustno obstoječ 
plinovod prestaviti iz območja gradnje teh objektov.

(7) Prizidava objekta A5b se lahko zgradi šele po izgra-
dnji nove povezave prenosnega sistema zemeljskega plina 
do nove merilno regulacijske postaje na severovzhodnem ob-
močju OPPN in ukinitvi obstoječega prenosnega plinovoda do 
merilne postaje KO-TO.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO  
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

23. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika ze-

mljišča, investitorja oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju 
arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoško-
dovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v 
skladu s pravili arheološke stroke.

(2) V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi 
nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to 
zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, do-
kler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se 
ne omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki 
ogroža obstoj arheološke ostaline.

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

24. člen
(varstvo voda in podzemnih voda)

(1) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da 
se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda in zagotavlja ohranjanje naravnih 
procesov.

(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in 
komunalnih odpadnih voda mora biti v skladu z uredbo, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo, in uredbo, ki ureja odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode.

(3) Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je treba 
preveriti vodotesnost internega kanalizacijskega omrežja s 
standardiziranimi postopki.

(4) Pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju bioplinarne je 
treba pri predelavi biološko razgradljivih odpadkov za odpadne 
vode, ki nastajajo v bioplinarni, in pri predelavi biološko razgra-
dljivih odpadkov izcedne vode iz skladiščenih pošiljk odpadkov 
zagotoviti zajem in vračanje v ponovno uporabo ali odvajanje 
urediti v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(5) Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane 
in očiščene na način kot to določa uredba, ki ureja emisijo snovi 
pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

(6) Vse manipulativne, intervencijske površine, tla na 
območju kompostarne in bioplinarne in površine mirujočega 
prometa oziroma parkirišč, razen parkirišč za osebna vozila, 
morajo biti utrjeni, neprepustni za vodo in nevarne snovi. Odvo-
dnjavanje mora biti speljano preko zadrževalnikov, usedalnikov 
in lovilcev olj.

(7) V primeru odvoda voda s površin zadnjih kletnih etaž 
je za primer požara treba zagotoviti avtomatsko zaporo na 
sistemu za odvod voda iz teh kletnih etaž. S tem bo celotna 
zadnja kletna etaža predstavljala lovilni bazen za zajem po-
žarnih voda.

(8) Vsi prostori in površine, kot so strojnice, oziroma 
tehnični prostori in drugi prostori, kjer se bodo skladiščile, 
pretovarjale, uporabljale, odstranjevale (embalaža in ostanki) 
tudi male količine nevarnih snovi, morajo biti urejeni kot lovilna 
skleda, vodotesno, brez odtokov, neprepustni za vodo in možne 
nevarne snovi, tlaki morajo biti odporni na snovi ob razlitju ali 
raztrosu, da se prepreči vsak možen vpliv na površinske in 
podzemne vode zaradi varovanja virov pitne vode.

(9) Prostor za oskrbo gradbenih strojev z gorivom ali 
oljem mora biti urejen tako, da je tudi pri morebitnem razlitju 
goriva omogočen zajem tega goriva in onemogočen izliv v tla. 
Urejen mora biti na neprepustno utrjeni površini, v obliki lovilne 
sklede ustreznega volumna. V neposredni bližini mora biti na 
voljo absorpcijsko sredstvo za takojšnje ukrepanje v primeru 
razlitja.

(10) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival 
na vodni režim ali stanje voda, je treba v skladu z zakonom, ki 
ureja vode, pridobiti vodno soglasje. Vodno soglasje je treba 
pridobiti za poseg odvajanja odpadnih voda.
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25. člen
(varstvo zraka)

(1) Pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju objektov je 
treba upoštevati predpise, ki urejajo ravnanje z biološko raz-
gradljivimi odpadki.

(2) Na območju kompostarne ali bioplinarne mora biti na-
meščena oprema za spremljanje temperature in vlage v zraku 
ter smeri in hitrosti vetra.

(3) V sklopu kompostarne ali bioplinarne je treba pri 
skladiščenju biološko razgradljivih odpadkov zagotoviti zaprte 
zalogovnike z avtomatskim zapiranjem ter zagotoviti odsesa-
vanje in odvajanje plinov iz zalogovnika prek enote za čiščenje 
odpadnih plinov.

(4) Prezračevanje podzemnih garaž se izvede z odvodni-
mi kanali za odvod dima in toplote z izpustom nad teren.

(5) Odvod zraka iz sanitarnih prostorov je treba speljati 
nad strehe objektov.

(6) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) 
morajo ustrezati zakonskim zahtevam glede emisije v zrak.

(7) V času gradnje je treba upoštevati predpise, ki urejajo 
preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišč.

26. člen
(varstvo pred hrupom in vibracijami)

(1) Območje OPPN je v skladu z Občinskim prostorskim 
načrtom Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – 
obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 
– DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 
– avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 
78/19 – DPN in 59/22; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) 
opredeljeno kot območje IV. stopnje varstva pred hrupom.

(2) Dopustne mejne ravni hrupa morajo biti v skladu s 
predpisi, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

(3) V fazi gradnje je treba izvajati ukrepe za preprečeva-
nje hrupa in vibracij, zmanjšajo naj se na najmanjšo možno 
raven. Uporabi se najmodernejša tehnologija, delovni stroji 
morajo biti v času, ko ne delajo, izključeni, smiselno se upora-
bljajo določbe uredbe, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa 
v okolju.

(4) Stanovalci, ki bivajo v bližini, morajo biti o času in 
trajanju izvajanja del pravočasno in natančno obveščeni, da se 
hrupu po možnosti lahko izognejo.

(5) V fazi obratovanja mora biti zagotovljeno, da hrup 
dejavnosti na območju OPPN ne presega mejnih vrednosti 
pri objektih z varovanimi prostori. Redno in dosledno je treba 
obravnavati pritožbe stanovalcev zaradi hrupa v okolju. Obre-
menjenost s hrupom je treba s časom in razvojem tehnologije 
postopno in dolgoročno stalno zmanjševati.

27. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Zbirna mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov 
je treba urediti na zasebnih površinah tako, da je zagotovljena 
higiena in da ni negativnih vplivov na javno površino ali sose-
dnjega objekta. Posode na zbirnih mestih morajo biti zavaro-
vane pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride do 
onesnaženja okolice in poškodovanja posod.

(2) Izvajalcu javne službe zbiranja odpadkov je treba za-
gotoviti dostop do prevzemnih mest na območju OPPN skladno 
s predpisi, ki urejajo zbiranje komunalnih odpadkov.

(3) Z odpadki je treba ravnati v skladu z uredbo, ki določa 
pravila ravnanja z odpadki. Povzročitelj odpadkov mora imeti 
načrt gospodarjenja z odpadki, v skladu s katerim izvaja ukrepe 
preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov ter ravna-
nja s posameznimi vrstami odpadkov.

(4) Odpadke iz papirja, kovine, plastike in stekla je treba 
zbirati ločeno. Ločeno je treba zbirati tudi odpadke, za katere 
je vzpostavljen sistem ločenega zbiranja v skladu s predpisi, 
ki urejajo ravnanje s posameznim tokom ali vrsto odpadkov.

(5) Na območje kompostarne ali bioplinarne je treba pre-
prečiti dostop nepooblaščenim osebam in živalim.

28. člen
(svetlobno onesnaženje)

(1) Postavitev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov in 
zunanjih površin morata biti v skladu s predpisi, ki urejajo mejne 
vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne-
koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni 
proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

(3) Interna osvetlitev zunanjih površin ob objektih in sku-
pnih površin v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna 
in nebleščeča.

(4) Obstoječe svetilke na območju OPPN, ki so po pred-
pisih neustrezne, je treba zamenjati.

29. člen
(raba naravnih virov)

(1) Ob izkopih na začetku gradnje je treba odstraniti plo-
dno zemljo, jo deponirati in jo v nadaljnjih fazah uporabiti za 
urejanje zunanjih površin.

(2) Za zalivanje zelenic in sanitarno vodo je dopustna 
uporaba deževnice, ki se zbira v ustreznih zadrževalnikih.

30. člen
(podnebne spremembe, samooskrba)

(1) V skladu s prilagajanjem podnebnim spremembam 
skupaj z zelenim prehodom je treba na objektih v čim večji meri 
načrtovati izvedbo zelenih streh in zelenih fasad, fotonapeto-
stnih sistemov, zadrževanje in ponovno uporabo padavinske 
vode. Za tlakovanje peščevih površin in površin parkirišč za 
osebna vozila je treba uporabiti porozne materiale.

(2) Treba je načrtovati poplavno odporno izvedbo pritličij 
in kleti ter pri načrtovanju upoštevati tudi močnejše vetrove ob 
neurjih.

31. člen
(gradnja objektov ob gozdnem robu)

Priporočena varnostna razdalja objektov od posamičnega 
gozdnega drevja je najmanj ena drevesna višina odraslega 
gozdnega sestoja oziroma najmanj 25,00 m.

X. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,  
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

32. člen
(potresna nevarnost in zaklanjanje)

(1) Območje OPPN se nahaja v območju potresne mikro-
rajonizacije, kjer znaša ocenjeni pospešek tal 0,260 (g) pri po-
vratni dobi 475 let. Območje potresne nevarnosti je opozorilno. 
Pri projektiranju objektov je treba načrtovati ustrezne ukrepe za 
potresno varnost.

(2) Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu s 
predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo 
in namembnost objekta.

(3) V objektih, določenih s predpisi, se gradijo zaklonišča 
osnovne zaščite. V vseh novih objektih je potrebna ojačitev 
prve plošče.

33. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi iz objekta in njihovo zbiranje 

na varnem mestu izven objekta,
– ustrezne odmike med objekti oziroma ustrezno požarno 

ločitev objektov,
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– prometne in delovne površine za intervencijska vozila in
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba za 

objekte, če to zahtevajo požarni predpisi, izdelati zasnovo 
požarne varnosti za požarno manj zahtevne objekte oziroma 
študijo požarne varnosti za požarno zahtevne objekte.

(3) Do objektov morajo biti izvedeni dostopi in površine za 
delovanje intervencijskih vozil v skladu z veljavnimi standardi.

(4) Poti, zelenice in druge površine morajo biti v območju, 
kjer je načrtovana pot za intervencijska vozila, utrjene na osni 
pritisk 10 ton. V območju intervencijskih poti ne sme biti graje-
nih ali drugih nepremičnih ovir. Intervencijske poti morajo biti 
projektirane skladno z veljavnimi standardi.

(5) Delovne površine za intervencijska vozila so načr-
tovane na dostopnih cestah in utrjenih površinah. Dimenzije 
delovnih površin morajo biti v skladu z veljavnimi standardi.

(6) Voda za gašenje je načrtovana z zunanjim hidrantnim 
omrežjem. Načrtovano je zunanje javno hidrantno omrežje ter 
interno hidrantno omrežje. V kolikor zagotavljanje zadostne 
količine vode za gašenje iz vodovodnega omrežja ni mogoče, 
je treba urediti zbiralnik vode.

(7) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določene 
v grafičnem načrtu št. 4.2 »Prometna situacija, idejna višinska 
regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami«.

XI. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

34. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Vse prometne površine ter intervencijske poti morajo 
biti asfaltirane in utrjene na predpisano nosilnost, hkrati pa 
morajo zagotavljati prevoznost, varnost, stabilnost in ustrezno 
torno sposobnost. Zunanje površine za mirujoči promet morajo 
biti utrjene in morajo zagotavljati dostopnost osebnim oziroma 
drugim vozilom, za katera so le-te namenjene.

(2) Površine za promet pešcev, kolesarjev in glavni vhodi 
do objektov morajo zagotavljati uporabo brez grajenih ovir skla-
dno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje dostopa funkcionalno 
oviranim osebam.

(3) S prometno signalizacijo je treba promet tovornih vozil 
voditi prek Agrokombinatske ceste na povezovalno Industrijsko 
cesto ter naprej po Cesti v Prod do avtoceste A1.

(4) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu 
št. 4.2 »Prometna situacija, idejna višinska regulacija in pri-
kaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami«.

35. člen
(ureditev cest in priključevanje na javne ceste)

(1) Javne ceste je treba urediti v prostorskih enotah C1 
in C2.

(2) Agrokombinatsko cesto, ki v prostorski enoti C1 poteka 
v smeri zahod–vzhod, je treba na zahodnem robu navezati na 
obstoječo ureditev Industrijske ceste, na vzhodnem robu pa 
na obstoječo ureditev Agrokombinatske ceste v naselju Zalog. 
Na vmesnem odseku je za ureditev Agrokombinatske ceste 
načrtovan nov cestni koridor, ki v premi poteka tik ob južnem 
robu prostorskih enot PE1 in PE5. Agrokombinatsko cesto je 
treba na območju prostorske enote C1 izvesti kot dvopasov-
no asfaltirano cesto, s širino vozišča 2 x 3,25 m in dodatnim 
voznim pasom širine 3,25 m za zavijanje v levo na območju 
cestnih priključkov. Ob severnem robu vozišča je treba urediti 
povozno bankino širine 0,75 m, ob južnem robu pa vmesno 
zelenico širine 2,00 m in skupne površine za kolesarje in pešce 
v širini 3,00 m.

(3) Ob severnem robu Agrokombinatske ceste v prostor-
ski enoti C1 je treba do izravnave terena urediti zelenico, ki 
vključuje tudi zasaditev enostranskega drevoreda.

(4) Dovozno cesto C2 v prostorski enoti C2 je treba urediti 
na mestu obstoječe makadamske poti, ki v smeri sever–jug 
poteka ob zahodnem robu območja OPPN. Dovozno cesto C2 
v prostorski enoti C2 je treba izvesti kot dvopasovno asfaltira-
no cesto, s širino vozišča 2 x 3,25 m, povozno bankino širine 
0,75 m in enostranskimi hodniki za pešce ob vzhodnem robu 
vozišča, širine 1,50 m.

(5) Dovozno cesto C2 v prostorski enoti C2 je treba na 
skrajnem južnem delu v obliki štirikrakega nesemaforizirane-
ga križišča navezati na Agrokombinatsko cesto v prostorski 
enoti C1, na severnem delu pa jo je treba na območju načr-
tovanega cestnega priključka do prostorskih enot PE2 in PE3 
navezati na ureditev obstoječe makadamske dostopne poti.

(6) Tipski prečni prerez Agrokombinatske ceste v prostor-
ski enoti C1 je:

– skupne površine za kolesarje in pešce: 3,00 m;
– zelenica: 2,00 m;
– vozni pas: 3,25 m;
– vozni pas za leve zavijalce: 3,25 m;
– vozni pas: 3,25 m;
– bankina: 0,75 m;
– zelenica: 3,50 m;
– skupaj: 19,00 m.
(7) Tipski prečni prerez dovozne ceste C2 v prostorski 

enoti C2 je:
– hodnik za pešce: 1,50 m;
– vozni pas: 3,25 m;
– vozni pas: 3,25 m;
– bankina: 0,75 m;
– skupaj: 8,75 m.
(8) Na Agrokombinatsko cesto v prostorski enoti C1 se 

iz severne strani navežejo trije nesemaforizirani cestni pri-
ključki za dostop do območja OPPN, pri čemer je treba preko 
zahodnega cestnega priključka urediti dostop do prostorske 
enote PE5, preko ostalih dveh priključkov pa do prostorske 
enote PE1.

(9) Na Agrokombinatsko cesto v prostorski enoti C1 se iz 
južne strani navežejo štirje nesemaforizirani cestni priključki. 
Preko treh cestnih priključkov se Agrokombinatsko cesto v 
prostorski enoti C1 poveže z obstoječim cestnim omrežjem na 
južnem delu industrijske cone, na skrajnem vzhodnem robu 
prostorske enote C1 pa se ohrani obstoječ priključek Kekčeve 
ulice.

(10) Na dovozno cesto C2 v prostorski enoti C2 se iz 
vzhodne strani navežeta dva nesemaforizirana cestna priključ-
ka za dostop do območja OPPN. Preko severnega cestnega 
priključka je treba urediti dostop do prostorskih enot PE2 in 
PE3, preko južnega cestnega priključka pa do prostorskih enot 
PE4 in PE5. Iz zahodne strani se na dovozno cesto C2 v pro-
storski enoti C2 naveže nesemaforiziran priključek za tovorni 
promet do objektov podjetja JATA EMONA d. o. o.

(11) Cestni priključki za dostop do območja OPPN se na-
vezujejo na interno notranje cestno omrežje oziroma prometne 
površine v posamezni prostorski enoti.

(12) Cestni priključki na javno cestno omrežje morajo 
biti dimenzionirani tako, da omogočajo normalno prevoznost 
merodajnega vozila (vlačilec).

(13) Cestne priključke na območju OPPN je treba opremiti 
z ustrezno vertikalno in talno prometno signalizacijo, skladno 
s predpisi, ki urejajo postavitev prometne signalizacije oziroma 
prometne opreme na javnih cestah.

(14) Odvodnjavanje padavinske vode s prometnih površin 
v prostorskih enotah C1 in C2 je na mestih, kjer cestni elementi 
to omogočajo, treba urediti v obliki razpršenega razlivanja 
padavinske vode preko bankin. Na mestih, kjer prečni nakloni 
vozišča oziroma postavitev robnikov ne omogočajo razpršene-
ga razlivanja, je treba padavinsko vodo preko cestnih požiralni-
kov kontrolirano odvajati v ponikovalnice, ki se jih predvidi na 
območju obcestnih zelenic.
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36. člen
(mirujoči promet)

(1) Površine, namenjene mirujočemu prometu (parkiri-
šča), je na območju OPPN treba urediti v prostorskih enotah 
PE1, PE2, PE3, PE4 in PE5. Mirujoči promet se uredi na nivoju 
terena, z dostopom preko notranjega cestnega omrežja.

(2) Število PM na območju OPPN je določeno v mo-
bilnostnem načrtu Mobilnostni načrt za območje OPPN 75 
Gospodarska cona Agrokombinatska S, LUZ, d.d., julij 2021 (v 
nadaljnjem besedilu: mobilnostni načrt).

(3) Z mobilnostnim načrtom je določeno minimalno šte-
vilo PM za osebna vozila, ki jih je treba zagotoviti na območju 
OPPN ter maksimalno dovoljeno število PM za osebna vozila, 
s čimer se sledi načelom Celostne prometne strategije Mestne 
občine Ljubljana (julij 2017) po zmanjšanju motornega prometa 
na mestnem cestnem omrežju.

(4) Na podlagi mobilnostnega načrta mora biti minimalno 
5 % PM za osebna vozila prilagojenih funkcionalno oviranim 
osebam, skladno s predpisi s področja zagotavljanja neovira-
nega dostopa funkcionalno oviranim osebam. PM za funkcio-
nalno ovirane osebe morajo biti umeščena v bližino vstopov v 
objekte, dvigala oziroma ob ostalih komunikacijskih površinah.

(5) Vse nove parkirne površine je treba opremiti s polnil-
nimi mesti za polnjenje električnih vozil, in sicer najmanj eno 
PM na vsakih 100 PM. Zaradi pričakovanega povečanja deleža 
uporabe tovrstne oblike mobilnosti v prihodnje, je v mobilno-
stnem načrtu priporočeno, da se infrastrukturo za napeljavo vo-
dov električnih kablov namesti na večjem deležu PM za osebna 
vozila, kot to določa OPN MOL ID, s čimer bo naknadno omo-
gočena hitra nadgradnja oziroma povečanje števila naprav za 
polnjenje električnih vozil, brez večjih gradbenih posegov.

(6) Na območju OPPN je treba na nivoju terena zagotoviti 
ustrezno število PM za tovorna vozila. PM za tovorni promet 
morajo biti umeščena tako, da omogočajo neoviran dostop za 
tovorna vozila, hkrati pa ne ovirajo dostopa do PM za druge 
oblike mobilnosti.

(7) Od števila PM za osebna motorna vozila je treba na 
podlagi mobilnostnega načrta zagotoviti dodatnih 5 % PM za 
druga enosledna vozila. Število PM za druga enosledna vozila 
navzgor ni omejeno.

(8) Z mobilnostnim načrtom je določeno minimalno števi-
lo PM za kolesa, ki jih je treba zagotoviti na območju OPPN. 
Število PM za kolesa navzgor ni omejeno. Poleg ustreznega 
števila PM za kolesa je treba na območju OPPN urediti varo-
vane in pred zunanjimi vplivi zaščitene kolesarnice oziroma 
nadstrešnice, ustrezne dostopne poti in drugo potrebno infra-
strukturo (garderobe za preoblačenje, tuše ipd.).

(9) Preko PM na nivoju terena ne sme biti urejeno zbiranje 
in odvoz komunalnih odpadkov. Objekti za zbiranje odpadkov 
morajo biti umeščeni tako, da dostop do njih ne poteka nepo-
sredno preko PM, lahko pa so na ali ob parkirišču.

(10) Dimenzije PM za osebna vozila morajo biti najmanj 
širine 2,50 m in dolžine 5,00 m. Dimenzije PM za funkcional-
no ovirane osebe morajo biti najmanj širine 3,50 m in dolžine 
5,00 m. Dimenzije PM za električna vozila ustrezajo dimenzijam 
PM za osebna vozila. PM za tovorna vozila morajo biti dimen-
zijsko prilagojena tovornemu vozilu, za katerega so namenjena.

37. člen
(peš poti, kolesarski in javni potniški promet)

(1) Ločene površine za kolesarje in pešce se na območju 
OPPN uredi ob javnem cestnem omrežju v prostorskih enotah 
C1 in C2.

(2) V prostorski enoti C1 je treba ob južnem robu Agro-
kombinatske ceste urediti enostranske skupne površine za 
kolesarje in pešce, širine 3,00 m, ki se jih od vozišča nivojsko 
loči z robniki in zelenico, širine 2,00 m. Skupne površine za ko-
lesarje in pešce se na zahodnem robu območja OPPN naveže 
na obstoječo infrastrukturo za kolesarje in pešce ob Industrijski 
cesti, na vzhodnem robu območja OPPN pa na obstoječo ure-
ditev Agrokombinatske ceste v naselju Zalog.

(3) V prostorski enoti C2 je treba ob vzhodnem robu ceste 
C2 urediti enostranski hodnik za pešce, širine 1,50 m, ki se ga 
od vozišča nivojsko loči z robniki.

(4) V notranjem cestnem omrežju na območju OPPN se 
kolesarski promet in peš poti uredijo v mešanem profilu, sku-
paj z motornim prometom, preko notranjih internih prometnih 
površin.

(5) Dostop do kolesarnic oziroma nadstrešnic je treba 
urediti preko dostopnih poti ob objektih. Kolesarnice oziroma 
nadstrešnice morajo biti postavljene tako, da ne ovirajo poti 
pešcev.

(6) Prehode za pešce in kolesarje na območju OPPN 
je treba označiti z ustreznimi talnimi označbami. Na območju 
prehodov za pešce se izvede poglobitev robnikov, na območju 
skupnih prehodov za pešce in kolesarje pa je treba poleg 
poglobljenih robnikov urediti tudi klančine, s čimer se zagotovi 
ustrezno prevoznost za kolesarje.

(7) Javno infrastrukturo za pešce je treba opremiti s talnim 
taktilnim vodilnim sistemom.

(8) Na območju OPPN sta ob Agrokombinatski cesti v 
prostorski enoti C1 načrtovana dva para avtobusnih postajališč. 
Na vzhodnem robu območja OPPN je treba rekonstruirati ob-
stoječi avtobusni postajališči »Zeleni gaj«, na zahodnem robu 
območja OPPN pa je ob zahodnem robu Agrokombinatske ce-
ste, tik za priključkom JATA EMONA d. o. o., treba urediti novo 
avtobusno postajališče. Avtobusno postajališče na južnem robu 
se na tem delu ohrani v obstoječi ureditvi.

(9) Na območju avtobusnih postajališč je treba urediti 
ustrezne dostopne poti za pešce oziroma čakališča (perone), 
ki jih je treba opremiti z predpisano urbano opremo (nadstre-
šnice).

38. člen
(intervencijske poti in površine)

(1) Do obstoječih in novih objektov je treba urediti dovoze 
in površine za delovanje intervencijskih poti skladno z veljav-
nimi predpisi.

(2) Intervencijska, dostavna in komunalna vozila do objek-
tov znotraj območja OPPN dostopajo preko javnega cestnega 
omrežja v prostorskih enotah C1 in C2, cestnih priključkov in 
preko notranjih internih prometnih površin.

(3) Notranje prometne površine in komunikacijske poti 
morajo biti utrjene na ustrezno nosilnost in morajo omogočati 
neovirano prevoznost intervencijskih in drugih servisnih vozil:

– v prostorski enoti PE1 je treba dostop zagotoviti pre-
ko cestnih priključkov na javno cestno omrežje v prostorski 
enoti C1. Izvoz iz prostorske enote PE1 se lahko naveže na 
intervencijsko pot v PE2,

– v prostorskih enotah PE2, PE3 in PE4 je treba dostop 
zagotoviti preko javne ceste v prostorski enoti C2. Interven-
cijske poti je treba zagotoviti ob južni oziroma severni strani 
objektov Z1, Z2 in Z3 in

– v prostorski enoti PE5 je treba dostop zagotoviti preko 
obeh priključkov na javni cesti v prostorskih enotah C1 in C2. 
Intervencijske poti je treba zagotoviti ob severni, vzhodni ozi-
roma zahodni strani objektov Z4 in Z5.

(4) Na intervencijskih poteh je treba zagotoviti krožno 
vožnjo oziroma ustrezna obračališča.

(5) Tehnični elementi cestnih priključkov (zavijalni radiji, 
širina) morajo omogočati neovirano vožnjo merodajnim inter-
vencijskim, dostavnim in komunalnim vozilom.

(6) Trase intervencijskih poti so določene v grafičnem 
načrtu 4.2 »Prometna situacija, idejna višinska regulacija in 
prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami«.

39. člen
(splošni pogoji za urejanje okoljske, energetske  

in elektronske komunikacijske infrastrukture)
(1) Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energet-

ske in elektronske komunikacijske infrastrukture v območju 
OPPN so:
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1. načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe 
in načrtovano vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno in elek-
troenergetsko omrežje, pri čemer se upošteva, da v primeru 
uporabe obnovljivih virov energije priključevanje na plinovodno 
omrežje ni obvezno. Poleg tega so načrtovani objekti lahko pri-
ključeni še na elektronska komunikacijska omrežja. Priključitev 
je treba izvesti pod pogoji posameznih upravljavcev posame-
zne infrastrukture,

2. praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi, objek-
ti in naprave potekati v javnih (prometnih in intervencijskih) po-
vršinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno 
njihovo vzdrževanje,

3. kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik 
prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih 
vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa 
mora za to od lastnika pridobiti služnost,

4. trase okoljskih, energetskih in elektronskih komuni-
kacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno 
usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in 
odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur,

5. gradnja okoljske, energetske in elektronske komunika-
cijske infrastrukture mora potekati usklajeno,

6. dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras 
posameznih okoljskih, energetskih in elektronsko komunikacij-
skih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše 
oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,

7. dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti 
skladne s programi upravljavcev vodov, objektov in naprav 
okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastruk-
ture in morajo biti izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v 
končno etapo ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih 
rešitvah za območje OPPN,

8. obstoječo okoljsko, energetsko in elektronsko komuni-
kacijsko infrastrukturo v območju OPPN je dopustno zaščititi, 
rekonstruirati, prestavljati, dograjevati in ji povečevati zmoglji-
vosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob 
upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi 
v soglasju z njihovimi upravljavci,

9. kadar izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano 
okoljsko, energetsko ali elektronsko komunikacijsko infrastruk-
turo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavca 
posameznega voda, objekta ali naprave ter

10. pri projektiranju objektov v območju OPPN je treba 
upoštevati predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in var-
stvo pred elektromagnetnim sevanjem.

(2) Ureditev okoljske, energetske in elektronske komuni-
kacijske infrastrukture je določena v grafičnem načrtu št. 4.3 
»Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.

40. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Objekte v prostorskih enotah PE2, PE3, PE4 in PE5 
je treba za oskrbo s pitno, sanitarno in požarno vodo priključiti 
na centralni vodovodni sistem Ljubljane.

(2) Na južni strani območja OPPN, v Agrokombinatski 
cesti, poteka obstoječi vodovod LŽ DN 150 mm in NL DN 
150 mm. Na vzhodnem delu območja OPPN je zgrajeno interno 
vodovodno omrežje.

(3) Za oskrbo načrtovanih objektov v prostorskih enotah 
PE2, PE3, PE4 in načrtovanega objekta Z4 v prostorski enoti 
PE5 s pitno, sanitarno in požarno vodo je treba v načrtovani 
cesti C2 v prostorski enoti C2 zgraditi nov vodovod NL DN 
100 mm z navezavo na obstoječi vodovod LŽ DN 150 mm v 
Agrokombinatski cesti. Načrtovan objekt Z5 v prostorski enoti 
PE5 se bo s pitno, sanitarno in požarno vodo oskrboval preko 
priključka na obstoječi vodovod LŽ DN 150 mm v križišču na 
jugovzhodnem območju OPPN, kjer se načrtovana Agrokom-
binatska cesta naveže na obstoječo Agrokombinatsko cesto. 
Načrtovani objekti v prostorski enoti PE1 se bodo s pitno, sani-
tarno in požarno vodo oskrbovali preko obstoječega internega 
vodovodnega sistema.

(4) Pri projektiranju vodovoda na obravnavanem območju 
je treba upoštevati projektno nalogo Gradnja javnega vodovoda 
in kanalizacije zaradi gradnje objektov v OPPN Gospodarska 
cona Agrokombinatska S-del, št. projekta 2866V, Javno podje-
tje Vodovod Kanalizacija Snaga d. o. o., junij 2021.

(5) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju 
vodovodov je treba upoštevati predpise, ki urejajo oskrbo s 
pitno vodo, ter interni dokument Javnega podjetja Vodovod 
Kanalizacija Snaga d. o. o.: Tehnična navodila za vodovod 
EAD 116242.

(6) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba 
zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje k priključitvi 
posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

41. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Na južni strani območja OPPN, na območju načrtova-
ne Agrokombinatske ceste v prostorski enoti C1, poteka kana-
lizacijski zbiralnik C0 dimenzije DN 1400 mm. Na vzhodnem 
delu območja OPPN je zgrajeno interno kanalizacijsko omrežje 
z lastno čistilno napravo, ki je na jugovzhodnem delu območja 
OPPN priključeno na kanalizacijski zbiralnik C0.

(2) Za odvajanje komunalne odpadne vode iz načrtovanih 
objektov v prostorskih enotah PE2, PE3, PE4 in načrtovanega 
objekta Z4 v prostorski enoti PE5 je treba v načrtovani cesti C2 
v prostorski enoti C2 zgraditi nov kanal za odvod odpadne 
komunalne vode GRP DN 250 mm z navezavo na kanaliza-
cijski zbiralnik C0. Za odvajanje komunale odpadne vode iz 
načrtovanega objekta Z5 v prostorski enoti PE5 je treba v 
delu načrtovane Agrokombinatske ceste v prostorski enoti C1 
zgraditi nov kanal za odvod komunalne odpadne vode GRP DN 
250 mm z navezavo na kanalizacijski zbiralnik C0. Odvajanje 
komunalne odpadne vode iz načrtovanih objektov v prostorski 
enoti PE1 se uredi v okviru internega kanalizacijskega omrežja 
in lastne čistilne naprave.

(3) Padavinske odpadne vode s streh načrtovanih objek-
tov in načrtovanih utrjenih površin se ponika znotraj gradbene 
parcele posameznega objekta ali uporabi za namen sanitarne 
vode za sekundarne potrebe ali zalivanje zelenih površin in ve-
getacije. Vso padavinsko odpadno vodo z načrtovanih utrjenih 
povoznih površin se ponika preko lovilcev olj.

(4) Priključevanje objektov je možno z direktnim priključ-
kom samo za odtoke s pritličij in nadstropij. Odtok iz kleti je 
možen le preko črpališč.

(5) Pred priključitvijo posameznih objektov na javno kana-
lizacijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca javne kanaliza-
cije za soglasje za priključitev posameznih objektov in predložiti 
izvedbeno dokumentacijo.

(6) Pri načrtovanju kanalizacije na obravnavanem ob-
močju je treba upoštevati projektno nalogo Gradnja javnega 
vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje objektov v OPPN Go-
spodarska cona Agrokombinatska S-del, št. projekta 3477K, 
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d. o. o., junij 2021.

(7) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju 
kanalizacije morajo biti upoštevani predpisi, ki urejajo odvajanje 
odpadnih komunalnih in padavinskih voda, ter interni dokument 
Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga d. o. o.: Tehnič-
na navodila za kanalizacijo.

42. člen
(prenosno plinovodno omrežje)

(1) Na območju OPPN sta prenosna plinovoda LJ-10700 
od L10000 do MRP Zalog dimenzije DN 150 mm in LJ-10730 
MRP Zalog do MP KO-TO dimenzije DN 100 mm.

(2) Izvesti je treba novo povezavo prenosnega sistema 
zemeljskega plina DN 150 mm do nove merilne regulacijske 
postaje na severovzhodnem območju OPPN.

(3) V varnostnem pasu (2 x 5,00 m) prenosnega sistema 
zemeljskega plina se ne smejo načrtovati in graditi drugi objek-
ti, naprave in napeljave ter izvajati dela, razen v primeru, da je 
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to nujno potrebno za gradnjo, rekonstrukcijo, obratovanje, nad-
zor ali vzdrževanje infrastrukture oziroma gospodarske javne 
infrastrukture po predpisih o graditvi objektov in v primeru, da 
investitor oziroma izvajalec del pridobi soglasje operaterja tega 
prenosnega sistema pred začetkom izvajanja del.

(4) Za obstoječa prenosna plinovoda in načrtovani plino-
vod, ki bodo pod voznimi površinami, je treba v fazi izdelave 
projektne dokumentacije opraviti analizo mehanskih obreme-
nitev na plinovode in načrtovati morebitno zaščito pred temi 
vplivi.

(5) Pri hortikulturni obdelavi (drevored ali drevju podobna 
zasaditev), postavitvi ograje in njenih stebričkov, elektro in 
drugih drogov, reklamno informacijskih tabel oziroma logotipov 
ipd. je treba upoštevati najmanj 2,50 m odmik od plinovoda. 
Pri merilno regulacijski postaji mora biti morebitna zasaditev 
nižje rasti.

(6) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave mo-
rajo biti izvedene v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, obra-
tovanje in vzdrževanje plinovodov in notranjih plinskih napeljav 
ter sistemskimi obratovalnimi navodili upravljavca za distribucij-
sko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne 
občine Ljubljana. Za poseganje v varovani pas prenosnega 
plinovoda s tlakom nad 16 barov je treba upoštevati predpise, ki 
urejajo tehnične pogoje za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 barov ter 
pogoje za posege v območjih njihovih varovalnih pasov.

43. člen
(distribucijsko plinovodno omrežje)

(1) Objekte na območju OPPN se za potrebe ogrevanja, 
priprave sanitarne tople vode, kuhe in tehnologije priključijo 
na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, razen v primeru, 
da se za ogrevanje uporablja energent, skladno s predpisom 
o prioritetni rabi energentov za ogrevanje na območju Mestne 
občine Ljubljana, po vrstnem redu pred oskrbo z zemeljskim 
plinom.

(2) V Agrokombinatski cesti na zahodnem delu območja 
OPPN poteka nizkotlačni distribucijski plinovod N28681 in na 
vzhodnem delu območja OPPN nizkotlačni distribucijski plino-
vod N28060 ter srednjetlačni distribucijski plinovod S1070. V 
Agrokombinatski cesti je za izvedbo sistemske povezave distri-
bucijskih nizkotlačnih plinovodov N28681 in N28060 načrtovan 
nov distribucijski nizkotlačni plinovod.

(3) Za priključitev objektov v prostorskih enotah PE2, PE3, 
PE4 in PE5 na distribucijsko omrežje zemeljskega plina je treba 
v načrtovani cesti C2 v prostorski enoti C2 izvesti distribucijski 
plinovod DN 150 mm z navezavo na načrtovan nizkotlačni pli-
novod po Agrokombinatski cesti in priključne vode do posame-
znih objektov. Priključki se zaključijo z glavno plinsko zaporno 
pipo v omarici na fasadi posamezne objekte.

(4) Objekti v prostorski enoti PE1 se lahko priključijo na 
distribucijsko omrežje zemeljskega plina za namen prevzema 
in/ali oddaje bioplina v plinovodni sistem.

(5) Gradnja distribucijskega plinovoda v načrtovani 
cesti C2 v prostorski enoti C2 je predmet komunalnega opre-
mljanja in ga je treba po izvedbi in pridobitvi uporabnega 
dovoljenja predati v upravljanje sistemskemu operaterju dis-
tribucijskega plinovodnega omrežja Energetiki Ljubljana d.o.o.

(6) Pri projektiranju distribucijskega plinovoda na obrav-
navanem območju je treba upoštevati idejno zasnovo projekta 
OPPN 75: Gospodarska cona Agrokombinatska S-del, plinovo-
dno omrežje, št. projekta N-28675/42405, Energetika Ljubljana 
d. o. o., avgust 2021.

(7) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave 
morajo biti izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, 
obratovanje in vzdrževanje glavnih in priključnih plinovodov ter 
notranjih plinskih napeljav, predpisi, ki urejajo tehnične pogoje 
za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim 
delovnim tlakom do vključno 16 barov, sistemskimi obratoval-
nimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za 

geografsko območje Mestne občine Ljubljana ter predpisi, ki 
urejajo prioritetno uporabo energentov za ogrevanje na obmo-
čju Mestne občine Ljubljana.

44. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Objekte na območju OPPN se za potrebe oskrbe z 
električno energijo priključi na javni sistem električne energije 
v upravljanju Elektro Ljubljana d.d.

(2) Za oskrbo objektov z električno energijo v prostorskih 
enotah PE2, PE3, PE4 in PE5 je treba zgraditi novo transfor-
matorsko postajo, ki bo omogočala vgradnjo dveh transforma-
torjev nazivne moči, vsak po 1000 kVA. Obstoječe in načrto-
vane objekte v prostorski enoti PE1 se z električno energijo 
oskrbujejo z interne transformatorske postaje TP0730 KOTEKS 
TOBUS AGROKOMBINATSKA in interne podpostaje, načrto-
vana pa je tudi dodatna interna transformatorska podpostaja.

(3) Novo transformatorsko postajo se s kablovodom Al 
preseka 240 mm2 vključi v 20 kV izvod J20_KB Zadobrov ška 27. 
Za povečavo električne priključne moči v PE1 je treba izvesti 
prehod na 20 kV napetostni nivo in transformatorsko posta-
jo TP0730 KOTEKS TOBUS AGROKOMBINATSKA s kablo-
vodom Al 240 mm2 vključiti v 20 kV izvod J20_KB Zado-
brovška 27.

(4) Nizkonapetostni kablovodi bodo potekali po novozgra-
jeni elektrokabelski kanalizaciji do posameznih prostostoječih 
priključnih merilnih omaric (v nadaljnjem besedilu: PSPMO), ki 
so načrtovane pri posameznih objektih.

(5) Na širšem območju OPPN je zgrajena obstoječa ele-
ktro kabelska kanalizacija, deloma kot štiricevna in deloma kot 
šestcevna. Za uvlek srednje in nizko napetostnih vodov je treba 
zgraditi novo elektro kabelsko kanalizacijo, in sicer:

1. od obstoječega kabelskega jaška KJ2 preko načrtova-
nih KJ2 in KJ1 do transformatorske postaje TP0730 KOTEKS 
TOBUS AGROKOMBINATSKA se zgradi: 6×PVC cev ø160 mm 
in PEHD 2×ø50 mm;

2. od načrtovanega kabelskega jaška KJ2 preko načrto-
vanih KJ3 in KJ4 do obstoječega KJ04807 se zgradi: 6×PVC 
cev ø160 mm in PEHD 2×ø50 mm,

3. načrtovan kabelski jašek KJ4 se zgradi na način, da se 
vanj ujame obstoječa štiricevna elektro kabelska kanalizacija, 
ki poteka med obstoječim KJ04808 in obstoječim KJ3: 4×PVC 
cev ø160 mm in PEHD 2×ø50 mm;

4. od načrtovanega kabelskega jaška KJ4 preko načrto-
vanih KJ5 in KJ9 do načrtovanega KJ10 se zgradi: 6×PVC cev 
ø160 mm in PEHD 2×ø50 mm;

5. od načrtovanega kabelskega jaška KJ5 se preko načr-
tovanega KJ6 do načrtovane transformatorske postaje AGRO-
KOMBINATSKA se zgradi: 9×PVC cev ø160 mm in PEHD 
2×ø50 mm;

6. od načrtovanega kabelskega jaška KJ6 se preko 
načrtovanega KJ7 do načrtovanega KJ8 zgradi: 4×PVC cev 
ø160 mm in PEHD 2×ø50 mm;

7. od načrtovanega kabelskega jaška KJ8 do načrtovane 
omarice PSPMO2 se zgradi: 2×PVC cev ø160 mm;

8. od načrtovanega kabelskega jaška KJ7 do načrtovane 
omarice PSPMO3 se zgradi: 2×PVC cev ø160 mm;

9. od načrtovanega kabelskega jaška KJ9 preko načrto-
vane omarice PSPMO5 do načrtovane omarice PSPMO4 se 
zgradi: 2×PVC cev ø160 mm;

10. od načrtovanega kabelskega jaška KJ10 do načrtova-
ne omarice PSPMO6 se zgradi: 2×PVC cev ø160 mm.

(6) Vsi načrtovani posegi na elektroenergetskem omrežju 
morajo biti izvedeni v skladu z idejno rešitvijo EE napajanje za 
OPPN 75 Gospodarska cona Agrokombinatska S – del, Elektro 
Ljubljana d.d., št. 13/21, maj 2021.

(7) Pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje za 
priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji 
in parametri priklopa.
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45. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)

(1) Na širšem območju OPPN so obstoječi elektronsko 
komunikacijski vodi Telekoma Slovenije, d.d.

(2) Zaradi načrtovanih ureditev in priključitev načrtova-
nih objektov na elektronsko komunikacijsko omrežje je treba 
zgraditi nadomestno cevno kabelsko kanalizacijo ter presta-
viti oziroma nadomestiti obstoječe telekomunikacijske kable z 
novimi. Na posameznih odsekih se dopušča možnost zaščite 
obstoječih vodov.

(3) Objekti na območju OPPN imajo možnost priključitve 
na elektronska komunikacijska omrežja pod pogoji upravljav-
cev teh omrežij.

46. člen
(javna razsvetljava)

(1) Načrtovani cesti v prostorskih enotah C1 in C2 se 
opremi z javno razsvetljavo.

(2) Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih in inter-
nih dovoznih cestah je internega značaja.

(3) Javna razsvetljava mora izpolnjevati zahteve glede 
zastrtosti, bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu z 
veljavnimi predpisi.

47. člen
(učinkovita raba energije v objektih in raba obnovljivih virov)

(1) Pri projektiranju objektov v območju OPPN je treba 
upoštevati predpis, ki ureja učinkovito rabo energije v objektih.

(2) Vsi načrtovani objekti v območju OPPN naj za ener-
getske potrebe prioritetno zagotovijo uporabo obnovljivih virov 
energije.

(3) Dopustna je namestitev fotonapetostnih sistemov na 
strehah in južno usmerjenih fasadah objektov.

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA  
OD NAČRTOVANIH REŠITEV

48. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Dopustna odstopanja od OPPN načrtovanih rešitev so:
1. tlorisne dimenzije:
– izven tlorisnih gabaritov objektov lahko do 2,00 m sega-

jo nadstreški nad vhodi;
2. višinske kote terena:
– dopustno odstopanje višinskih kot terena je največ 

± 1,00 m;
3. parcelacija:
– dopustno je odstopanje zakoličbenih točk objektov skla-

dno s spremembami v okviru dopustnih odstopanj tlorisnih 
gabaritov objektov;

4. zmogljivost:
– dopustno je odstopanje BTP skladno z navedbo tlorisnih 

in višinskih gabaritov objektov, odstopanje BTP je lahko največ 
10 %;

5. okoljska, energetska in elektronsko komunikacijska 
ureditev:

– pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka 
tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne javne 
okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastruk-
ture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prido-
bljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstve-
nega vidika ali omogočajo boljše funkcioniranje in dostopnost 
celotnega območja načrta, če ne poslabšujejo prostorskih in 
okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z jav-
nimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, 
ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posamezne 
infrastrukture;

– poleg ureditev okoljske, energetske in elektronske ko-
munikacijske infrastrukture, načrtovanih z OPPN, so v skladu 
s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, ob pogoju, da 

ne onemogočajo ureditev po tem OPPN, dopustne tudi rekon-
strukcije obstoječih in gradnja novih linijskih objektov okoljske, 
energetske in elektronskokomunikacijske infrastrukture;

6. prometna ureditev:
– dopustne so spremembe intervencijskih poti v skladu s 

tehničnimi rešitvami. S spremembami morajo soglašati organi 
in organizacije, ki jih prilagoditve zadevajo;

– z upoštevanjem pogojev pristojnih nosilcev urejanja 
prostora ter z njihovim soglasjem so dopustna odstopanja od 
dimenzij in priključkov posamezne prometne infrastrukture, 
če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene 
rešitve, ki omogočajo ustrezno prometno funkcioniranje in do-
stopnost območja ter ne poslabšujejo prostorskih, oblikovnih 
in okoljskih razmer;

7. etapnost:
– z upoštevanjem pogojev pristojnih nosilcev urejanja 

prostora ter z njihovim soglasjem so dopustna odstopanja od 
etapnosti gradnje, če so pri nadaljnjem podrobnejšem prou-
čevanju pridobljene rešitve, ki omogočajo ustrezno prometno, 
okoljsko, in energetsko funkcioniranje območja ter ne poslab-
šujejo prostorskih, oblikovnih in okoljskih razmer.

XIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

49. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Investitor gradnje je dolžan najmanj dve leti pred načr-
tovano pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekte in druge 
posege, načrtovane z OPPN, o tem obvestiti Mestno občino 
Ljubljana, oddelka mestne uprave, pristojna za načrtovanje in 
izvedbo gospodarske javne infrastrukture ter pripravo progra-
ma opremljanja zemljišč, če se z njima ne dogovori drugače.

(2) Investitor gradnje mora v roku največ dveh let po 
sprejetju OPPN začeti postopek pogodbene komasacije ozi-
roma parcelacije, če parcelna struktura ni skladna z načrtom 
parcelacije iz OPPN.

(3) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo 
objektov ter zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gra-
dnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

1. organizirati promet med gradnjo tako, da prometna 
varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do zastojev 
na obstoječem cestnem omrežju;

2. zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo prek vseh ob-
stoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode 
je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;

3. območje gradbišča ne sme posegati na zemljišča izven 
območja OPPN, z izjemo začasnega sidranja zaščite gradbene 
jame v primeru, da je pridobljeno soglasje lastnika zemljišča, 
na katerega se posega;

4. zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objek-
tov, pripadajočih ureditev in naprav;

5. pred pričetkom gradnje objekta raziskati geološko se-
stavo tal na parceli, namenjeni gradnji, in s projektom za 
pridobitev gradbenega dovoljenja zagotoviti ustrezno zaščito 
gradbene jame pred vplivi gradnje na okoliške objekte;

6. v času gradnje zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, 
vključno z nadzorom stanja sosednjih objektov in terena;

7. pred gradnjo je treba ugotoviti stanje obstoječih objek-
tov in namestiti naprave za merjenje posedkov. Investitor gra-
dnje posameznega objekta je dolžan izvesti sanacijo poškodb 
na sosednjem objektu, če so le-te nastale zaradi izvajanja grad-
benih del. Stopnja poškodb se ugotovi s strokovno ekspertizo. 
V fazi priprave projektne dokumentacije za vsako posamezno 
etapo geomehanik določi, katere od obstoječih objektov je 
treba opazovati, in opredeli potreben obseg meritev;

8. morebitne poškodbe okoliških objektov, naprav in zu-
nanjih ureditev, nastale v času gradnje, morajo biti sanirane na 
stroške povzročitelja;

9. pri zemeljskih delih omogočiti izvedbo strokovnega ar-
heološkega konservatorskega nadzora in ustavitev gradbenih 
del v primeru odkritja arheoloških ostalin;
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10. uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko 
izločajo snovi škodljive za vodo, je prepovedana;

11. za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v 
celoti odgovoren investitor;

12. gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno 
skladiščiti ločeno po posameznih vrstah odpadkov in ločeno 
od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, z njimi 
pa je treba ravnati tako, da jih je mogoče predati v nadaljnjo 
obdelavo;

13. zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu grad-
benih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov, naročilo 
pa mora zagotoviti pred začetkom izvajanja gradbenih del;

14. za viške zemeljskega izkopa, ki jih ne bo možno 
uporabiti v okviru zunanjih ureditev, zagotoviti izdelavo doku-
mentacije s podatki o prostornini zemeljskega izkopa, vključno 
s podatki o njegovi sestavi ali s podatki analiz zemeljskega 
izkopa s preskusnimi metodami v skladu s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadki;

15. v primeru začasnega skladiščenja viška zemeljskega 
izkopa začasno deponijo urediti tako, da se ne pojavlja erozija 
in da ni oviran odtok zalednih voda, po končani gradnji pa jo 
je treba v celoti odstraniti, vse z gradnjo prizadete površine pa 
krajinsko ustrezno urediti;

16. postavitev sanitarij na gradbišču, razen če se upora-
bljajo kemična stranišča ali če je urejeno odvajanje iz stranišč 
v javno kanalizacijo, je prepovedana;

17. investitor mora omogočiti brezplačno služnost za po-
trebe izgradnje javne prometne, okoljske, energetske in elek-
tronsko komunikacijske infrastrukture.

50. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

Po izvedbi z OPPN načrtovanih ureditev so na celotnem 
območju OPPN dopustni naslednji posegi:

– odstranitev naprav in objektov,
– vzdrževanje, rekonstrukcije in novogradnje na mestu 

odstranjenih objektov v skladu s pogoji za lego, velikost in 
oblikovanje objektov, ki jih določa OPPN,

– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so 
dopustni v območju OPPN,

– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so 
dopustne na območju OPPN, ob pogoju, da so na parceli, 
namenjeni gradnji objektov, oziroma na območju OPPN, za-
gotovljene zadostne zelene površine in zadostno število PM v 
skladu z OPPN in

– posegi za izboljšanje energetske učinkovitosti objektov.

XIV. KONČNA DOLOČBA

51. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 3505-29/2018-235
Ljubljana, dne 17. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

3457. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu 26 Brnčičeva jug

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – 

ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 
14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) v zve-
zi s tretjim odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) 
in prvim odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 199/21) ter 27. člena Statuta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno bese-
dilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 
17. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 26 

Brnčičeva jug

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni pro-
storski načrt 26 Brnčičeva jug (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) OPPN določa:
– območje OPPN,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-

stora,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorske 

ureditve,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje za priključevanje objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev in
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen
(prostorska ureditev, ki se načrtuje z OPPN)

OPPN določa pogoje za gradnjo poslovno trgovskega 
kompleksa Brnčičeva jug, ki ga sestavljajo poslovna stavba z 
garažo, trgovina, zunanje parkirne, dovozne, dostopne, utrjene 
in zelene površine, ter pogoje za varovanje okolja in ohranjanje 
narave in pogoje za gradnjo prometne, okoljske, komunalne, 
energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in 
grafični del.

(2) Grafični del obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1. Izsek iz grafičnega dela Občinskega 

prostorskega načrta Mestne občine Lju-
bljana – izvedbeni del M 1:2000

2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja
2.1. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 

enotami urejanja prostora  M 1:5000
3. Načrt območja in načrt parcelacije
3.1. Geodetski načrt in katastrski načrt  

s prikazom meje območja OPPN M 1:500
3.2. Načrt parcelacije in prikaz javnega dobra M 1:500
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev 

prostorskih ureditev
4.1. Arhitekturno zazidalna situacija –  

nivo pritličja M 1:500
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4.2. Arhitekturno zazidalna situacija –  
nivo zgornjih etaž M 1:500

4.3. Značilni prerezi in pogledi M 1:500
4.4. Prometno tehnična situacija in višinska 

regulacija M 1:500
4.5. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:500
4.6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo  

ter varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami  M 1:500

4.7. Prikaz dopustnih odstopanj M 1:500

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz Občinskega prostorskega načrta Mestne 

občine Ljubljana – izvedbeni del,
2. Prikaz stanja prostora,
3. Strokovne podlage,
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN ter
6. Povzetek za javnost.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Studio Oppidum d. o. o. pod 
številko projekta 12-19-U v septembru 2022.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora (v 
nadaljnjem besedilu: EUP) ČR-414 in del EUP ČR-487.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi števil-
kami 894/56, 894/57, 894/58, 894/59, 894/60, 894/61, 894/62, 
894/63, 894/64, 896/2, 900/65, 900/66-del, 900/67-del, 900/68, 
900/69, 974/639-del, 974/816, 974/819, 974/821, 974/823 in 
974/824, vse v katastrski občini 1756 Črnuče, ter 671/11 in 
677/17, obe v katastrski občini 1757 Nadgorica.

(3) Površina območja OPPN znaša 24 828 m².
(4) Območje OPPN je razdeljeno na dve prostorski enoti, 

in sicer:
– prostorska enota PE1 – površine, namenjene gradnji 

stavbe A ter pripadajočih objektov in površin, ter
– prostorska enota PE2 – površine, namenjene gradnji 

stavbe B ter pripadajočih objektov in površin.
(5) Območje OPPN in prostorski enoti PE1 in PE2 sta 

določeni v grafičnem načrtu št. 3.1. »Geodetski načrt in ka-
tastrski načrt s prikazom meje območja OPPN« in 3.2.»Načrt 
parcelacije in prikaz javnega dobra«.

III. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKIH UREDITEV  
S SOSEDNJIMI OBMOČJI

7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje OPPN na vseh straneh omejujejo obstoječe 
in načrtovane prometne površine, in sicer Štajerska cesta in z 
njo vzporedna javna pot JP716451 na zahodu, Brnčičeva ulica 
na severu in z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Me-
stne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 
10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 
9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 
17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – av-
tentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 
78/19 – DPN in 59/22; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) na-
črtovana Severna tangenta na vzhodni in južni strani območja.

(2) Severno od območja OPPN in Brnčičeve ulice je 
območje gospodarskih površin, južno in vzhodno od območja 
OPPN so kmetijska zemljišča. Jugovzhodno od območja OPPN 
je v zračni oddaljenosti približno 200 m naselje Brod, ki je v 
OPN MOL ID opredeljeno kot EUP ČR-416.

(3) Prometno se območje napaja preko Brnčičeve ulice, 
ki je kategorizirana kot lokalna zbirna cesta LZ 212283. Brnči-
čeva ulica se priključuje neposredno na Štajersko cesto, ki je 
glavna državna cesta II. reda, ter posredno tudi na Zasavsko 
cesto, ki je lokalna zbirna cesta in se v Šentjakobu priključuje 
na avtocesto A1.

(4) Brnčičeva cesta se rekonstruira, in sicer od križišča s 
Štajersko vpadnico do Ceste na Brod z oznako LK 217281 V. 
Obnovijo ali rekonstruirajo se štiri križišča: obstoječe štirikrako 
križišče Brnčičeve ulice in Štajerske ceste, prvi obstoječi tri-
kraki uvoz v Industrijsko obrtno cono Črnuče z Brnčičeve ulice 
in obstoječe trikrako križišče (drugi uvoz v Industrijsko obrtno 
cono Črnuče) med Brnčičevo ulico in izvozom v Industrijsko 
cono Črnuče z oznako LZ 217272 V, križišče med Brnčičevo 
in Cesto na Brod LK 217281 V ter odseki med njimi. Cesta se 
dopolni z zavijalnimi pasovi. Rekonstruira se tudi križišče med 
Brnčičevo ulico in Cesto na Brod.

(5) Po Brnčičevi ulici, neposredno ob območju OPPN, 
poteka linija mestnega potniškega prometa. Postajališči me-
stnega potniškega prometa sta urejeni približno 200 oziroma 
300 m od vhodov v načrtovani stavbi.

(6) Načrtovano železniško potniško postajališče in posta-
jališče P+R – parkiraj in se odpelji z avtobusom, je od območja 
OPPN oddaljeno približno 600 m. Z območjem OPPN sta 
povezana preko peš in kolesarskih poti.

(7) Obstoječa železniška postaja Ljubljana Črnuče na 
železniški liniji Ljubljana–Kamnik je od območja OPPN odda-
ljena 1 100 m.

(8) Ob Brnčičevi ulici ter po javni poti JP716451 ob Štajer-
ski cesti so speljane kolesarske steze in hodniki za pešce. Jav-
na pot JP716451, ki poteka ob Štajerski cesti, je kategorizirana 
cesta – javna pot, ki je del mreže pomembnejših kolesarskih 
poti Mestne občine Ljubljana in mesto povezuje z zaledjem, la-
stnikom zemljišč južno ob območja OPPN pa hkrati zagotavlja 
dostop do njihovih zemljišč.

(9) Preko območja poteka uhojena pot, ki povezuje Brnči-
čevo ulico z naseljem Brod in predstavlja dostop do zemljišč ob 
tej poti. Z ureditvijo Severne tangente je z načrtovanega krož-
išča speljana tudi predvidena javna cesta do naselja Brod. Do 
ureditve Severne tangente in pred izvedbo posegov, ki to pot 
prekinejo, mora biti zagotovljen nadomesten in urejen dostop 
do teh zemljišč. Nadomestni dostop se uredi preko tlakovanih 
poti znotraj območja OPPN ali vzhodno od območja OPPN.

(10) Preko območja OPPN poteka javno vodovodno 
omrežje in prenosno plinovodno omrežje. Predvidena je presta-
vitev primarnega vodovodnega omrežja, opustitev sekundarne-
ga vodovodnega omrežja in gradnja povezovalnega vodovoda 
v križišču Brnčičeve ulice in Ceste na Brod ter prestavitev 
prenosnega plinovodnega omrežja. Za potrebe gradnje na-
meravane prostorske ureditve je treba zgraditi in dograditi 
komunalno in energetsko infrastrukturo zunaj in znotraj ob-
močja OPPN. Zunaj območja OPPN je načrtovana gradnja 
novega kanalizacijskega omrežja za komunalne odpadne vode, 
vodovodnega omrežja, plinovodnega omrežja, elektronskega 
komunikacijskega omrežja, elektroenergetskega omrežja in 
javne razsvetljave.

(11) Območje OPPN se skladno z Uredbo o vodovar-
stvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega 
polja (Uradni list RS, št. 43/15, 181/21 in 60/22) nahaja delno 
v vodovarstvenem območju VVO IIIA – podobmočje širšega 
VVO z milejšim vodovarstvenim sistemom in v manjšem delu 
v območju VVO IIB – podobmočje ožjega VVO z manj strogim 
vodovarstvenim sistemom. Pri načrtovanju je treba upoštevati 
vse omejitve in pogoje ter zakonodajo za to področje.

(12) Območje OPPN se nahaja v območju IV. stopnje var-
stva pred hrupom. Zaradi neposredne bližine prometnic za večji 
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del območja OPPN velja, da so mejne vrednosti za III. stopnjo 
varstva pred hrupom presežene.

(13) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja 
prostora so razvidni iz grafičnega načrta št. 2.1. »Prikaz vplivov 
in povezav s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

8. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V območju OPPN so na gradbenih parcelah GP1 in 
GP2 dopustne:

– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno na-
stanitev,

– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe,
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti ter
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo.
(2) Na gradbeni parceli GP1 je pod pogoji iz 22. člena 

tega odloka dopustno graditi tudi:
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante.
(3) Za potrebe osnovne dejavnosti iz prvega in drugega 

odstavka tega člena je pod pogoji iz 22. člena na GP2 in na 
GP1 v delu objekta dopustno graditi tudi:

– 12420 Garažne stavbe,
– 12520 Rezervoarje, silose, skladiščne stavbe: samo 

skladiščne stavbe za nenevarne snovi.
(4) Na gradbenih parcelah GP1 in GP2 je kot dopolnitev 

objektov A in B dopustno graditi tudi pripadajoče pomožne 
objekte, ki spadajo med enostavne ali nezahtevne objekte:

– 12420 Garažne stavbe: samo kolesarnice,
– 12520 Rezervoarje, silose in skladišča: samo skladišč-

ne stavbe nenevarnih snovi za potrebe osnovne dejavnosti 
objekta.

(5) Na celotnem območju OPPN so dopustni:
1. komunalni objekti, vodi in naprave za:
– oskrbo s pitno vodo in vodo za gašenje,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa-

dne vode,
– prenos in distribucijo zemeljskega plina,
– javno razsvetljavo in semaforizacijo,
– distribucijo električne energije napetostnega nivoja do 

vključno 20 kV,
– zagotavljanje elektronskih komunikacij ter
– objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in elektron-

ske komunikacijske infrastrukture;
2. peš poti in dostopne ceste do objektov;
3. dostopi za funkcionalno ovirane osebe;
4. parkovne površine, drevoredi, posamezna drevesa in 

biotopi.
(6) V območju OPPN je dopustna gradnja in urejanje:
– parkirnih površin za osebna motorna vozila za potrebe 

objektov na območju OPPN,
– površin za pešce in trgov, vključno z urbano opremo in 

spominskimi obeležji,
– otroških igrišč ter
– objektov za oglaševanje za lastne potrebe: samo napisi, 

svetlobni napisi, izveski, reklamni steber – pilon.

9. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) V območju OPPN je načrtovana gradnja dveh stavb, ki 
sta označeni kot stavba A in stavba B. Stavba A je načrtovana 
na zahodni strani območja OPPN in sooblikuje prostor križišča 
med Štajersko cesto in Brnčičevo ulico. Stavba B je načrtovana 
na vzhodni strani območja OPPN in sledi ortogonalni mreži, 
ki jo oblikuje stavba A. Volumen in višina stavb se znižujeta v 

smeri od Štajerske ceste na zahodu proti nepozidanim površi-
nam na vzhodu. Med stavbo A in javno potjo ob Štajerski cesti 
so urejene tlakovane površine, ki predprostor pred stavbo A 
povezujejo s površinami za pešce ob prometnicah. Med obe-
ma stavbama so umeščena zunanja parkirišča, ozelenjena z 
drevesi. Med stavbo B in Brnčičevo ulico so parkovno urejene 
zelene površine. Območje OPPN je od prometnic ločeno z ve-
čjimi zelenimi površinami z zasajenim drevjem in grmovnicami.

(2) Zahodna stavba A je namenjena poslovnim dejavno-
stim in ima v pritlični etaži na nivoju terena načrtovane pokrite 
parkirne površine, nad katerimi je urejena ploščad ter poslovni 
del objekta v nepravilni obliki črke H. Prva etaža poslovnega 
objekta ima tloris pravokotne oblike, nad njo so lamele posta-
vljene v nepravilni obliki črke H. Zahodna lamela je označena 
kot L1, povezovalna lamela je označena kot L2, vzhodna lame-
la pa kot L3. Lamele L1, L2 in L3 imajo nad prvim nadstropjem 
še šest etaž, pri čemer je druga etaža lamele L1 krajša. Glavni 
vhod v stavbo A je s severne strani objekta. Vzhodna stavba B 
je namenjena trgovskim dejavnostim, ima tloris pravokotne 
oblike in je pritlična. Vhod v stavbo B je s severozahodne strani.

(3) Dovoz do območja OPPN je urejen neposredno z Brn-
čičeve ulice. Z novim priključkom se dopolni obstoječe trikrako 
križišče, ki omogoča dovoz do gospodarskih površin severno 
od Brnčičeve ulice.

(4) Parkirišča so načrtovana v pritličju stavbe A ter na te-
renu med objektoma A in B za potrebe stavbe B, lahko pa tudi 
vzhodno od stavbe B. Vsa zunanja parkirišča so osenčena z 
drevesi in členjena z linijami drevoredov.

(5) Ploščad nad parkirnimi mesti v pritličju stavbe A je 
na nivoju prve etaže in je urejena kot tlakovan trg, ki je delno 
ozelenjen. Neposredno ob stavbi B so na severni in vzhodni 
strani urejene tlakovane površine za pešce.

(6) Obod območja OPPN se uredi kot zelena površina z 
zasaditvami dreves na severni strani ob Brnčičevi ulici in na juž-
ni strani ob načrtovani Severni tangenti ter z večjima parkovno 
urejenima površinama na vzhodni in zahodni strani območja 
OPPN. Zelen obod je delno prekinjen le v južnem delu območja 
OPPN zaradi intervencijske in dovozne ceste ob stavbi B.

(7) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta 
določeni v grafičnih načrtih št. 4.1. »Arhitekturno zazidalna 
situacija – nivo pritličja« in 4.2. »Arhitekturno zazidalna situacija 
– nivo zgornjih etaž«.

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

(1) Na območju OPPN so dopustni enostavni in nezahtev-
ni objekti, določeni v 8. in 11. členu tega odloka. Pri umešča-
nju, dimenzioniranju ter oblikovanju enostavnih in nezahtevnih 
objektov je treba upoštevati tudi druga določila tega odloka.

(2) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja 
priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vodnih 
zbiralnikov in pomožnih infrastrukturnih objektov za potrebe 
načrtovanih objektov v območju OPPN v skladu z določili, opre-
deljenimi v pogojih za priključevanje objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo.

(3) Drugih enostavnih in nezahtevnih objektov, razen 
objektov iz prvega in drugega odstavka tega člena, ni dopustno 
graditi oziroma postavljati.

11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Območje OPPN se mora oblikovno urejati celostno. 
Stavbi A in B ter enostavni in nezahtevni objekti morajo biti 
skladno oblikovani. Usklajen mora biti princip oblikovanja, izbor 
materialov in barv.

(2) Fasade stavb A in B morajo biti iz kakovostnih, narav-
nih in trajnih materialov. Na fasadah objektov je dopustna upo-
raba svetlih neizstopajočih barv v naravnih odtenkih. Poudarki 
v živahnejših barvnih tonih so dopustni le na manjših površinah 
kot poudarki arhitekturne zasnove. Dopustna je tudi ureditev 
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fasad s solarnimi zbiralniki ali fotonapetostnimi celicami in oze-
lenjenih fasad. Oblikovanje fasad naj upošteva kompozicijsko 
skladnost polnih in praznih površin. Fasade, ki so orientirane 
proti javnim površinam, morajo biti členjene.

(3) Strehe so ravne ali poševne z naklonom do 7°. Biti mo-
rajo zelene, pokrite z zemljino in vegetacijskim slojem, in sicer 
v obsegu najmanj 75 % neto površine strehe, razen strehe, ki 
predstavlja ploščad nad pritličjem stavbe A. Na strehah je do-
pustna namestitev tehničnih naprav, zunanjih klimatskih naprav 
ter solarnih zbiralnikov ali fotonapetostnih celic, ki morajo biti 
nameščene tako, da so čim manj vidne in oblikovno zastrte.

(4) Klimatskih naprav ni dovoljeno postavljati na fasadah 
objektov, razen kot oblikovni sestavni del fasade ob novogra-
dnji. Klimatske naprave ne smejo povzročati motečih vplivov 
(hrup, vroči zrak, odtok vode) na prostore, v katerih se zadr-
žujejo ljudje.

(5) Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti prostorsko 
in oblikovno vpeti v zasnovo objektov in zunanjih površin. Ob 
objektu B je za zbiranje in prevzem komunalnih odpadkov do-
pustna ureditev nadstrešnice, ki mora biti oblikovana skladno 
s celotno oblikovno zasnovo območja. Na tlakovanih površinah 
pred vhodi v stavbe so dopustni nadstreški za kolesa, ki morajo 
biti znotraj območja OPPN oblikovani enotno.

(6) Objekte za oglaševanje za lastne potrebe je dopustno 
postaviti le na stavbah in na k stavbam pripadajočih gradbenih 
parcelah, v katerih se opravlja oglaševana dejavnost. Obli-
kovno se objekti za oglaševanje prilagajajo zasnovi območja 
in značaju stavbe. Oglaševanje za lastne potrebe na stavbi je 
treba reševati celostno in ne sme presegati 25 % posamezne 
stranice objekta. Z napisi in s svetlobnimi napisi je dopustno z 
znakom – simbolom oglaševati ime oziroma naziv podjetja in 
njen logotip. Napis ali svetlobni napis na strehi je lahko visok 
največ 2,50 m. Osvetlitev svetlobnih napisov mora biti skladna 
s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževa-
nja okolja. Napisne table, ki označujejo poslovne dejavnosti v 
stavbi, morajo biti enakih dimenzij. Dopustno jih je namestiti na 
nosilce, ki omogočajo namestitev več tabel hkrati in preprosto 
menjavo, brez posegov v fasado stavbe. Izvesek, ki označuje 
lokale, ne sme segati nad venec, ki ločuje pritličje od prvega 
nadstropja. Na zelenici ob objektu A je predviden reklamni 
steber – pilon, maksimalne višine 10 m in površine do 18 m². 
Njegova postavitev je razvidna iz grafičnega načrta št. 4.1. 
»Arhitekturno zazidalna situacija – nivo pritličja«. Objekti za 
oglaševanje za lastne potrebe ne smejo segati izven območja 
OPPN in v preglednostno polje ceste.

12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Za izvedbo zunanje ureditve na celotnem območju 
OPPN mora biti poleg drugih načrtov izdelan tudi načrt krajin-
ske arhitekture.

(2) Območje prostorskih enot PE1 in PE2 se od obodnih 
prometnic loči z zasaditvami. Na severni strani območja OPPN 
se zasaditev z drevesi uredi južno od Brnčičeve ulice znotraj 
prostorskih enot PE1 in PE2. Na južni strani območja OPPN, se 
drevored uredi ob južni strani stavbe A in zunanjega parkirišča. 
Vzhodno od stavbe A se zunanje površine uredijo z manjšo 
parkovno ureditvijo. Parkovna zasaditev zaključuje območje 
tudi na vzhodni strani območja OPPN. Pri načrtovanju in sa-
jenju dreves je treba upoštevati poteke komunalnih vodov in 
zahtevane minimalne odmike.

(3) Zunanja ureditev mora do vseh površin in objektov 
omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem v skladu s 
predpisi.

(4) Zunanje parkirne površine morajo biti utrjene, tj. asfal-
tirane oziroma tlakovane. Razdeljene in senčene morajo biti z 
drevoredi visokoraslih dreves.

(5) Na vsaki gradbeni parceli je treba zasaditi najmanj 
30 dreves na ha. Dodatno je treba ozeleniti parkirne površi-
ne na nivoju terena. Zasaditi je treba najmanj eno drevo na 

vsaka štiri parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču 
razporejena čim bolj enakomerno. Pri zasaditvah morajo biti 
uporabljene visokorasle vrste drevja, ki morajo imeti obseg de-
bla več kot 18 cm, merjeno na višini 1,00 m od tal po saditvi, in 
višino debla več kot 2,20 m. Drevesa morajo imeti zagotovljeno 
ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in zračenje 
tal nad koreninskim sistemom. Odprtina za prehajanje zraka in 
vode mora biti najmanj 3,00 m². Odmik podzemnih komunal-
nih vodov od debla drevesa mora biti najmanj 2,00 m, odmik 
okrasnega drevja pa najmanj 1,00 m, razen če ni za posame-
zne komunalne vode s tem odlokom drugače določeno. Če 
ustreznega odmika ni mogoče zagotoviti, je treba z ustreznimi 
ukrepi zavarovati komunalne vode pred poškodbami zaradi 
rasti podzemnih delov dreves. Izbor rastlin mora upoštevati 
rastiščne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve.

(6) Ploščad nad pritličjem stavbe A je urejena kot trg za 
pešce na višini križišča Štajerske ceste in Brnčičeve ulice, ki 
se preko dostopnih, tlakovanih in zelenih površin navezuje na 
javno pot ob Štajerski cesti. Na strehi garaže stavbe A se na tla-
kovanem delu trga na severni in vzhodni strani stavbe A lahko 
uredi gostinski vrt. Tlakovana površina pred stavbo A se opremi 
s klopmi in koši za odpadke. Tlakovana površina za pešce ob 
stavbi B je namenjena dostopu do objekta. Tlakovane površine 
za pešce morajo biti primerno osvetljene in ozelenjene. Lahko 
se dopolnijo z mikrourbano opremo.

(7) Višinske razlike terena morajo biti praviloma premo-
ščene z ozelenjenimi brežinami, izjemoma so dopustni oporni 
zidovi do višine največ 0,70 m, ki morajo biti vključeni v zunanjo 
ureditev.

(8) Na vsaki gradbeni parceli je treba zagotoviti najmanj 
25 % zelenih površin na raščenem terenu. Za raščen teren se 
štejejo vse zunanje površine, ki ohranjajo neposreden stik z ge-
ološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja 
vode ter omogočajo zasaditev visokoraslega drevja.

13. člen
(tlorisni gabariti)

(1) Tlorisne dimenzije stavb nad terenom obsegajo vse 
dele stavbe nad terenom brez balkonov, napuščev in konzolnih 
nadstreškov.

(2) Tlorisni gabariti nad terenom so:
1. stavba A:
– pritličje: 92,00 m x 82,50 m
– 1. nad.: 48,00 m x 64,00 m
– lamela L1 v 2. nad.: 32,00 m x 16,00 m
– lamela L1 od 3. do 7. nad.: 16,00 m x 48,00 m
– lamela L2 v 2. nad.: 24,00 m x 24,00 m
– lamela L2 od 3. do 7. nad.: 16,00 m x 24,00 m
– lamela L3 od 2. do 7. nad:  48,00 m x 16,00 m
2. stavba B: 74,90 m x 32,50 m.
(3) Gradbena linija (v nadaljnjem besedilu: GL) je črta, na 

katero mora biti z eno stranico postavljen objekt, ki se gradi ob 
tej črti. Ravnino GL lahko presegajo napušči in konzolni nad-
streški ter nosilni konstrukcijski elementi višjih etaž. Določene 
so naslednje GL:

– GL/p – GL pritličja,
– GL/1 – GL 1. nad.,
– GL/1-2 – GL 1. in 2. nad.,
– GL/2-7 – GL od 2. do 7. nad. ter
– GL/3-7 – GL od 3. do 7. nad.
(4) Gradbena meja (v nadaljnjem besedilu: GM) je črta, 

ki je načrtovane stavbe na terenu in v nadstropjih ne smejo 
presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene 
v notranjost parcele, namenjene gradnji. GM lahko presegajo 
nosilni konstrukcijski elementi višjih etaž ter komunalni priključ-
ki. Določene so naslednje GM:

– GM/p – GM pritličja in
– GM/1-2 – GM 1. in 2. nad.
(5) Postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so 

določeni v 8. členu tega odloka, je dopustna tudi izven lokacij 
določenih z GL in GM.
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(6) Lega, tlorisne dimenzije stavb, GL in GM so določene 
v grafičnih načrtih št. 4.1 »Arhitekturno zazidalna situacija – 
nivo pritličja«, ki prikazuje nivo pritličja, in 4.2. »Arhitekturno 
zazidalna situacija – nivo zgornjih etaž«, ki prikazuje vse etaže 
nad pritličjem.

14. člen
(višina stavb in etažnost)

(1) Višina stavbe (h) je najvišja dopustna višina stavbe. 
Meri se od kote zaključnega tlaka v pritličju stavbe do najvišje 
točke venca strehe zadnje etaže. Nad njo je dopustna izvedba 
dostopov na streho, dimnikov, odduhov, izpustov, tehničnih na-
prav, strojnih inštalacij in elektronskih komunikacijskih naprav 
ter zaščitne ograje. Etažnost stavb je določena s številom etaž 
nad terenom.

(2) Višina stavb je:
– stavba A: h = 29,50 m,
– stavba B: h = 7,00 m.
(3) Etažnost stavb je:
– stavba A: P+7,
– stavba B: P.
(4) Etažnost stavbe A iz prejšnjega odstavka je za posa-

mezne dele stavbe podrobneje določena z GL in GM v skladu 
z 9. in 13. členom tega odloka.

(5) Višina stavb in etažnost stavb je določena v grafič-
nih načrtih št. 4.1 »Arhitekturno zazidalna situacija – nivo 
pritličja«, ki prikazuje nivo pritličja, 4.2. »Arhitekturno zazi-
dalna situacija – nivo zgornjih etaž« in 4.3. »Značilni prerezi 
in pogledi«.

15. člen
(višinske kote terena in pritličij)

(1) Zunanja ureditev je prilagojena kotam pritličij stavb 
ter višinskim kotam prometnih površin v območju OPPN in 
obodnih cest.

(2) Višinske kote pritličij so:
– pritličje stavbe A: 285,30 m. n. v.
– 1. nad. stavbe A in trga pred njim: 288,00 m. n. v.
– pritličje stavbe B: 285,50 m. n. v.
(3) Višinske kote urejenega terena so urejene na dveh 

nivojih:
– koti dovoza na območje, pritličja stav-

be A in stavbe B: 285,50 m. n. v.
– koti dostopne ploščadi stavbe A: 288,00 m. n. v.
(4) Višinske kote terena in pritličij so določene v gra-

fičnih načrtih št. 4.1 »Arhitekturno zazidalna situacija – nivo 
pritličja«, 4.2. »Arhitekturno zazidalna situacija – nivo zgor-
njih etaž« in 4.4. »Prometno tehnična situacija in višinska 
regulacija«.

16. člen
(zmogljivost območja)

(1) Zmogljivost prostorske enote PE1 je:
1. površina: 12 493 m²
2. bruto tlorisna površina (v nadaljnjem 
besedilu: BTP) objekta: 21 703 m², od tega:
– BTP pritličja: 7 175 m²
– BTP 1. nad.: 3 072 m²
– BTP 2. nad.: 1 856 m²
– BTP 3. do 7. nad.: 9 600 m² (1 920 m²/ etažo).
(2) Zmogljivost prostorske enote PE2 je:
– površina: 12 335 m²
– BTP objekta: 2 320 m².
(3) BTP je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom 

in pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836, 
pri čemer izračun BTP vključuje površine pod a) in b) točke 
5.1.3.1 standarda SIST ISO 9836.

V. NAČRT PARCELACIJE

17. člen
(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje gradbene 
parcele:

1. prostorska enota PE1:
– GP1: gradbena parcela stavbe A, ki obsega parce-

le št. 974/816, 974/819, 974/821, 974/823, 974/824, 894/57, 
894/59, 894/60 in 894/61, vse k. o. Črnuče, in meri 11 565 m², 
ter

– C1: parcela namenjena urejanju dostopov in zelenih 
površin med obstoječo javno potjo ob Štajerski cesti in parcelo 
GP1, ki obsega parcele št. 894/62, 894/63, 894/64, 896/2, 
900/65, 900/66-del, 900/67-del, 900/68, 900/69, 974/639-del, 
vse k. o. Črnuče, in meri 928 m²;

2. prostorska enota PE2:
– GP2: gradbena parcela stavbe B, ki obsega parcelo 

št. 894/56, k. o. Črnuče, ter 671/11 in 677/17, obe k. o. Nadgo-
rica, in meri 11 764 m², ter

– C2: parcela namenjena ureditvi novega priključka na 
Brnčičevo ulico, ki obsega parcelo št. 894/58, k. o. Črnuče, in 
meri 571 m².

(2) Parcelacija je določena v grafičnem načrtu št. 3.2. 
»Načrt parcelacije in prikaz javnega dobra«.

18. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)

(1) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo parce-
lo z oznako C1, ki je del EUP ČR-487, kjer so predvidene do-
stopne površine, ki ploščad nad pritličjem stavbe A povezujejo 
s površinami za pešce ob Štajerski cesti in Brnčičevi ulici, ter 
zelene površine. Površine, namenjene javnemu dobru, merijo 
928 m2.

(2) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene v 
grafičnem načrtu št. 3.2. »Načrt parcelacije in prikaz javnega 
dobra«.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

19. člen
(etapnost izvedbe)

(1) Prometne, okoljske, energetske in elektronske ko-
munikacijske infrastrukture in komunalne ureditve v območju 
OPPN je dopustno izvajati v posameznih ločenih etapah.

(2) Gradnja stavb v območju OPPN lahko poteka v dveh 
ločenih etapah. V prvi etapi se lahko zgradi stavba B s pripa-
dajočimi ureditvami v prostorski enoti PE2, na parcelah GP2 
in C2. V drugi etapi se lahko zgradi stavba A s pripadajočimi 
ureditvami v prostorski enoti PE1, na parcelah GP1 in C1.

(3) Dopustna je tudi gradnja druge etape pred prvo, pri 
čemer je treba ob tem zgraditi tudi vso prometno, komunalno in 
energetsko infrastrukturo potrebno za gradnjo te etape.

(4) Do začetka gradnje načrtovanih stavb so na gradbenih 
parcelah GP1 in GP2 dopustni:

– parkovne ureditve in gradnja pešpoti,
– ureditev dostopov in dovozov,
– komunalne ureditve za potrebe načrtovanih stavb v 

območju ter
– okoljske, energetske in elektronske komunikacijske ure-

ditve za potrebe načrtovanih stavb v območju.

20. člen
(pogoji za gradnjo in uporabo stavb)

(1) Do začetka uporabe stavbe B v prostorski enoti PE2 
je treba zgraditi:

– razširitev Brnčičeve ulice s pripadajočo javno infrastruk-
turo in navezavo nanjo,
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– priključek na Brnčičevo ulico na gradbeni parceli C2,
– rekonstrukcijo Ceste na Brod,
– javno kanalizacijo v Brnčičevi ulici in interno kanalizacij-

sko omrežje za potrebe območja OPPN,
– javni sekundarni vodovod NL DN 100 za napajanje PE2 

s pripadajočim hidrantnim omrežjem,
– prestavitev javnega prenosnega plinovodnega omrežja,
– plinovodni priključek,
– elektroenergetski priključek s priključitvijo na transfor-

matorsko postajo TP Obrtniki Brnčičeva 9a ali novo transfor-
matorsko postajo in priključek nanjo ter

– telekomunikacijski priključek za PE2.
(2) Do začetka uporabe stavbe A v prostorski enoti PE1 

je treba zgraditi:
– razširitev Brnčičeve ulice s pripadajočo javno infrastruk-

turo in navezavo nanjo,
– priključek na Brnčičevo ulico na gradbeni parceli C2,
– rekonstrukcijo Ceste na Brod,
– javno kanalizacijo v Brnčičevi ulici in interno kanalizacij-

sko omrežje za potrebe območja OPPN,
– prestavitev javnega primarnega vodovodnega omrežja 

NL DN 300,
– ukinitev sekundarnega vodovoda AC DN 200 in 

AC DN 80 in izgradnja povezovalnega sekundarnega vodovo-
dnega omrežja V1 NL DN 100,

– prestavitev javnega prenosnega plinovodnega omrežja,
– plinovodni priključek,
– novo transformatorsko postajo in javno elektroenerget-

sko kabelsko kanalizacijo med transformatorskima postajama 
TP Obrtniki Brnčičeva 9a in TP Vodovod Črnuče ter

– telekomunikacijski priključek za PE1.
(3) Pred izvedbo posegov mora investitor zagotoviti do-

stop do zemljišč med območjem OPPN in naseljem Brod, ki ga 
sedaj omogoča obstoječa uhojena pot. Dostop se do ureditve 
Severne tangente uredi po tlakovanih površinah znotraj obmo-
čja OPPN, ki je na grafični podlogi označeno kot označeno na-
domestni dostop A ali na grafični prilogi št. 2.1. »Prikaz vplivov 
povezav s sosednjimi enotami urejanja prostora«, ali drugi poti 
izven območja OPPN.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

21. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne de-
diščine.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, investitorja 
oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, 
da najdbo ohrani in zavaruje nepoškodovano na mestu odkri-
tja in o najdbi takoj obvesti pristojno območno enoto Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki po potrebi opravi 
predhodne arheološke raziskave v skladu z načrtom zavoda.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA  
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

22. člen
(varstvo vode in podtalnice)

(1) Posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do 
poslabšanja stanja voda in da ni onemogočeno varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda.

(2) Območje OPPN se delno nahaja v vodovarstvenem 
območju VVO IIIA – podobmočje širšega VVO z milejšim vo-
dovarstvenim sistemom in v manjšem delu v območju VVO 
IIB – podobmočje ožjega VVO z manj strogim vodovarstvenim 
sistemom. Pri načrtovanju je treba upoštevati vse omejitve in 

pogoje Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vo-
donosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15, 181/21 
in 60/22) in druge predpise, ki urejajo to področje.

(3) Gradnja garaž, z izjemo kolesarnice, in stavb za zdra-
vstvo je v območju VVO IIB – podobmočje ožjega VVO z manj 
strogim vodovarstvenim sistemom prepovedana, razen če so 
v projektnih rešitvah iz projekta za pridobitev gradbenega do-
voljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov 
analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za 
onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo, k projektnim re-
šitvam za gradnjo in izvedbo zaščitnih ukrepov pa je izdano 
vodno soglasje ter izveden postopek presoje vplivov na okolje.

(4) Na območju OPPN ni dovoljeno skladiščenje nevarnih 
snovi in uporaba materialov, iz katerih se lahko izločajo nevarne 
snovi.

(5) Postavitev sanitarij na gradbišču ni dovoljena, z izje-
mo kemičnih stranišča in sanitarij, ki so priključene na javno 
kanalizacijo.

(6) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih 
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z uredbo, 
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo, uredbo, ki ureja odvajanje in čišče-
nje komunalne odpadne vode, oziroma z drugimi predpisi, ki 
urejajo odvajanje in čiščenje padavinskih oziroma komunalnih 
odpadnih voda.

(7) Vse parkirne in povozne površine morajo biti utrjene, 
omejene z dvignjenimi robniki in nagnjene proti vtoku v lovilec 
olj ustreznih dimenzij.

(8) V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti takšne 
ukrepe, nadzor in organizacijo na gradbišču, da ne bo prišlo do 
onesnaževanja voda zaradi transporta, skladiščenja in uporabe 
tekočih goriv ter drugih nevarnih snovi. V primeru nezgode 
je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih 
delavcev.

(9) V času gradnje je treba urediti začasne deponije vi-
škov zemeljskega materiala tako, da se ne pojavlja erozija in 
da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji je treba 
odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo priza-
dete površine je treba ustrezno sanirati.

(10) Vsi posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do 
poslabšanja stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodlji-
vim delovanjem voda in da se zagotavlja ohranjanje naravnih 
procesov.

(11) K nameravani gradnji je v postopku pridobitve grad-
benega dovoljenja treba pridobiti pogoje in mnenje pristojnega 
organa za področje upravljanja z vodami.

(12) Meja med vodovarstvenim območjem VVO IIIA – po-
dobmočje širšega VVO z milejšim vodovarstvenim sistemom 
in območjem VVO IIB – podobmočje ožjega VVO z manj 
strogim vodovarstvenim sistemom je prikazana na grafičnih 
načrtih št. 2.1. »Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi enotami 
urejanja prostora«, 3.1. »Geodetski načrt in katastrski načrt s 
prikazom meje območja OPPN« in 4.1. »Arhitekturno zazidalna 
situacija – nivo pritličja«.

23. člen
(varstvo zraka)

(1) Zagotovljeno mora biti naravno ali prisilno prezračeva-
nje vseh delov stavb. Odvod dimnih plinov in umazanega zraka 
je treba speljati nad strehe stavb. Odpadni zrak iz garaž je treba 
odvajati na mestih, kjer ne bo škodljivo vplivalo na uporabnike 
objektov in zunanjih površin.

(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) 
morajo biti urejeni v skladu z uredbo, ki določa meje emisij 
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

(3) V času gradnje je treba preprečevati nekontrolirano 
prašenje.

(4) V stavbah se mora čim večji del moči za gretje, prezra-
čevanje, hlajenje in toplo pitno vodo zagotavljati z obnovljivimi 
viri energije. Upoštevati je treba predpise, ki urejajo učinkovito 
rabo energije v stavbah.
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24. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN je v skladu z OPN MOL ID oprede-
ljeno kot območje IV. stopnje varstva pred hrupom. Dejavnosti 
v območju OPPN ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal 
mejne ravni hrupa za to stopnjo varstva, tj. 70 dBA ponoči in 
70 dBA podnevi. Hkrati dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, 
ki bi v območju EUP ČR-416 pomenil preseganje mejnih ravni 
hrupa, kot so določene za območje III. stopnje varstva pred hru-
pom z uredbo, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

(2) Za zagotovitev ustreznih nivojev hrupa v delovnem 
okolju je treba fasade stavb izvesti s pasivno zaščito pred 
prekomernim hrupom.

25. člen
(osončenje)

Zagotoviti je treba naravno osvetlitev delovnih prostorov 
v skladu s predpisi, ki urejajo varnosti in zdravje delavcev na 
delovnih mestih.

26. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati ločeno na izvo-
ru povzročitelja ter jih odlagati v za to namenjene zabojnike 
skladno z odlokom, ki ureja ravnanje s komunalnimi odpadki v 
Mestni občini Ljubljana.

(2) Zbirna in prevzemna mesta za komunalne odpadke 
morajo biti urejena v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Število in velikost 
zabojnikov za komunalne odpadke (mešani komunalni odpadki, 
biološki odpadki, embalaža, papir) je treba določiti skladno s 
predpisi, ki urejajo zbiranje in prevozu komunalnih odpadkov.

(3) Uporabnik je dolžan prepuščati:
– mešane komunalne odpadke v zabojnike za mešane 

komunalne odpadke,
– embalažo, papir in steklo (v nadaljnjem besedilu: ločene 

frakcije) v zabojnike za ločene frakcije na zbirnih mestih, eko-
loških otokih in zbirnih centrih,

– biološke odpadke v zabojnike za biološke odpadke, 
razen če jih kompostira,

– kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem 
času po predhodnem naročilu in

– nevarne odpadke v zbirne centre ali v premične zbiral-
nice nevarnih odpadkov.

(4) Zbirno in prevzemno mesto za stavbo A je v pritličju 
objekta. Zbirno in prevzemno mesto za stavbo B je ob nakla-
dalni rampi trgovskega objekta.

(5) Dovoz za komunalna vozila je predviden preko Brnči-
čeve ulice in notranjih dovoznih površin.

(6) Za ravnanje z odpadki, ki nastanejo v času odstranitve 
objektov in času gradnje, je treba v fazi izvedbe izdelati načrt 
gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

(7) Razmestitev zbirnih in prevzemnih mest za komunalne 
odpadke je določena v grafičnem načrtu št. 4.4. »Prometno 
tehnična situacija in višinska regulacija«.

27. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Pri osvetljevanju vseh zunanjih površin, fasad in objek-
tov za oglaševanje je treba izbrati tehnične rešitve in upoštevati 
dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da emisije svetlobe v okolje 
ne presegajo mejnih vrednosti, kot jih določa uredba, ki ureja 
mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Vsi objekti za oglaševanje, ki se osvetljujejo s sve-
tilkami, ki so nameščene v njihovi notranjosti in osvetljujejo 
sliko ali napis iz njegove notranjosti, ter so višji od načrtovanih 
stavb oziroma so nameščeni na strehi stavb, morajo upoštevati 
omejitve glede predpisane električne moči ter imeti, ne glede 
na njihovo velikost, med 24. in 5. uro izklopljene svetilke svoje 

razsvetljave. Osvetljevanje fasad in reklamni panoji na fasadah, 
obrnjenih v smeri proti nepozidanim površinam, niso dovoljeni.

(3) Prepovedana je uporaba svetilk, katerih delež svetlob-
nega toka, ki seva navzgor, ni enak 0 %.

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

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

28. člen
(potresna varnost in zaklanjanje)

Območje OPPN se nahaja v območju potresne mikro-
rajonizacije z ocenjeno vrednostjo pospeška tal 0,285 (g) pri 
povratni dobi 475 let. Pred pričetkom projektiranja je treba 
izvesti identifikacijo tipa tal ter določiti ustrezna izhodišča za 
projektiranje konstrukcije. Objekti morajo biti grajeni potresno 
odporno v skladu s predpisom, ki ureja cono potresne nevar-
nosti, geološko sestavo tal in namembnost objekta.

29. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba v skladu s predpisi, 
ki urejajo varstvo pred požarom, zagotoviti:

– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne pro-

tipožarne ločitve,
– neovirane in varne dovoze, dostope in delovne površine 

za intervencijska vozila ter
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Pri načrtovanju ukrepov za zaščito požarne varnosti je 

treba upoštevati ocenjeni čas intervencijskega pokrivanja javne 
gasilske službe Mestne občine Ljubljana, ki znaša 25 min.

(3) Dovoz intervencijskih vozil se uredi po dovoznih ce-
stah do objektov z vstopom z Brnčičeve ulice. Intervencijske 
poti in površine, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti 
projektirane skladno z veljavnimi standardi. V območju inter-
vencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir.

(4) Površine za postavitev in delovne površine so predvi-
dene na dovozni cesti pred objektoma ter ob intervencijski cesti 
južno od stavbe A. V skladu s študijo požarne varnosti se lahko 
predvidijo dodatne površine za postavitev.

(5) Za zagotovitev ustrezne hidrantne zaščite je treba 
zunanjo hidrantno mrežo razširiti. Predvidena sta dva nova 
nadzemna hidranta, ki sta prikazana na grafični karti 4.6. »Pri-
kaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami«. Če pretok vode ne zadošča za potrebe 
gašenja, mora investitor zgraditi požarni bazen ali zagotoviti 
ustrezno požarno varnost z drugimi ukrepi.

(6) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določe-
ne v grafičnem načrtu št. 4.6. »Prikaz ureditev, potrebnih za 
obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

30. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Prometna ureditev obsega nov priključek na območje 
OPPN, zunanje parkirišče z dostopom in manipulacijskimi po-
vršinami za dostavo in intervencijskimi površinami.

(2) Vse vozne in intervencijske površine morajo biti ustre-
zno utrjene in asfaltirane ali tlakovane za vožnjo motornih vozil 
na 10 t osnega pritiska z radiji in širinami, ki omogočajo neovi-
rano vožnjo intervencijskim, komunalnim in dostavnim vozilom. 
Vsi zavijalni radiji morajo omogočati obračanje komunalnih in 
intervencijskih vozil.
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(3) Dovozi, manipulacijske površine in parkirna mesta 
morajo biti utrjeni in asfaltirani ali tlakovani. Pri določitvi širine 
vozišča ter dimenzij parkirnih površin morajo biti upoštevani 
tehnični normativi, ki zagotavljajo prometno varnost ter norma-
tivi in smernice, ki veljajo za intervencijske poti.

(4) Vse zunanje pohodne in povozne površine morajo za-
gotavljati univerzalno dostopnost in uporabo. Utrjene površine 
za pešce, glavni dostopi do stavb, primarne peš in kolesarske 
površine, parkirni prostori in ostale površine morajo biti urejeni 
tako, da je tudi vsem funkcionalno oviranim osebam zagoto-
vljeno neovirano in samostojno gibanje ter orientacija po vseh 
površinah namenjenih pešcem ter varen dostop in uporaba 
objektov stavb.

(5) Prometna ureditev je določena v grafičnem načrtu 
št. 4.4. »Prometno tehnična situacija in višinska regulacija«.

31. člen
(ureditev cest in priključevanje na javne ceste)

(1) Območje OPPN se prometno navezuje na javno ce-
stno omrežje preko Brnčičeve ulice.

(2) Pred priključitvijo območja OPPN na javno cestno 
omrežje je treba izvesti rekonstrukcijo Brnčičeve ulice od križi-
šča s Štajersko vpadnico do križišča s Cesto na Brod.

(3) Za potrebe priključitve območja OPPN na Brnčičevo 
cesto je treba obnoviti ali rekonstruirati najmanj naslednja kri-
žišča na Brnčičevi ulici:

a) K1 – križišče Štajerske ceste in Brnčičeve ulice:
– navezava na strani Brnčičeve se ohranja z obstoječima 

dvema pasovoma za levo zavijanje, pasom za vožnjo narav-
nost ter pasom za mimobežno desno zavijanje, za izboljšanje 
pretočnosti se optimizira semaforski program;

b) K2 – prvi uvoz v industrijsko cono Črnuče z Brnčičeve 
ulice, ki se preuredi v semaforizirano štirikrako križišče:

– z zahodnim krakom s tremi voznimi pasovi – z levim 
uvoznim, ločenim pasom za vožnjo naravnost, mimobežnim 
pasom proti trgovskemu centru, in enim izvoznim pasom,

– s severnim krakom z enim uvoznim ter enim izvoznim 
pasom,

– z vzhodnim krakom z dvema uvoznima pasovoma – 
ločenim pasom za levo zavijanje, združenim pasom za vožnjo 
naravnost in zavijanje desno, in enim izvoznim pasom ter

– z južnim krakom z dvema izvoznima pasovoma – pa-
som za desno zavijanje in združenim pasom za vožnjo narav-
nost in levo zavijanje, in enim uvoznim pasom;

c) K3 – trikrako križišče med Brnčičevo ulico in cesto z 
oznako LZ 217272 V, ki se preuredi v semaforizirano trikrako 
križišče:

– z zahodnim krakom z dvema uvoznima pasovoma – 
levim uvoznim in ločenim pasom za vožnjo naravnost, in enim 
izvoznim pasom,

– s severnim krakom z dvema uvoznima pasovoma – za 
levo in desno zavijanje, ter enim izvoznim pasom ter

– z vzhodnim krakom enim uvoznim in enim izvoznim 
pasom.

(3) Vse dovozne ceste do objektov znotraj območja OPPN 
morajo biti široke najmanj 5 m in imeti zavijalne radije, ki omo-
gočajo obračanje komunalnih in intervencijskih vozil.

32. člen
(mirujoči promet)

(1) Površine za mirujoči promet so načrtovane v pritličju 
stavbe A v prostorski enoti PE1 in na nivoju terena v prostorski 
enoti PE2

(2) Parkirna mesta v območju OPPN se zagotavljajo ob 
upoštevanju naslednjih normativov:

Namembnost stavb Število parkirnih mest (PM)
za motorni promet

Število parkirnih mest (PM)
za kolesa

12203 Druge poslovne stavbe  
(mešani poslovni programi)

1 PM/70,00 m2 BTP objekta,
od tega 10 % PM za obiskovalce

1 PM/200,00 m2 BTP objekta

12301 Trgovske stavbe
(trgovina z neprehrambnimi izdelki)

1 PM/30,00 m2 BTP objekta, 
od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce

1 PM/200,00 m2 BTP objekta

12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center, večnamenski trgovsko- 
zabaviščni center nad 500,00 m2)

1 PM/25,00 m2 BTP objekta, 
od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce

2 PM/200,00 m2 BTP objekta

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
(obrtno-servisne dejavnosti – frizer, urar, čistil-
nica, fizioterapija, avtopralnice …)  
do 200,00 m2 BTP

PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
(obrtno-servisne dejavnosti – frizer, urar, čistil-
nica, fizioterapija, avtopralnice …)
nad 200,00 m2 BTP

1 PM/25,00 m2 BTP objekta,
od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce,  
ne manj kot 2 PM za obiskovalce na lokal

1 PM/200,00 m2 BTP objekta

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 1 PM/7 sedežev (obiskovalcev),
od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce

1 PM/10 sedežev

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
(zdravstveni dom, ambulante, veterinarske 
ambulante in klinike)

1 PM/20,00 m2 BTP objekta  
in ne manj kot 3 PM,
od tega najmanj 50 % PM za obiskovalce

1 PM/40,00 m2 BTP objekta

12111 Hotelske in podobne stavbe  
za kratkotrajno nastanitev (hotel, prenočišča, 
penzioni)

1 PM/5 sob,
od tega najmanj 75 % PM za goste

1 PM/10 sob

12112 Gostilne, restavracije in točilnice 1 PM/10 sedežev in
1 PM/tekoči m točilnega pulta,
od tega najmanj 75 % PM za goste

1 PM/20 sedežev in
1 PM/2 tekoča m točilnega pulta

(3) V BTP objekta, ki je podlaga za izračun parkirnih 
mest, ni treba upoštevati BTP, namenjenih servisnim prostorom 
objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).

(4) Maksimalno število parkirnih mest ne sme presegati 
zahtevanega števila parkirnih mest iz drugega odstavka tega 
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člena za več kot 20 %, razen za trgovske stavbe, kjer lahko 
presega za največ 40 %.

(5) V bližini vstopov v stavbe je treba zagotoviti najmanj 
5 % parkirnih mest iz drugega odstavka tega člena v dimenzi-
jah, ki ustrezajo zahtevam za univerzalno uporabo.

(6) V območju OPPN je treba na 100 parkirnih mest 
zagotoviti vsaj eno mesto z napravo za napajanje električnih 
avtomobilov.

(7) Na gradbenih parcelah se, glede na število parkirnih 
mest, določenih v drugem odstavku tega člena, zagotovi doda-
tnih 5 % parkirnih mest za druga enosledna vozila.

(8) Nove parkirne površine na nivoju terena, ki so večje 
od deset parkirnih mest, se ozelenijo. Zasadi se najmanj eno 
drevo na štiri parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču 
razporejena čim bolj enakomerno.

33. člen
(peš promet)

Znotraj območja OPPN so vse vozne površine v prostor-
skih enotah PE1 in PE2 namenjene dovozu do objektov in 
parkirnih površin, in so hkrati površine, ki se urejajo po načelih 
skupnega prometnega prostora, in so namenjene tudi pešcem. 
Ločene površine, namenjene izključno pešcem, so načrtovane 
ob objektu B in na ploščadi ob objektu A.

34. člen
(kolesarski promet)

(1) V območju OPPN je treba zagotoviti parkirna mesta za 
kolesa v skladu z 32. členom tega odloka.

(2) Prostor za parkiranje koles je načrtovan v sklopu stavb 
in na tlakovanih površinah ob stavbah. Stojala za kolesa na 
zunanjih površinah morajo biti v območju OPPN enotno obli-
kovana in morajo omogočati priklepanje koles. Najmanj 25 % 
parkirnih mest za kolesa mora biti zaščitenih pred vremenskimi 
vplivi.

35. člen
(dostava in odvoz odpadkov)

(1) Dostop in vožnja komunalnih in dostavnih vozil sta 
predvidena preko priključka na Brnčičevo ulico ter po notranjih 
dovoznih cestah. Vse poti so dvosmerne.

(2) Parkiranje in ustavljanje za dostavna in servisna vozila 
za obratovanje in servisiranje objektov in dejavnosti znotraj 
območja OPPN je treba urediti v sklopu dovoznih in parkirnih 
površin.

36. člen
(intervencijske poti)

(1) Intervencijske poti so vse notranje dovozne površine 
do objektov, dovozne površine ob objektih ter intervencijska pot 
južno od obeh stavb.

(2) Vse vozne intervencijske poti se dimenzionirajo na 
10 t osnega pritiska. Širina intervencijskih poti mora biti naj-
manj 3,00 m oziroma najmanj 3,50 m, če je na dolžini več kot 
12,00 m omejena s stenami, stebri ali drugimi ovirami. Svetla 
višina poti je najmanj 3,50 m po vsej dolžini poti. Intervencijska 
pot ob zahodni strani stavbe A je namenjena enosmernemu 
odvozu, poteka po zelenici, in se uredi kot utrjeni kolesnici ali 
utrjena zelena pot skladno s predpisi.

37. člen
(splošni pogoji za okoljsko, energetsko  
in elektronsko komunikacijsko urejanje)

(1) Načrtovane stavbe morajo biti priključene na obstoječo 
in načrtovano okoljsko in energetsko infrastrukturno omrež-
je. Poleg tega se načrtovane stavbe lahko priključujejo tudi 
na elektronsko komunikacijska omrežja. Priključitev je treba 
izvesti v skladu s predpisi in pogoji upravljavcev posamezne 
infrastrukture.

(2) Primarni in sekundarni vodi morajo praviloma potekati 
po javnih površinah oziroma po površinah v javni rabi, tako da 
je omogočeno njihovo vzdrževanje. Če potek po javnih povr-
šinah ni možen oziroma obstoječi vodi potekajo po zemljišču 
nameravane gradnje, mora lastnik prizadetega zemljišča omo-
gočiti izvedbo in vzdrževanje objektov ter naprav gospodarske 
infrastrukture na njegovem zemljišču, upravljavec posamezne-
ga voda pa od lastnika pridobiti služnost.

(3) Gradnja okoljskih, energetskih in elektronsko komu-
nikacijskih vodov, objektov in naprav mora biti medsebojno 
usklajena z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov 
in odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur glede na 
veljavne smernice in normative.

(4) Obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo je 
dopustno obnavljati, dograjevati in povečati zmogljivost v skla-
du s prostorskimi in okoljskimi možnostmi.

(5) Pred izvedbo posegov se izvede zakoličba tras ko-
munalnih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov v 
skladu s pogoji upravljavcev teh vodov ter preveri ustreznost 
odmikov od predvidenih objektov in ostalih predvidenih komu-
nalnih vodov ter po potrebi izvede ustrezne korekcije projektov 
priključkov in prestavitev.

(6) Zemeljska dela v bližini komunalnih, energetskih in 
elektronskih komunikacijskih vodov, naprav in objektov morajo 
potekati ročno.

(7) Okoljska, energetska in elektronska komunikacijska 
ureditev so določene v grafičnem načrtu št. 4.5. »Zbirni načrt 
komunalnih vodov in naprav«.

38. člen
(vodovod)

(1) Preko območja OPPN v delu prostorske enote PE1 
poteka primarni vodovod NL DN 300, ki je bil zgrajen leta 2000. 
Območje OPPN seka po severozahodnem delu prostorske 
enote PE1, in sicer od vodomernega jaška v skrajnem zaho-
dnem delu OPPN do križanja javne poti z Brnčičevo ulico. Od 
priključka javne poti poteka nato po južnem robu Brnčičeve 
ulice, kjer prečka Brnčičevo ulico in od tam naprej poteka 
po severnem robu Brnčičeve ulice. Jugovzhodno od križišča 
Brnčičeve ulice in Štajerske ceste je nanj navezan sekundarni 
vodovod AC DN 200, ki poteka proti jugu.

(2) Na območju OPPN je treba premakniti in rekonstruirati 
primarni vodovod NL DN 300 in opustiti sekundarna vodovoda 
AC DN 200 in AC DN 80, po katerih poteka oskrba naselja Brod 
z vodo. Trasa primarnega vodovoda NL DN 300 se premakne 
v delu, ki se začne vzhodno od hidranta, ki leži vzhodno od 
vodovodnega jaška ob Štajerski cesti, do katerega poteka 
NL DN 300 v zaščitni cevi, do točke, od katere se primarni vo-
dovod NL DN 300 vzhodno od javne poti zalomi in poteka vzpo-
redno z Brnčičevo ulico. Sekundarna vodovoda AC DN 200 in 
AC DN 80, ki oskrbujeta naselje Brod z vodo, se opustita in 
nadomestita s povezovalnim vodovodom V1 NL DN 100, ki po-
teka od križišča Brnčičeve ulice in Ceste na Brod do končnega 
hidranta v Cesti na Brod, kjer se bo priključil na obstoječi vodo-
vod PE d 110. Opustitev vodovodov AC DN 200 in AC DN 80 je 
možna šele po izgradnji in priključitvi povezovalnega vodovoda. 
Po izgradnji in prevezavi sekundarnega vodovoda se izvede 
izkop vodovoda AC DN 80 zahodno od naselja Brod.

(3) Za oskrbo stavbe B s pitno vodo in vodo za gašenje 
je treba zgraditi sekundarno vodovodno omrežje NL DN 100, 
ki se na obstoječe vodovodno omrežje priključuje na primarni 
vodovod NL DN 300 v sektorskem zasunu na mestu pred 
prečkanjem Brnčičeve ulice in se v zelenici zahodno od uvoza 
na območje EUP ČR-414 zaključi z vodomernim jaškom in 
nadtalnim hidrantom.

(4) Za zagotovitev vodooskrbe s pitno in sanitarno vodo 
ter vodo za gašenje stavbe A je na mestu navezave novega 
primarnega voda na obstoječi vodovod NL DN 300 ob Brnčičevi 
ulici načrtovan odcep za hidrant in za predvideni vodovodni 
priključek na javno vodovodno omrežje. Vodovodni priključek 
poteka proti jugu do vzhodnega dela stavbe A.
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(5) Voda za gašenje v primeru požara se zagotovi iz 
dveh novih javnih hidrantov za stavbo A, in sicer zahodno in 
severovzhodno od stavbe A ter iz novega hidranta, zahodno 
od uvoza na območje OPPN za stavbo B. Dodatno požarno 
varnost po potrebi zagotavljajo zunanji in notranji hidranti in-
ternega vodovodnega omrežja. B. Dopusten odvzem vode za 
gašenje je najmanj 5 l/s na vsakem od hidrantov.

(6) Nad trasami vodovodov ni predvidena gradnja in saje-
nje dreves ter grmičevja. Odmik za sajenje dreves je minimalno 
2,00 m in za grmičevje 1,00 m. Minimalni odmik podzemnih 
delov stavb in drugih podzemnih objektov od trase vodovoda 
je 1,50 m.

(7) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju 
vodovodov je treba upoštevati predpise, ki urejajo oskrbo s 
pitno vodo, interni dokument Javnega podjetja Vodovod ka-
nalizacija snaga d. o. o.: Tehnična navodila za vodovod ter 
projektno nalogo št. 2860V/1 Gradnja in ureditev vodovoda 
zaradi gradnje objektov na območju OPPN 26 Brnčičeva jug, 
ki jo je januarja 2022 izdelalo Javno podjetje Vodovod kanali-
zacija snaga d. o. o.

(8) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba 
zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje k priključitvi 
posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

39. člen
(kanalizacija)

(1) Na širšem območju okoli OPPN je zgrajena ločena 
javna kanalizacija za odvod odpadne komunalne in odpadne 
padavinske vode. Po prostorski enoti PE1 po sredini Brnčiče-
ve ulice v smeri proti jugovzhodu poteka betonski zbiralnik za 
odvod padavinske odpadne vode DN 500 mm, ki v vzhodnem 
delu, južno od objekta Brnčičeva 9c, po priključku kanala profila 
B DN 800 iz leta 1982 preide v kanal profila DN 1100. Javni 
kanal za komunalno odpadno vodo poteka severno od ob-
močja OPPN, in sicer kanal B DN 250 mm, ki poteka v smeri 
proti jugovzhodu in je bil zgrajen leta 1981. Nanj se v dovozni 
cesti LZ 212283 naveže še kanal B DN 250 iz leta 1982, ki 
odvaja komunalno odpadno vodo iz objektov iz Industrijske 
cone Črnuče.

(2) Za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode 
je treba v območju OPPN dograditi javno kanalizacijsko omrežje.

(3) Za odvod odpadne komunalne vode je predvidena 
gradnja kanala K DN 250 v skupni dolžini 120,00 m. Kanal 
se začne v južnem delu Brnčičeve ulice severovzhodno od 
objekta B. Do predvidenega štirikrakega križišča K3 oziroma 
krožnega križišča na Brnčičevi ulici poteka po južni kolesarski 
stezi Brnčičeve ulice, nato pa se od jaška v križišču K3 v smeri 
proti severu naveže na obstoječ kanal B DN 250.

(4) Odvod komunalnih odpadnih voda iz objektov se lahko 
izvede neposredno, če je kota najnižje etaže objekta uporabni-
ka, v kateri so ali bodo nameščeni sanitarni elementi, najmanj 
10,00 cm nad koto pokrova revizijskih jaškov na javnem kanalu, 
za nižje ležeče odtoke pa je treba urediti hišno črpališče.

(5) Padavinska voda s streh in nepovoznih površin ter 
prečiščena voda s cest in parkirišč, ki se spelje preko ce-
stnih požiralnikov in lovilcev olj, se zadržuje v podzemnih ali 
nadzemnih zadrževalnikih na zemljišču. Zadrževana voda se 
uporabi v stavbi ali njeni okolici. Višek prečiščenih meteornih 
voda se ponika. Meja krovnih plasti z različno propustnostjo 
tal se nahaja tik ob jugozahodni meji območja OPPN, zato je 
treba ponikanje padavinskih vod preveriti s hidrogeološkimi 
raziskavami in poiskati ustrezno lokacijo ponikovalnih polj ali 
ponikovalnih jaškov.

(6) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževa-
nju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje 
odpadnih komunalnih in padavinskih voda, interni dokument 
Javnega podjetja Vodovod kanalizacija snaga d. o. o.: Teh-
nična navodila za kanalizacijo ter projektno nalogo št. 3474 
K Gradnja in ureditev vodovoda in gradnja kanalizacija zaradi 
gradnje objektov na območju OPPN 26 Brnčičeva jug, ki jo je 

januarja 2021 izdelalo Javno podjetje Vodovod kanalizacija 
snaga d. o. o.

(7) Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je 
treba zaprositi upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja 
za soglasje k priključitvi posameznih objektov in predložiti iz-
vedbeno dokumentacijo.

40. člen
(plinovod)

(1) Preko območja OPPN potekata obstoječa prenosna 
plinovoda LJ-10000, MRP Ljubljana – MRP Vevče (premer 
250 mm, tlak 15,5 bar, MO Ljubljana) in LJ-10400, L10000 v 
6+560 do MRP SCT (premer 100 mm, tlak 15,5 bar, MO Lju-
bljana). Izven območja OPPN poteka po severnem delu Brnči-
čeve ulice glavni srednjetlačni distribucijski plinovod dimenzij 
S1636 DN150.

(2) Pred gradnjo objektov A in B se prenosni plinovod 
LJ-10000, MRP Ljubljana – MRP Vevče v dolžini 280 m pre-
stavi, tako da poteka po severnem robu prostorskih enot PE2. 
Prestavitev plinovoda se mora izvesti pred gradnjo objektov, ki 
ležijo v varovalnem pasu plinovoda in zaradi katerih se plino-
vod prestavlja. Prestavitev je treba izvesti skladno z navodili in 
smernicami upravljavca prenosnega plinovoda. Pred izvedbo 
je treba od upravljavca prenosnega plinovoda pridobiti mnenje 
k projektnim rešitvam za prestavitev prenosnega plinovoda in 
mnenje za poseg v varovalnem pasu plinovoda. Za prestavitev 
plinovoda mora investitor z upravljavcem skleniti pogodbo o 
ureditvi medsebojnih razmerij.

(3) Opuščeni del prenosnega plinovoda iz prejšnjega od-
stavka ne sme biti vir nevarnosti. Biti mora izoliran od delujoče-
ga omrežja, razplinjen in po potrebi napolnjen z inertnim plinom 
ali drugo snovjo oziroma odstranjen. V primeru odstranitve je 
treba o tem obvestiti družbo Plinovodi d. o. o.

(4) Jaški komunalne infrastrukture in komunalni vodi, ki 
potekajo vzporedno, morajo biti od plinovoda odmaknjeni naj-
manj 2,50 m. Pri križanju plinovoda z ostalimi komunalnimi 
vodi je najmanjši dopusten prosti odmik 0,50 m. Vsa križanja 
morajo biti izvedena tako, da se zagotovi zahtevana stabilnost 
in varnost.

(5) Varovalni pas prenosnega plinovoda znaša 65,00 m 
na vsako stran, varnostni pas prenosnega plinovoda pa 5,00 m 
na vsako stran od osi voda. Varovalni pas za distribucijski pli-
novod je 5,00 m na vsako stran od osi voda. Za posege v varo-
valnem pasu je treba pridobiti soglasje upravljavca plinovoda.

(6) Drevje, ograje, stebrički, logotipi in podobna oprema 
morajo biti od plinovoda odmaknjeni najmanj 2,50 m.

(7) Vsa dela v varnostnem pasu prenosnega plinovoda 
in v varovalnem pasu distribucijskega plinovoda se morajo 
izvajati pod nadzorom pooblaščenca upravljavca prenosnega 
plinovoda ter ob upoštevanju njegovih navodil. V tem pasu 
niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala ali 
postavljanje začasnih objektov. Transport na slabo nosilnem 
terenu se lahko vrši le na predhodno zavarovanih prehodih v 
dogovoru s pooblaščencem upravljavca plinovoda.

(8) Objekti se za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne 
tople vode priključijo na distribucijsko omrežje zemeljskega 
plina. Priključitev stavb na distribucijsko plinovodno omrežje je 
predvideno z navezavo na srednjetlačno distribucijsko omrežje 
(0,5–1 bar) preko glavnega srednjetlačnega distribucijskega 
plinovoda dimenzije S1636 DN150, ki poteka po severnem delu 
cestišča Brnčičeve ulice. Zemeljski plin je možno uporabljati 
tudi za namen kuhe in tehnologije.

(9) Za priključitev stavb na plinovodno omrežje je treba iz-
vesti plinski priključek z navezavo na obstoječ plinovod S1636 
DN150 ter plinska priključka, ki se zaključita z glavno plinsko 
zaporno pipo v omarici nameščeni v ali na fasadi objekta.

(10) Glavni in priključni plinovodi ter notranje napeljave 
morajo biti izvedeni v skladu s sistemskimi obratovalnimi na-
vodili operaterja za distribucijsko omrežje zemeljskega plina 
za geografsko območje Mestne občine Ljubljana, Pravilnikom 
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
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plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za 
posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, 
št. 12/10, 45/11 in 17/14 – EZ-1) in Tehničnimi zahtevami za 
graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih 
napeljav (Javno podjetje Energetika Ljubljana d. o. o.) oziroma 
v skladu z veljavno zakonodajo, navodili, pravilniki in tehničnimi 
zahtevami.

41. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na območju OPPN javno elektroenergetsko omrežje 
še ni zgrajeno. Vzhodno od območja OPPN potekajo 20 kV 
SN vodi.

(2) Za oskrbo območja OPPN z električno energijo je tre-
ba zgraditi transformatorsko postajo z možnostjo vgradnje dveh 
transformatorjev nazivne moči 1000 kVA. Transformatorska 
postaja je tipska prostostoječa v območju med objektoma A in B 
ali zidana v pritličju ali kleti objekta A. Dostop do transformator-
ske postaje mora biti upravljavcu javnega elektroenergetskega 
omrežja in intervencijskim vozilom omogočen 24 ur na dan. 
Sosednji prostori ne smejo biti prostori, kjer se isto osebje 
zadržuje dalj časa. Zagotovljeno mora biti ustrezno naravno 
zračenje in preprečevanje širjenja hrupa.

(3) Za oskrbo z električno energijo je do transformatorske 
postaje iz prejšnjega odstavka treba zgraditi novo elektro ka-
belsko kanalizacijo za uvod 20 kV napajalnih kabelskih vodov. 
Nov kabelski vod se izvede od obstoječe transformatorske 
postaje TP – Obrtniki Brnčičeva 9a po severnem robu območja 
OPPN in vzhodnem robu Štajerske ceste ter po obstoječi kana-
lizaciji do obstoječe transformatorske postaje TP 2073 – Vodo-
vod Črnuče. Nov kabelski vod se navezuje na obstoječe javno 
elektroenergetsko omrežje še preko obstoječega kabelskega 
jaška v križišču Štajerske ceste in Brnčičeve ulice.

(4) Objekt B s priključno močjo do 250 kW je dopustno pri-
ključiti tudi na NN zbiralke obstoječe transformatorske postaje 
TP – Obrtniki Brnčičeva 9a.

(5) Vsi načrtovani posegi na elektroenergetskem omrežju 
morajo biti izvedeni v skladu z idejno rešitvijo: EE napajanje za 
območje OPPN 26 Brnčičeva jug, št. 31/20 – DE LM, ki jo je 
izdelalo podjetje Elektro Ljubljana d. d.

(6) Načrtovani objekti v območju OPPN morajo biti na-
črtovani in zgrajeni tako, da bo kasneje omogočena nemote-
na izgradnja, obratovanje ter vzdrževanje načrtovanih elektro 
energetskih vodov.

(7) Za izvedbo elektroenergetskega priključka mora inve-
stitor pridobiti mnenje upravljavca javnega elektroenergetskega 
omrežja.

42. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)

(1) Na severnem delu cestišča Brnčičeve ulice potekata 
dve obstoječi omrežji elektronskih komunikacij.

(2) Načrtovane stavbe se na obstoječe elektronsko komu-
nikacijsko omrežje priključujejo pod pogoji upravljavcev le-teh 
omrežij. Obstoječa elektronska komunikacijska omrežja omo-
gočajo dograditev za zagotovitev potrebnih kabelskih zmoglji-
vosti za izvedbo priključkov stavb v območju OPPN na omrežje.

(3) Za zaščito telekomunikacijskega omrežja ter priklju-
čitev na telekomunikacijsko omrežje je treba izdelati projekt 
telekomunikacijskega omrežja, ki mora biti usklajen z ostalimi 
komunalnimi in elektroenergetskimi vodi. V njem morajo biti 
prikazana tudi vsa križanja in približevanja z ostalimi vodi in 
objekti ter prikazani detajli zaščite vodov. Na projektno rešitev 
je treba pridobiti soglasje upravljavca telekomunikacijskega 
omrežja ter jo izvesti po navodilih in pod nadzorom predstavni-
ka upravljavca telekomunikacijskega omrežja.

(4) Pogoje za priključitev objektov na telekomunikacijsko 
omrežje (vrsta prenosnega medija, mesto navezave idr.) določi 
upravljavec telekomunikacijskega omrežja v projektnih pogojih 
glede na potrebe in možnosti priključitve objekta.

43. člen
(javna razsvetljava)

(1) Vse zunanje površine je treba ustrezno osvetliti.
(2) Osvetlitev funkcionalnih površin ob objektih je in-

ternega značaja in ni povezana s sistemi javne razsvetljave. 
Interna osvetlitev zunanjih površin v območju OPPN mora biti 
zadostna, enakomerna in nebleščeča.

(3) Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami 
glede energetske učinkovitosti in varstva pred prekomernim 
svetlobnim onesnaževanjem.

44. člen
(učinkovita raba energije v stavbah)

Pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upošte-
vati pravilnik, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, 
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

45. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Dopustna odstopanja od v OPPN načrtovanih rešitev 
so:

1. Tlorisni gabariti:
– dopustno odstopanje od gradbenih linij GL je ± 1,00 m;
– ne glede na dopustno odstopanje iz prejšnje alineje 

je vzdolž daljše stranice lamel L1 in L3 dopustno odstopanje 
± 2,00 m;

– ne glede na dopustno odstopanje iz prve alineje te točke 
morata biti stavbi v južni gradbeni liniji pritličja poravnani;

– stavba A nad pritličjem se lahko premakne proti jugu do 
določene GM, pri čemer je BTP ene etaže omejena na 940 m² 
za lameli L1 in L3 ter 470 m² za lamelo L2;

– stavba B se lahko premakne proti zahodu do določene 
GM, pri čemer je BTP omejena na največ 2 600 m².

2. Višinski gabariti:
– etažnost stavbe A se lahko zniža za eno etažo, in sicer 

na P+6;
– višina stavb lahko odstopa do + 1,00 m navzgor, od-

stopanje navzdol ni višinsko omejeno temveč le z dopustnim 
odstopanjem etažnosti stavb;

– ne glede na to točko najvišjo dopustno višino stavbe 
lahko presega objekt za oglaševanje za lastne potrebe, skladno 
z omejitvami iz šestega odstavka 11. člena tega odloka.

3. Višinska regulacija terena in višinska kota pritličja:
– višinska kota pritličja stavb ter kote zunanje ureditve in 

prometnih površin lahko odstopajo do ± 1,00 m, razen kota plo-
ščadi stavbe A, ki lahko odstopa do ± 0,50 m, pri čemer morajo 
višine med seboj usklajene in prilagojene pogojem okolice in 
ustreznih prometnih površin.

4. Vhodi in dostopi:
– mikrolokacije vhodov in dostopov do stavb se lahko 

spremenijo, pri čemer mora biti vhod v poslovno stavbo s se-
verne strani objekta.

5. Dopustno je odstopanje od BTP stavb nad terenom 
znotraj dopustnih odstopanj in odstopanj določenih z GM in GL.

6. Parcelacija in zakoličba:
– meje parcel lahko odstopajo do 0,50 m v korist javnih 

površin ter v okviru dopustnih odstopanj geodetskih meritev;
– zakoličbene točke objektov lahko odstopajo v okviru 

dopustnih odstopanj geodetskih meritev in dopustnih odstopanj 
tlorisnih gabaritov stavb.

7. Dopustna so odstopanja od zunanje ureditve dosto-
pnih, parkirnih in parkovnih površin, pri čemer je treba upošte-
vati lokacije in ureditev navezav na javno prometno omrežje ter 
ostale pogoje, določene s tem odlokom.

8. Pilon kot objekt oglaševanja za lastne potrebe je do-
pustno postaviti tudi na drugi lokaciji, in sicer znotraj prostora, 
ki ga omejujejo vzhodna stranica objekta A, Brnčičeva ulica, 
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uvoz na območje OPPN iz Brnčičeve ulice in notranjo cesto, ki 
poteka severno od objekta B.

9. Če se stavbi A in B premakneta skladno s četrto in 
peto alinejo prve točke tega odstavka, prestavitve obstoječega 
prenosnega plinovoda v skladu z drugim odstavkom 40. člena 
tega odloka ni treba izvesti. Če gre v tem primeru za spremem-
bo projektne dokumentacije, je treba ponovno pridobiti mnenje 
upravljavca prenosnega plinovoda.

10. Dopustno je odstopanje od minimalnega zahtevanega 
števila parkirnih mest, če je na podlagi mobilnostnega načrta 
ugotovljeno, da predlog prometne ureditve pomeni uresniče-
vanje Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana, 
sprejete na Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana.

11. Dostop do parcel južno od območja OPPN je dopustno 
urediti tudi po drugi trasi znotraj območja OPPN ali po zemlji-
ščih izven območja OPPN, pri čemer mora biti rešitev usklajena 
s projektom Severne tangente ter v soglasju z lastniki zemljišč, 
južno od območja OPPN.

12. Lokacija zbirnega in prevzemnega mesta komunalnih 
odpadkov se lahko spremeni znotraj gradbene parcele, pri če-
mer je treba upoštevati pogoje iz 26. člena tega odloka.

13. Dopustna so odstopanja od poteka tras, površin, 
objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komu-
nalne, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture 
ter pri vodnih ureditvah, če so pri nadaljnjem podrobnejšem 
proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega 
ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno 
funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, če s 
tem ne pride do poslabšanja prostorskih in okoljskih razmer. Ta 
odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo 
z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja za-
devajo, oziroma upravljavci posamezne infrastrukture.

14. Dopustna so odstopanja od predvidenih lokacij po-
nikovalnih polj. Lokacije ponikovalnih polj in ponikovalnic je 
treba preveriti z geomehanskimi raziskavami in ponikovalnimi 
preizkusi.

(2) Dopustna odstopanja od GL, višin in etažnosti objek-
tov so razvidna iz grafičnega načrta št. 4.7. »Prikaz dopustnih 
odstopanj«.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

46. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Investitor gradnje mora najmanj dve leti pred predvi-
deno pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekte in druge 
posege, načrtovane z OPPN, o tem obvestiti Mestno občino 
Ljubljana, oddelka mestne uprave, pristojna za načrtovanje in 
izvedbo gospodarske javne infrastrukture ter pripravo progra-
ma opremljanja zemljišč, razen če se z njima dogovori drugače.

(2) Investitor mora najpozneje dve leti po sprejetju tega 
odloka zagotoviti parcelacijo, kot je določena v 17. členu tega 
odloka.

(3) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo 
objektov ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega okolja 
med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje 
obveznosti:

– zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek 
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav, infrastrukturne 
vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;

– zagotoviti morajo sanacijo objektov, pripadajočih uredi-
tev in naprav, poškodovanih zaradi gradnje;

– promet v času gradnje morajo organizirati tako, da 
prometna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do 
zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

– v času gradnje ne smejo biti prekoračene dopustne 
ravni hrupa, predpisane za IV. stopnjo varovanja pred hrupom;

– izvedba in ureditev zelenic znotraj območja OPPN je 
obveznost lastnikov stavb znotraj območja OPPN.

47. člen
(dopustni posegi po izvedbi načrtovanih rešitev)

Po izvedbi z OPPN načrtovane prostorske ureditve so na 
območju OPPN dopustni naslednji posegi:

– odstranitev objektov in naprav,
– vzdrževalna dela na objektih prometne, komunalne, 

energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture,
– vzdrževalna dela in rekonstrukcije, s katerimi se ne 

spreminja zunanjih gabaritov in konstrukcijskih zasnov stavb,
– obnova fasadnega plašča stavb, če se pri oblikovanju 

fasad ohranijo oblikovne lastnosti fasad stavb,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so 

dopustni v območju OPPN, ter
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v 

okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju 
OPPN, če je na parceli, namenjeni gradnji stavb, zagotovljeno 
zadostno število parkirnih mest ter dovolj odprtih bivalnih in 
zelenih površin.

XII. KONČNI DOLOČBI

48. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled javnosti pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za 

urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana ter
– Četrtni skupnosti Črnuče.

49. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 3505-25/2017-248
Ljubljana, dne 17. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

3458. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu 449 Ilovica ob Jurčkovi 3

Na podlagi prvega odstavka 119. člena v zvezi z drugo 
alinejo četrtega odstavka 289. člena Zakona o urejanju pro-
stora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 
– odl. US) in v zvezi s tretjim odstavkom 338. člena ter tretjim 
odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 199/21) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno bese-
dilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 
17. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

449 Ilovica ob Jurčkovi 3

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni pro-
storski načrt 449 Ilovica ob Jurčkovi 3 (v nadaljnjem besedilu: 
OPPN).
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(2) OPPN določa:
1. območje OPPN,
2. vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-

stora,
3. arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

skih ureditev,
4. načrt parcelacije,
5. etapnost izvedbe prostorske ureditve,
6. rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine,
7. rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanje narave,
8. rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred narav-

nimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
9. pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
10. dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev in
11. druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

(1) Z OPPN je načrtovana gradnja večstanovanjskega 
objekta s spremljajočim programom in pripadajočimi uredi-
tvami.

(2) OPPN določa prostorsko ureditev območja OPPN, 
pogoje za odstranitev obstoječih objektov, pogoje za posege na 
obstoječih objektih, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje 
za ureditev utrjenih in zelenih površin, pogoje za ureditev pro-
storov za igro otrok ter gradnjo prometne, okoljske, energetske 
in elektronske komunikacijske infrastrukture.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in 
grafični del.

(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora

1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta 
Mestne občine Ljubljana
– izvedbeni del
z mejo območja OPPN M 1:2500

2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora

2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora M 1:2000

3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Katastrski načrt s prikazom meje območja 

OPPN M 1:1000
3.2 Geodetski načrt s prikazom meje območja 

OPPN M 1:500
3.3 Načrt parcelacije in prikaz javnega dobra

– prikaz na katastrskem načrtu M 1:500
3.4 Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije  

in prikaz javnega dobra
– prikaz na geodetskem načrtu M 1:500

4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikoval-
skih rešitev prostorskih ureditev

4.1 Načrt odstranitve obstoječih objektov M 1:500
4.2 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 

strehe M 1:500
4.3 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo  

pritličja M 1:500
4.4 Značilni prerezi in pogledi M 1:500
4.5 Prometno-tehnična situacija in idejna  

višinska regulacija M 1:500
4.6 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:500
4.7 Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami ter  
za zaščito pred hrupom M 1:500

4.8 Etapnost izvedbe M 1:500

4. člen
(spremljajoče gradivo OPPN)

Spremljajoče gradivo OPPN so:
1. Izvleček iz Občinskega prostorskega načrta Mestne 

občine Ljubljana – izvedbeni del,
2. Izhodišča za pripravo OPPN,
3. Prikaz stanja prostora,
4. Strokovne podlage,
5. Konkretne smernice in mnenja nosilcev urejanja pro-

stora,
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN,
7. Elaborat ekonomike in
8. Povzetek za javnost.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitekti, 
Mojca Kalan Šabec s. p., Ljubljana, pod številko projekta UP 
20-019 v septembru 2022.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora (v 
nadaljnjem besedilu: EUP) RN-338 ter dela EUP RN-454 in 
RN-636.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi šte-
vilkami 350/92, 350/93, 350/95, 350/96, 350/146, 350/346, 
350/347, 350/348, 350/349, 350/350, 350/351, 350/352, 
350/353, 350/835, 350/836, 350/837, 350/838, 350/839, 
350/840, 350/841, 350/842, 350/843, 350/844, 350/845, 
350/846, 350/847, 350/848, 350/849, 350/850, 350/851, 
350/852 in 350/853 ter del zemljišča s parcelno številko 626/1, 
vse v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje.

(3) Površina območja OPPN znaša 18 065 m2.
(4) Območje OPPN je razdeljeno na dve prostorski enoti, 

in sicer:
– PE1 – površine, namenjene gradnji večstanovanjske 

stavbe s spremljajočim programom,
– PE2 – površine, namenjene gradnji prometnih površin.
(5) Območje OPPN in prostorski enoti so določeni v gra-

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

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI 
UREJANJA PROSTORA

7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje OPPN je prometno navezano na Jurčkovo 
cesto. Pretočnost in prometna varnost širšega območja bosta 
izboljšani z rekonstrukcijo Jurčkove ceste, ki je načrtovana 
na odseku med Ižansko cesto in Ulico Milke Kerinove (v na-
daljnjem besedilu: rekonstrukcija Jurčkove ceste) in ureditvijo 
križišča med Jurčkovo cesto in Ižansko cesto. Območje OPPN 
se za rekonstrukcijo Jurčkove ceste in ureditev križišča med 
Jurčkovo cesto in Ižansko cesto obremeni s stroški komu-
nalnega opremljanja stavbnih zemljišč glede na delež bruto 
tlorisne površine (v nadaljnjem besedilu: BTP) v predmetnem 
območju OPPN, v območju OPPN 391 Jurčkova zahod in 
v območju OPPN 450 Ilovica ob Jurčkovi 4 v višini 44,80 % 
celotne investicije.

(2) Na severni strani območja OPPN je zagotovljen pro-
stor za širitev Jurčkove ceste, kjer sta ob obstoječem odprtem 
jarku načrtovana zelen pas z drevoredom ter javna pot za pe-
šce in kolesarje (v nadaljnjem besedilu: širitev Jurčkove ceste).
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(3) Najbližji postajališči mestnega linijskega prevoza po-
tnikov sta vzdolž Jurčkove ceste v oddaljenosti 100,00 m 
in 250,00 m od območja OPPN. Na vzhodni strani križišča 
Jurčkove ceste s Peruzzijevo ulico je v sklopu rekonstrukcije 
Jurčkove ceste načrtovana ureditev postajališča v niši ob vozi-
šču. Na območju OPPN je treba zagotoviti prostor za parkirišča 
mreže izposoje koles.

(4) Po vzhodnem in južnem robu območja poteka naravna 
vrednota in kulturni spomenik Pot spominov in tovarištva (v 
nadaljnjem besedilu: PST). Preko PST je območje povezano z 
zelenim sistemom ter s sistemom peš in kolesarskih povezav 
na območju MOL. Varen peš dostop do šole in vrtca bo zago-
tovljen z načrtovano pešpotjo ob potoku Veliki Galjevec v Lju-
bljani (v nadaljnjem besedilu: varna pešpot). Območje OPPN 
se za ureditev varne pešpoti obremeni s stroški komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč glede na delež BTP v predme-
tnem območju OPPN, v območju OPPN 391 Jurčkova zahod 
in v območju OPPN 450 Ilovica ob Jurčkovi 4 v višini 44,80 % 
celotne investicije.

(5) Načrtovani programi v pritličju dela stavbe ob Jurčkovi 
cesti bodo programsko dopolnili ponudbo širšega območja ob 
Jurčkovi cesti.

(6) Zahodna polovica območja OPPN se nahaja v razredu 
majhne poplavne nevarnosti, vzhodna pa v razredu srednje 
poplavne nevarnosti. Z OPPN so določeni varovalni omilitve-
ni ukrepi, s katerimi bo poplavna varnost načrtovanih stavb 
izboljšana in ki bodo zagotovili, da načrtovana gradnja ne bo 
poslabšala stanja glede poplavne varnosti sosednjih območij.

(7) Po Jurčkovi cesti vzdolž območja OPPN potekata 
obstoječe vodovodno omrežje in energetska infrastruktura, 
ki bosta omogočila priključitev načrtovanih stavb. Za izvedbo 
nameravane prostorske ureditve je treba zgraditi in dograditi 
okoljsko in energetsko infrastrukturo zunaj in znotraj območja 
OPPN. Načrtovani so javno vodovodno omrežje, transformator-
ska postaja, elektroenergetsko in elektronsko komunikacijsko 
omrežje, izvedena pa je tudi kanalizacija v Peruzzijevi cesti 
s črpališčem Jurčkova 1, ki omogoča priključitev načrtovanih 
stavb. Območje OPPN se za ureditev kanalizacije za komunal-
ne odpadne vode v Peruzzijevi ulici, vključno s črpališčem Jurč-
kova 1, obremeni s stroški komunalnega opremljanja stavbnih 
zemljišč glede na delež BTP v širšem vplivnem območju OPPN 
v višini 38,7 % investicije.

(8) Ob severnem robu območja OPPN v odprtem jarku 
poteka vodotok Zgornji Galjevec. V obstoječ vodotok je preko 
zadrževalnikov načrtovano odvodnjavanje odpadne padavin-
ske vode z območja OPPN.

(9) Preko območja OPPN potekajo obstoječi melioracijski 
vodni jarki, ki bodo v območju načrtovanih ureditev nadome-
ščeni s sistemom kanalizacije za padavinske vode.

(10) Severni del območja OPPN se nahaja v območju 
čezmerne obremenitve s hrupom Jurčkove ceste. Z OPPN 
so določeni ukrepi za zaščito načrtovane stavbe pred hrupom 
z Jurčkove ceste. V sklopu rekonstrukcije Jurčkove ceste je 
načrtovana preplastitev vozišča s tihim asfaltom.

(11) Za območje OPPN je obvezno treba preveriti potrebe 
po družbeni infrastrukturi v območju OPPN in za obstoječe 
naselje. V širšem območju je obstoječa in načrtovana družbe-
na infrastruktura. V radiju oddaljenosti približno 800 m seve-
rozahodno od območja OPPN je obstoječi Vrtec Galjevica, v 
radiju oddaljenosti približno 400 m severovzhodno od območja 
OPPN in v radiju oddaljenosti približno 500 m zahodno od 
območja OPPN pa sta z Odlokom o občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 
– obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 
92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 
38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 
42/18, 78/19 – DPN in 59/22; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL 
ID) načrtovana nova vrtca. V radiju oddaljenosti približno 800 
m severozahodno od območja OPPN je osnovna šola Oskarja 
Kovačiča, v radiju oddaljenosti približno 500 m zahodno od 

območja OPPN pa je z OPN MOL ID načrtovana nova šola. 
Jugovzhodno od območja OPPN se v oddaljenosti približno 
1000 m nahaja nakupovalno središče Rudnik.

(12) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-
stora so razvidni iz grafičnega načrta št. 2.1 »Vplivi in povezave 
s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

8. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V prostorski enoti PE1 so dopustni:
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe.
(2) V prostorski enoti PE1 so v pritličju dopustni:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe,
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, razen avtopral-

nice,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko-

valno delo: samo stavbe za neinstitucionalno izobraževanje,
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo zdravstve-

ne posvetovalnice in ambulante,
– 12650 Stavbe za šport: samo stavbe za šport, pretežno 

namenjene razvedrilu: telovadnice, centri za fitnes, jogo in 
aerobiko ter podobno, brez prostorov za gledalce,

– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na pro-
stem,

– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekre-
acijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni 
vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in 
druge urejene zelene površine.

(3) V prostorski enoti PE1 so v nivoju pritličja dopustne 
pokrite parkirne površine za osebna motorna vozila za lastne 
potrebe.

(4) V pritličje ob Jurčkovi cesti je treba obvezno umestiti 
javni program.

(5) V prostorski enoti PE2 so dopustni:
– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne ceste: samo lokalne ceste in javne poti,
– vodnogospodarske ureditve,
– brvi in mostovi,
– pločniki in kolesarske steze.
(6) Na celotnem območju OPPN so dopustni:
1. komunalni objekti, vodi in naprave:
– za oskrbo s pitno in požarno vodo,
– za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske od-

padne vode,
– za distribucijo zemeljskega plina,
– za javno razsvetljavo in semaforizacijo,
– za distribucijo električne energije napetostnega nivoja 

do vključno 20 kV,
– za zagotavljanje elektronskih komunikacij,
– zbiralnice ločenih frakcij odpadkov,
– objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in elektron-

ske komunikacijske infrastrukture,
2. pešpoti, kolesarske poti in dostopne ceste do objektov,
3. dostopi za funkcionalno ovirane osebe,
4. parkovne površine, posamezna drevesa, površine za 

pešce, trgi, otroška igrišča in biotopi.

9. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) V območju OPPN je v prostorski enoti PE1 načrto-
vana večstanovanjska stavba, sestavljena iz osmih volumnov 
s skupnim pokritim parkiriščem v pritličju in skupno pohodno 
ploščadjo nad pokritim parkiriščem v nivoju prvega nadstropja. 
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Volumni imajo oznake 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8. Umeščeni so 
zaporedno v dva niza, pravokotna na Jurčkovo cesto. Vzhodni 
niz tvorijo volumni 1, 2, 3 in 4. Zahodni niz tvorijo volumni 5, 
6, 7 in 8.

(2) Geometrija stavbe sledi geometriji EUP, ki je pravo-
kotne oblike. Volumni se glede na dimenzije delijo na dva tipa. 
Vsak niz štirih volumnov ima po dva volumna vsakega tipa, 
ki se izmenjujeta. Severna fasada stavbe sega do meje EUP, 
ki poteka vzporedno z Jurčkovo cesto. Na vzhodni, južni in 
zahodni strani naselja je 10 m širok zeleni pas, namenjen ure-
ditvi odprtih bivalnih površin za potrebe stanovanj in zunanjih 
površin lokalov.

(3) Območje OPPN se prometno navezuje na Jurčkovo 
cesto preko cestnega priključka, ki se nahaja na sredini sever-
ne strani območja OPPN. Parkirne površine za potrebe obmo-
čja OPPN so urejene v nivoju terena, na pokritem parkirišču 
pod pohodno ploščadjo. Parkirišče delno sega tudi v pritlične 
etaže volumnov stanovanjskih stavb.

(4) Med nizoma je na pohodni ploščadi v nivoju prvega 
nadstropja načrtovana dostopna pot do vhodov v stanovanjske 
volumne, navezana na površine ob Jurčkovi cesti in na zunanje 
površine ob stavbi preko vertikalnih stopniščnih jeder na se-
verni in južni strani stavbe. Vhodi v vse stanovanjske volumne 
so mogoči tako s pokritega parkirišča v nivoju pritličja kot s 
pohodne ploščadi v nivoju prvega nadstropja. Vhod v kavarno 
je načrtovan s površine za pešce ob Jurčkovi cesti.

(5) Normativno zahtevane odprte bivalne površine za 
potrebe stanovanj so načrtovane na raščenem terenu ob stav-
bi. Dodatne skupne zunanje površine za rekreacijo in počitek 
stanovalcev ter igro otrok so načrtovane na pohodni ploščadi, 
kjer je dopustna tudi ureditev zasebnih teras stanovanj.

(6) V prostorski enoti PE2 je treba med mejo prostorske 
enote PE1 ter obstoječim odprtim jarkom ob Jurčkovi cesti 
do načrtovane rekonstrukcije in širitve Jurčkove ceste urediti 
zelenice in dostope do stavb kot del zunanje ureditve območja 
OPPN.

(7) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta 
določeni v grafičnih načrtih št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna 
situacija – nivo strehe«, 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija 
– nivo pritličja« in 4.4 »Značilni prerezi in pogledi«. Gradbena 
meja (v nadaljnjem besedilu: GM) je določena v grafičnem na-
črtu št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije in prikaz 
javnega dobra – prikaz na geodetskem načrtu«.

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

(1) Na območju OPPN so nad terenom dopustni enostavni 
in nezahtevni objekti v skladu z določbami 8., 9., 11. in 12. čle-
na tega odloka. Pri umeščanju, dimenzioniranju ter oblikovanju 
enostavnih in nezahtevnih objektov je treba upoštevati tudi 
druge določbe tega odloka.

(2) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja 
priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vodnih 
zbiralnikov in pomožnih infrastrukturnih objektov za potrebe 
načrtovanih objektov v območju OPPN v skladu z določbami 
tega odloka, ki določajo pogoje za priključevanje objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo.

(3) Drugih enostavnih in nezahtevnih objektov, razen 
objektov iz prvega in drugega odstavka tega člena, ni dopustno 
graditi oziroma postavljati.

11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

Pogoji za oblikovanje objekta so:
1. vsi stavbni volumni morajo biti oblikovno ter glede izbo-

ra materialov in barv usklajeni,
2. fasade stavb morajo biti zasnovane sodobno ter s ka-

kovostnimi in trajnimi materiali. Oblikovna zasnova stavb mora 
odražati njihovo programsko namembnost,

3. barve fasad morajo biti neizstopajoče, žive ali fluore-
scentne barve niso dopustne,

4. ograje lož in balkonov morajo biti enotno oblikovane,
5. klimatske naprave morajo biti izvedene brez zunanje 

enote ali tako, da zunanja enota na ulični fasadi objekta ni 
vidna. Namestitev klimatskih naprav je dopustna v objektu ali 
pa na balkonih stavb ali kot sestavni del oblikovane fasade. 
Klimatska naprava ne sme imeti motečih vplivov (hrup, vroč 
zrak, odtok vode) na okoliška stanovanja in prostore, v katerih 
se zadržujejo ljudje,

6. na severni fasadi stavbe so v nivoju pritličja dopustni 
napisi, izveski in svetlobni napisi za oglaševanje za lastne 
potrebe, ki ne smejo segati v prostorsko enoto PE2. Obliko-
vani morajo biti kot integralni del fasade in ne smejo segati v 
preglednostno polje ceste,

7. strehe stavb morajo biti ravne ali pod blagim naklonom. 
Pri vseh stavbnih volumnih in na pohodni ploščadi mora biti 
vsaj 75 % površine strehe (brez svetlobnikov, strojnic in drugih 
tehničnih, za delovanje objekta potrebnih inštalacij in naprav 
na strehi) urejenih kot zelena streha, vendar ne manj kot 
400,00 m2 na posameznem stavbnem volumnu, in

8. tehnične naprave na strehah morajo biti oblikovno 
zastrte.

12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Za zunanjo ureditev na celotnem območju OPPN mora 
biti poleg drugih načrtov izdelan tudi načrt krajinske arhitekture.

(2) V načrtu zunanje ureditve morajo biti upoštevani na-
slednji pogoji za ureditev zunanjih površin:

1. vse ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno 
oviranim ljudem v skladu s predpisi;

2. pešpoti morajo biti tlakovane ter opremljene z mikrour-
bano opremo in primerno osvetljene;

3. elementi mikrourbane opreme morajo biti v območju 
OPPN oblikovani enotno;

4. pešpot čez pohodno ploščad mora stanovalcem omo-
gočati prehod preko območja OPPN od Jurčkove ceste na 
severni strani do igrišča na južni strani stavbe;

5. na površinah, namenjenih gradnji stavb, je treba zago-
toviti najmanj 30 % odprtih bivalnih površin, od tega najmanj 
50 % zelenih površin na raščenem terenu. Odprte bivalne po-
vršine so zelene ali tlakovane površine na terenu, namenjene 
skupni rabi vseh stanovalcev in bivanju na prostem, ki ne 
služijo kot prometne ali komunalne funkcionalne površine (na 
primer dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke). 
Za raščen teren se štejejo vse zunanje površine, ki ohranjajo 
neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost 
zadrževanja in ponikanja vode ter omogočajo zasaditev viso-
koraslega drevja. Na območju OPPN je dopustno zagotoviti do 
40 % odprtih bivalnih površin tudi na delih stavbe, ki so urejeni 
kot skupne odprte zazelenjene terase, pri čemer terasa ne sme 
biti manjša od 100,00 m2, mora biti urejena kot zelena uredi-
tev, ustrezno zavarovana in namenjena uporabnikom stavbe. 
Površine, namenjene vožnji in postavitvi intervencijskih vozil v 
območju odprtih bivalnih površin, ne štejejo v zahtevano kvoto 
odprtih bivalnih površin;

6. v sklopu odprtih bivalnih površin mora biti znotraj obmo-
čja OPPN na vsako stanovanje zagotovljenih najmanj 7,50 m2 
površin namenjenih za otroška igrišča in najmanj 5,00 m2 po-
vršin za rekreacijo in druženje stanovalcev;

7. otroška igrišča morajo biti dostopna vsem stanovalcem 
v območju OPPN;

8. ograditev odprtih bivalnih površin je dopustna z živo 
mejo do višine 1,20 m, pri čemer je treba zagotavljati dostop 
do otroškega igrišča na južni strani območja;

9. v prostorski enoti PE1 je treba na vsaki parceli, name-
njeni gradnji stavbe, zasaditi najmanj po 25 dreves na hektar;

10. v primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba za-
gotavljati ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in 
zračenje tal nad koreninskim sistemom. Odprtina za prehajanje 
zraka in vode mora biti najmanj 3,00 m²;
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11. odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa 
mora biti najmanj 2,00 m. Če ustreznega odmika ni mogoče 
zagotoviti, je treba z ustreznimi ukrepi zavarovati komunalne 
vode pred poškodbami zaradi rasti podzemnih delov dreves;

12. izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in 
varnostno-zdravstvene zahteve;

13. višinske razlike terena morajo biti praviloma premo-
ščene z ozelenjenimi brežinami, izjemoma so dopustni oporni 
zidovi do višine največ 0,70 m, ki morajo biti vključeni v zunanjo 
ureditev;

14. ureditev zasebnih teras stanovanjskih enot je dopu-
stna le znotraj GM. Zasebne terase ne sodijo v kvoto odprtih bi-
valnih površin in ne smejo segati v območje intervencijskih poti;

15. na lokacijah, ki so določene za zbiranje in prevzem 
komunalnih odpadkov, so dopustne nadstrešnice, ki morajo biti 
znotraj območja OPPN oblikovane enotno. Na tlakovanih povr-
šinah pred vhodi v stavbe so dopustni nadstreški za kolesa, ki 
morajo biti znotraj območja OPPN oblikovani enotno. Nadkritje 
nad prostori za komunalne odpadke in nad kolesarnicami je 
znotraj GM dopustno oblikovati tudi kot podaljšek strehe nad 
parkirišči, in

16. intervencijske površine je treba vključiti v zasnovo 
zunanje ureditve tako, da bodo ustrezno označene ter utrjene 
in dimenzionirane za vožnjo in postavitev intervencijskih vozil 
v skladu s predpisi. V območje intervencijskih poti in površin 
ni dopustno saditi grmovnic in dreves ter umeščati igral, klopi, 
košev za odpadke, svetilk in druge nepremične urbane opreme. 
V načrtu zunanje ureditve je treba prikazati krošnje v velikosti 
odraslih dreves, predvidenih na območju OPPN, ki ne smejo 
segati v območje intervencijskih poti in površin.

(3) Pri oblikovanju zunanjih površin je treba upošteva-
ti usmeritve iz elaborata »Analiza prostora z vidika poplav-
ne nevarnosti za območje ob Jurčkovi cesti (EUP RN-338)«, 
št. M90/20, ki ga je izdelalo podjetje IZVO – R, d. o. o., v janu-
arju 2021, ter elaborata Smernice požarne varnosti – OPPN 
449 Ilovica ob Jurčkovi 3, ki ga je izdelalo podjetje I.S.P. d. o. o. 
v septembru 2021.

(4) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnih na-
črtih št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe« in 
4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja«.

13. člen
(tlorisni gabariti)

(1) Tlorisne dimenzije volumnov stavbe obsegajo vse 
dele stavbe nad terenom, vključno z ložami in balkoni, brez 
napuščev in konzolnih nadstreškov nad vhodi. Širina se meri v 
smeri vzhod-zahod, dolžina pa v smeri sever-jug.

(2) Tlorisni gabariti so:
1. zunanja tlorisna dimenzija v nivoju pritličja: širina 

87,90 m, dolžina 140,00 m;
2. zunanje tlorisne dimenzije volumnov nad pritličjem:
– volumni z oznakami 1, 3, 5 in 7: širina 29,15 m, dolžina 

33,80 m,
od tega zaprti prostori volumna: širina 22,75 m, dolžina 

30,40 m;
– volumni z oznakami 2, 4, 6 in 8: širina 33,80 m, dolžina 

22,40 m,
od tega zaprti prostori volumna: širina 30,40 m, dolžina 

16,00 m.
(3) Izvedba stavb je dopustna znotraj GM. GM je črta, 

ki je načrtovane stavbe na terenu in v nadstropjih ne smejo 
presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene 
v notranjost parcele, namenjene gradnji.

(4) Meja priobalnega zemljišča omejuje 5,00 m širok pas, 
merjeno od meje vodnega zemljišča. Na vodnem in priobalnem 
zemljišču gradnja stavb ni dopustna. Dovoljena je gradnja 
objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture 
ter komunalnih priključkov na infrastrukturo.

(5) Lega, tlorisne dimenzije stavbe in meja priobalnega 
zemljišča so določene v grafičnih načrtih št. 3.4 »Zakoličbeni 

načrt z načrtom parcelacije in prikaz javnega dobra – prikaz 
na geodetskem načrtu«, 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija 
– nivo strehe« in 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 
pritličja«. GM je določena v grafični prilogi 3.4 »Zakoličbeni 
načrt z načrtom parcelacije in prikaz javnega dobra – prikaz na 
geodetskem načrtu«.

14. člen
(višina stavb in etažnost)

(1) Višina stavbe (h) je najvišja dopustna višina stavbe. 
Meri se od kote zaključnega tlaka v pritličju stavbe do najvišje 
točke venca strehe zadnje etaže. Nad njo je dopustna izvedba 
dostopov na streho, dimnikov, odduhov, izpustov, tehničnih na-
prav, strojnih inštalacij in elektronskih komunikacijskih naprav 
ter zaščitne ograje.

(2) Višine delov stavbe so:
– volumni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8: h = 14,00 m;
– pohodna ploščad: h = 3,50 m.
(3) Etažnost delov stavbe so:
– volumni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8: P+3;
– pokrito parkirišče: P.
(4) Višine stavb so določene v grafičnih načrtih št. 4.2 

»Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe« in 4.4 »Značilni 
prerezi in pogledi«.

15. člen
(višinske kote terena in pritličja)

(1) V prostorski enoti PE1 je treba na vzhodni, južni in 
zahodni strani zunanjo ureditev prilagoditi višinskim kotam so-
sednjih zemljišč. Na severni strani načrtovane stavbe je znotraj 
prostorske enote PE1 dopustna prilagoditev zunanje ureditve 
višinskim kotam pritličja. V prostorski enoti PE2 je treba ohra-
njati obstoječe kote terena, razen v območju uvoza v objekt, 
kjer je višinsko koto dopustno prilagoditi koti pritličja stavbe.

(2) Višinske kote urejenega terena so:
1. v prostorski enoti PE1:
– zunanja ureditev na vzhodni, južni  

in zahodni strani: 288,00 m n. v.;
– na severni strani, tik ob stavbi: 288,90 m n. v.;
2. v prostorski enoti PE2:
– pri uvozu v pokrito parkirišče: 288,80 m n. v.;
– na vzhodni in zahodni strani uvoza: 288,15 m n. v.;
(3) Višinske kote pritličij delov stavbe so:
– pokrito parkirišče: 288,80 m n. v.;
– volumni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8: 289,00 m n. v.
(4) Višinske kote terena in pritličij so določene v grafičnih 

načrtih št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja in 
4.5 »Prometno-tehnična situacija in idejna višinska regulacija«.

16. člen
(zmogljivost območja)

(1) Zmogljivost prostorske enote PE1 je:
1. površina prostorske enote PE1: 16 570 m2;
2. BTP stanovanjski del: 26 500 m2;
3. BTP pokrito parkirišče: 7 000 m2;
4. BTP ploščadi nad pokritim parkiriščem: 5 000 m2;
5. BTP skupaj: 38 500 m2;
6. število stanovanj v PE1: 170.
(2) Površina prostorske enote PE2 je 1 495 m2.
(3) BTP je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom 

in pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836. 
Izračun BTP pri stanovanjskem delu in pri pokritem parkirišču 
vključuje površine pod a) in b) v točki 5.1.3.1 standarda SIST 
ISO 9836.

17. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

Na območju OPPN je dopustna odstranitev vseh obsto-
ječih objektov. Na vseh obstoječih objektih so dopustni tudi:
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– vzdrževalna dela,
– rekonstrukcija in posegi za izboljšanje energetske za-

ščite stavbe ter
– izvedba novih okenskih odprtin v strehi v nivoju strešine.

18. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)

(1) V območju OPPN so za odstranitev določeni naslednji 
objekti:

– objekt R1 na zemljiščih s parcelnima številkama 350/92 
in 350/353, obe v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje,

– objekt R2 na zemljiščih s parcelnima številkama 350/92 
in 350/353, obe v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje,

– objekt R3 na zemljiščih s parcelnima številkama 350/93 
in 350/346, obe v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje,

– objekt R4 na zemljišču s parcelno številko 350/346 v 
katastrski občini 1695 Karlovško predmestje,

– objekt R5 na zemljišču s parcelno številko 350/346 v 
katastrski občini 1695 Karlovško predmestje,

– objekt R6 na zemljišču s parcelno številko 350/837 v 
katastrski občini 1695 Karlovško predmestje in

– objekt R7 na zemljišču s parcelno številko 350/842 v 
katastrski občini 1695 Karlovško predmestje.

(2) Objekti, predvideni za odstranitev, so določeni v gra-
fičnem načrtu št. 4.1 »Načrt odstranitve obstoječih objektov«.

V. NAČRT PARCELACIJE

19. člen
(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje gradbene 
parcele:

1. Prostorska enota PE1:
– P1: del gradbene parcele stavbe, ki obsega zemljišča 

s parcelnimi številkami 350/836, 350/837, 350/838, 350/839, 
350/840, 350/841, 350/842, 350/843, 350/844, 350/845, 
350/846, 350/847, 350/848, 350/849, 350/850, 350/851, 
350/852 in 350/853 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 
350/93, 350/95, 350/96, 350/146, 350/346 in 350/835, vse v 
katastrski občini 1695 Karlovško predmestje. Površina P1 meri 
9.536 m2,

– P2: del gradbene parcele stavbe, ki obsega zemljišča 
s parcelnimi številkami 350/347, 350/349, 350/350, 350/351 
in 350/352 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 350/92, 
350/93, 350/346, 350/348 in 350/353, vse v katastrski občini 
1695 Karlovško predmestje. Površina P1 meri 7.034 m2.

2. Prostorska enota PE2:
– C1: parcela, namenjena gradnji javne ceste in dovoza 

do stavbe, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 
350/92, 350/93, 350/95, 350/96, 350/146, 350/346, 350/348, 
350/353, 350/835 in 626/1, vse v katastrski občini 1695 Kar-
lovško predmestje. Površina C1 meri 1.495 m2.

(2) Parcelacija je določena v grafičnem načrtu št. 3.3 »Na-
črt parcelacije in prikaz javnega dobra – prikaz na katastrskem 
načrtu«. Točke za zakoličbo parcel so določene v grafičnem 
načrtu št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije in prikaz 
javnega dobra – prikaz na geodetskem načrtu«. Geografske 
koordinate točk so navedene v obrazložitvi odloka.

20. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)

(1) Površina, namenjena javnemu dobru, je parcela z 
oznako C1 in predstavlja javne površine, namenjene ureditvi 
Jurčkove ceste in odprtega jarka Zgornjega Galjevca. Površine, 
namenjene javnemu dobru, merijo 1 495 m2.

(2) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 350/92, 350/93, 350/95, 
350/96, 350/146, 350/346, 350/348, 350/353, 350/835 in 626/1, 
vse v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje.

(3) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene v 
grafičnih načrtih št. 3.3 »Načrt parcelacije in prikaz javnega 
dobra – prikaz na katastrskem načrtu« in 3.4 »Zakoličbeni 
načrt z načrtom parcelacije in prikaz javnega dobra – prikaz na 
geodetskem načrtu«.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

21. člen
(etapnost gradnje)

(1) Posegi, ki so dopustni na obstoječih stavbah, ter pro-
metne in okoljske, energetske in elektronske komunikacijske 
ureditve v območju OPPN se lahko izvajajo v posameznih 
ločenih etapah.

(2) Gradnja načrtovane stavbe se izvaja v eni zaključeni 
etapi.

(3) Do začetka gradnje načrtovane stavbe so na parcelah 
P1 in P2 dopustne naslednje ureditve, za katere je, če zahte-
vajo nasipavanje terena, treba izdelati hidrološko-hidravlično 
študijo in pridobiti vodno soglasje:

– parkovne ureditve in pešpoti,
– dostopi in dovozi,
– okoljske, energetske in elektronske komunikacijske ure-

ditve za potrebe obstoječih in načrtovanih stavb v območju in
– ukrepi za zaščito pred poplavami.

22. člen
(pogoji za gradnjo in uporabo načrtovane stavbe)

(1) Pričetek uporabe načrtovane stavbe je dopustno raz-
deliti v dve podetapi. Dopustni sta:

– podetapa 1, ki zajema gradnjo stavbnih volumnov 5, 6, 7 
in 8 ter pripadajoče ureditve na parceli z oznako P1, in

– podetapa 2, ki zajema gradnjo stavbnih volumnov 1, 2, 3 
in 4 ter pripadajoče ureditve na parceli z oznako P2.

(2) Znotraj podetape 1 je treba na parceli P1 zagoto-
viti zahtevan delež odprtih bivalnih površin, otroška igrišča 
in potrebno število parkirnih mest za stanovanja, grajena v 
podetapi 1. Ob dokončanju podetape 2 morajo biti v območju 
OPPN zagotovljeni zahtevan delež odprtih bivalnih površin in 
otroška igrišča za celotno območje OPPN ter potrebno število 
parkirnih mest za vsa stanovanja.

(3) Do začetka uporabe dela stavbe, ki bo zgrajen v po-
detapi 1, je treba zgraditi:

– javno vodovodno omrežje v območju OPPN,
– transformatorsko postajo z navezavo na obstoječe sre-

dnjenapetostno omrežje,
– navezavo na elektronsko komunikacijsko omrežje,
– rekonstrukcijo Jurčkove ceste z novo obrabno plastjo 

vozišča na Jurčkovi cesti (v nadaljnjem besedilu: tihi asfalt), 
ki bo zagotovila znižanje imisije hrupa zaradi prometne obre-
menitve vsaj za 1 dBA), na odseku vzdolž območja OPPN ter 
najmanj 100,00 m vzhodno in 100,00 m zahodno od območja,

– avtobusno postajališče v niši na križišču Jurčkove ceste 
s Peruzzijevo ulico,

– varno pešpot.
(4) Pred načrtovano širitvijo Jurčkove ceste je treba v pro-

storski enoti PE2 izvesti uvoz in dostope do stavbe ter urediti 
zelenico ob vodotoku.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO  
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

23. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne de-
diščine. Ob vzhodnem in južnem robu območja poteka PST, 
kulturni spomenik z evidenčno številko 1116, Pot spominov in 
tovarištva.
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(2) Investitor mora, zaradi izvedbe strokovnega konser-
vatorskega nadzora, z nameravanimi posegi pisno seznaniti 
pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije najmanj 14 dni pred pričetkom del. Ob vseh posegih 
v zemeljske plasti je obvezen splošni arheološki varstveni 
režim, ki najditelja ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo 
zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj 
obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije.

(3) Navezava območja OPPN na PST ni dopustna. Pri 
gostinskem vrtu je treba z zeleno robno ureditvijo preprečiti 
neposreden dostop do PST.

(4) Za posege v 10,00 m širokem pasu ob PST je treba 
pridobiti soglasje pristojne območne enote Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije.

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

24. člen
(varstvo vode in podtalnice)

(1) Posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do 
poslabšanja stanja voda in da ni onemogočeno varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda.

(2) Območje OPPN se ne nahaja na vodovarstvenem 
območju.

(3) Odvajanje padavinskih voda v vodotok je dopustno 
le, če se računsko dokaže, da ponikanje na obravnavanem 
območju ni mogoče. Pogoji za odvodnjavanje v vodotok so:

– prepovedano je odvajati neočiščeno odpadno vodo 
neposredno v površinske vode in neposredno ali posredno v 
podzemne vode;

– odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je treba 
urediti tako, da je v čim večji možni meri zmanjšan odtok pada-
vinskih voda z utrjenih površin;

– predvideti je treba zadrževanje padavinskih voda ali 
druge ukrepe za eliminacijo negativnih vplivov na pretočnost 
vodotoka.

(4) Preprečiti je treba zatekanje vode, obremenjene s 
soljo za zaščito proti zmrzovanju površin, v podtalje.

(5) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je 
treba načrtovati rešitve za varčno in smotrno rabo pitne vode 
skladno s sodobnimi tehnološkimi rešitvami.

(6) Na severnem delu območja OPPN poteka vodotok 
Zgornji Galjevec. Zunanja meja priobalnega zemljišča vodotoka 
sega 5,00 m od meje vodnega zemljišča.

(7) Posegi na vodnem in priobalnem zemljišču so pre-
povedani, razen v primerih, navedenih v 37. in 201. členu 
Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 
41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v 
nadaljnjem besedilu: ZV-1). Na obravnavanem območju skla-
dno z 38. in 39. členom ZV-1 ni dovoljeno postavljati objektov 
ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru 
ali izvajalcu javne vodnogospodarske službe onemogočale 
neškodljiv dostop do vodnega zemljišča. Prostorske ureditve 
in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, je treba umeščati zunaj 
območij, kjer je voda stalno ali občasno prisotna, ter v ustre-
znem odmiku, tako da se na priobalnem zemljišču ohranjata 
nepozidanost in javna dostopnost.

(8) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane 
dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost 
vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred ško-
dljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin 
in plavja, onemogočili obstoje in razmnoževanje vodnih in 
obvodnih organizmov.

(9) Za utrditev in zavarovanje brežin je treba uporabi-
ti naravne materiale (kamen, les, vegetativna zavarovanja). 
Posegi, zaradi katerih bi se zmanjšal pretočni profil vodotoka, 
niso dovoljeni.

(10) Novi dodatni premostitveni objekti niso dopustni. 
Dopustni so nadomestni premostitveni objekti na obstoječih 
lokacijah. Za izvedbo nadomestnih premostitvenih objektov 
in za rekonstrukcijo obstoječih premostitev je treba izdelati 
hidrološko-hidravlični elaborat, iz katerega mora biti razvidno, 
da pretočni profil premostitve prevaja 100-letne visoke vode in 
da je zagotovljena varnostna višina 0,50 m.

(11) Križanja infrastrukturnih vodov z vodotokom morajo 
biti izvedena na dolvodni strani mostne konstrukcije, zunaj 
svetlega pretočnega profila.

(12) Za vse posege v območje priobalnega pasu in vo-
dotoka ter za posege v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno 
vplivali na vodni režim ali stanje voda, je treba skladno s pred-
pisi, ki urejajo varstvo voda, pridobiti vodno soglasje oziroma 
mnenje.

(13) Meja priobalnega zemljišča je prikazana na grafičnih 
načrtih št. 2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami ure-
janja prostora«, 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 
strehe«, 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja« 
in 4.7 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.

25. člen
(varstvo tal)

Na območju načrtovanih otroških igrišč na terenu je treba 
predhodno izdelati ustrezno strokovno podlago, s katero bo 
določena stopnja onesnaženosti. Če iz predhodne ocene one-
snaženosti tal izhaja, da je onesnaženost tal čezmerna, je treba 
z ustrezno sanacijo zagotoviti varno in zdravo rabo teh površin.

26. člen
(ohranjanje narave)

(1) Območje OPPN na vzhodni in južni strani meji na 
PST, zavarovano območje in naravno vrednoto Pot spominov 
in tovarištva z ident. št. 8706.

(2) Pri posegih v 10,00 m širokem pasu ob PST je treba 
upoštevati:

– zasaditve in druge ureditve je treba izvajati tako, da se 
med izkopom ne poškodujejo korenine. Nove rastline v obmo-
čju OPPN ne smejo čezmerno zasenčiti obstoječih dreves in 
mladih nadomestnih sadik v PST;

– v času gradnje v območju PST niso dopustni odlaganje 
gradbenega materiala in odpadkov, umeščanje gradbiščnih 
kontejnerjev ter parkiranje in obračanje gradbenih strojev;

– za posege v 10,00 m širokem pasu ob PST in za pose-
ge z navezavo na PST je treba pridobiti soglasje pristojnega 
zavoda za varstvo narave.

(3) Pas 10,00 m ob PST je določen v grafičnih prilogah 
št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije in prikazom 
površin, namenjenih javnemu dobru in javni rabi – prikaz na ge-
odetskem načrtu«, 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 
terena« in 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe«.

27. člen
(varstvo zraka)

(1) Prezračevanje vseh delov stavbe je treba izvesti na-
ravno ali prisilno. Odvod dimnih plinov in umazanega zraka 
je treba speljati nad strehe stavb. Odpadni zrak s pokritega 
parkirišča je treba odvajati na mestih, kjer v neposredni bližini 
ni otroških in športnih igrišč ter stanovanj.

(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) mo-
rajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z uredbo, ki določa 
meje emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

(3) V času odstranitve objektov in gradnje je treba prepre-
čevati nekontrolirano prašenje.

28. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN je v skladu z OPN MOL ID opredelje-
no kot območje III. stopnje varstva pred hrupom. Zemljišča ob 
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Jurčkovi cesti so v območju možnega preseganja dopustnih 
vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom.

(2) Vse prostore, v katerih bodo hrupnejši agregati in 
naprave, je treba protihrupno izolirati.

(3) Pri načrtovanju stavb v območju OPPN je treba upo-
števati, da gre pri stanovanjih za t. i. varovane prostore v skladu 
s predpisom, ki ureja zaščito pred hrupom v stavbah, zato je 
zanje treba izdelati eleborat zaščite pred hrupom v stavbah.

(4) Vsem stanovanjem v stavbnih volumnih ob Jurčkovi 
cesti naj se zagotovijo fasadne odprtine tudi na tihi fasadi.

(5) Pri gradnji cest v območju OPPN je treba uporabiti tihi 
asfalt ali druge materiale, ki ne povzročajo dodatnega hrupa 
ob vožnji. Na Jurčkovi cesti je treba na odseku vzdolž območja 
OPPN ter 100,00 m vzhodno in 100,00 m zahodno od območja 
izvesti novo obrabno plast vozišča, ki bo zagotovila znižanje 
imisije hrupa zaradi prometne obremenitve vsaj za 1 dBA.

(6) Za zmanjšanje emisij hrupa med gradnjo se izvajajo 
naslednji ukrepi:

– uporablja se gradbena mehanizacija, katere zvočna 
moč ne presega predpisanih vrednosti;

– gradbena dela se izvajajo samo v dnevnem času in v 
času delovnih dni v skladu s predpisi, ki urejajo področje hrupa;

– zagotovi se ustrezna organizacija gradbišča (omejitev 
zvočnih signalov, omejitev obratovanja motorjev strojev v pro-
stem teku, po potrebi časovna omejitev izvajanja hrupnejših 
del).

(7) Pri nadaljnjem načrtovanju in izvedbi je treba upo-
števati elaborat Ocena hrupa na območju novega naselja v 
RN_338 – Jurčkova v Ljubljani, k. o., 1695 Karlovško predme-
stje, št. 07/2021-A, A-projekt d. o. o., april 2021.

29. člen
(osončenje)

(1) Stavbam v območju OPPN in obstoječim stavbam na 
zemljiščih, ki mejijo na območje OPPN, je treba v naslednjih 
prostorih: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna ku-
hinja, otroška soba zagotoviti naravno osončenje v času od 
sončnega vzhoda do sončnega zahoda:

– dne 21. decembra – najmanj 1 h ter
– dne 21. marca in dne 21. septembra – najmanj 3 h.
(2) Če so pogoji naravnega osončenja v obstoječih stav-

bah v prostorih iz prejšnjega odstavka manjši od pogojev, do-
ločenih v prejšnjem odstavku, se zaradi gradnje novih objektov 
ne smejo poslabšati.

(3) Ustreznost osončenja je treba preveriti in pojasniti 
v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega 
dovoljenja.

30. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Zbirna in prevzemna mesta za komunalne odpadke 
morajo biti urejena v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Število in velikost 
zabojnikov za komunalne odpadke (mešani komunalni odpadki, 
biološki odpadki, embalaža, papir) je treba določiti skladno s 
predpisi, ki urejajo zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov. 
Prostor za zbirno mesto mora biti dovolj velik za hranjenje od-
padkov, ki nastanejo na območju OPPN, tako odpadkov, ki so 
predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne službe, 
kot odpadkov, ki nastajajo znotraj posameznih dejavnosti.

(2) Uporabnik je dolžan prepuščati:
– mešane komunalne odpadke v zabojnike za mešane 

komunalne odpadke,
– embalažo, papir in steklo (v nadaljnjem besedilu: ločene 

frakcije) v zabojnike za ločene frakcije na zbirnih mestih, eko-
loških otokih in zbirnih centrih,

– biološke odpadke v zabojnike za biološke odpadke, 
razen če jih kompostira,

– kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem 
času po predhodnem naročilu in

– nevarne odpadke v zbirne centre ali v premične zbiral-
nice nevarnih odpadkov.

(3) Zbirna in prevzemna mesta za ločeno zbiranje komu-
nalnih odpadkov za načrtovano stavbo so določena ob uvozu 
na pokrito parkirišče. Prostor za obračanje komunalnih vozil 
mora biti zagotovljen na gradbeni parceli načrtovane stavbe. 
Pri dimenzioniranju voznih poti in obračališča je treba upošte-
vati karakteristike smetarskih vozil, ki jih uporablja pooblaščena 
organizacija pri izvajanju gospodarske javne službe. Območje 
prevzemnega mesta, kjer ustavlja komunalno vozilo, mora biti 
ravno, brez klančin. Višinske razlike na poteh med zbirnim in 
prevzemnim mestom ter med prevzemnim mestom in cesto, 
kjer ustavlja komunalno vozilo, morajo biti premoščene s klan-
činami v blagem naklonu.

(4) Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času odstra-
nitve objektov in času gradnje, je treba v fazi izvedbe izdelati 
načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

(5) Pred začetkom urejanja območja OPPN morajo biti 
zagotovljeni ukrepi in rešitve za ravnanje z odpadki, ki bodo 
nastali pri urejanju območja.

(6) Razmestitev zbirnih in prevzemnih mest za komunalne 
odpadke je določena v grafičnem načrtu št. 4.6 »Prometno-
-tehnična situacija in idejna višinska regulacija«.

31. člen
(svetlobno onesnaženje)

(1) Postavitev in jakost svetilk za osvetlitev stavb in zu-
nanjih površin morata biti v skladu s predpisi, ki urejajo mejne 
vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne-
koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni 
proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,  
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

32. člen
(potresna varnost in zaklanjanje)

(1) Območje OPPN se nahaja v območju potresne mi-
krorajonizacije z ocenjeno vrednostjo pospeška tal 0,635 (g) 
pri povratni dobi 475 let. Pred začetkom projektiranja je treba 
identificirati tip tal in določiti ustrezna izhodišča za projektiranje 
konstrukcije. Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v 
skladu s predpisom, ki ureja cono potresne nevarnosti, geolo-
ško sestavo tal in namembnost objekta.

(2) Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti gra-
dnjo zaklonišč, če to zahtevajo predpisi, ki urejajo varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter gradnjo in vzdrževanje 
zaklonišč.

(3) Zaradi visoke stopnje potresne nevarnosti je treba 
predpise s področja potresne varnosti smiselno upoštevati tudi 
pri načrtovanju nekonstrukcijskih elementov stavbe.

33. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba v skladu predpisi, ki 
urejajo požarno varnost, zagotoviti:

– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne pro-

tipožarne ločitve,
– neovirane in varne dovoze, dostope in delovne površine 

za intervencijska vozila ter
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Pri načrtovanju ukrepov za zaščito požarne varnosti je 

treba upoštevati ocenjeni čas intervencijskega pokrivanja javne 
gasilske službe Mestne občine Ljubljana, ki znaša 15 min.

(3) Dovoz intervencijskih vozil je določen po obodu ob-
močja. V vsaki gradbeni podetapi je treba zagotoviti ureditev 
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dostopov in površin za delovanje intervencijskih vozil. Interven-
cijske poti in površine, namenjene intervencijskim vozilom, mo-
rajo biti projektirane skladno z veljavnimi standardi. V območju 
intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih 
ovir kot tudi ne drevesnih krošenj.

(4) Požarna zaščita je načrtovana z zunanjim hidrantnim 
omrežjem. V primeru požara je voda za gašenje zagotovljena iz 
obstoječega in novega javnega hidrantnega omrežja. Potreben 
pretok vode za gašenje za znaša 10 l/s. Če pretok vode ne 
zadošča, mora investitor zgraditi požarni bazen ali zagotoviti 
ustrezno požarno varnost z drugimi ukrepi.

(5) Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti mo-
žnost širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali 
objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji 
v skladu s požarnimi predpisi.

(6) V projektni dokumentaciji je treba načrtovati način var-
ne evakuacije iz stavb v območju OPPN na proste površine ob 
njih. Evakuacija je mogoča z odprtih bivalnih površin ob stavbi 
do Jurčkove ceste in do PST.

(7) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so dolo-
čene v grafičnem načrtu št. 4.7 »Prikaz ureditev, potrebnih 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito 
pred hrupom«.

(8) Po zaključku gradnje posamezne podetape mora inve-
stitor v sodelovanju z Gasilsko brigado Ljubljana izvesti prak-
tičen preizkus površin za gasilce in pridobiti pozitivno mnenje 
Gasilske brigade Ljubljana o ustreznosti ureditve površin za 
gasilce.

34. člen
(ukrepi za varstvo pred poplavami)

(1) Območje OPPN je glede ogroženosti z visokimi voda-
mi uvrščeno v razred srednje in majhne poplavne nevarnosti 
pri poplavi Ljubljanice. Generalno gledano je zahodna polovica 
območja v razredu majhne poplavne nevarnosti, vzhodna pa 
v razredu srednje poplavne nevarnosti. Zgornji Galjevec, oba 
jarka ob Mihovem štradonu in zahodni krak Požarja obravna-
vanega območja ne poplavljajo.

(2) Obravnavano območje se nahaja zunaj dosega popla-
ve Ljubljanice pri Q10 ter znotraj dosega poplave Ljubljanice pri 
Q100. Merodajna pričakovana kota gladine za območje OPPN 
je pri poplavi Q100 Ljubljanice HQ100 = 288,26 m n. v.

(3) Na območju OPPN je treba zagotoviti naslednje ukre-
pe za zmanjšanje ranljivosti obstoječih in načrtovanih objektov:

1. kote pritličij stavbe morajo biti na dovolj varni koti, ki 
znaša:

– za stanovanjske dele stavb najmanj 288,76 m n. v.,
– za pokrita parkirišča najmanj 288,56 m n. v.,
– za zunanja parkirišča najmanj 288,36 m n. v.,
2. pri vseh delih objektov pod varno koto je treba upošte-

vati nevarnost preplavitve,
3. pri zunanji ureditvi na obodu območja naj se čimbolj 

ohranja obstoječa kota terena,
4. izgubljeni volumen, ki ga v obstoječem stanju zavzema-

jo poplavne vode pri poplavi Ljubljanice, je treba nadomestiti,
5. na vzhodnem in zahodnem robu območja je treba za 

osuševanje zelenih površin izvesti melioracijski jarek ali drena-
žo z iztokom v vodotok Zgornji Galjevec,

6. dotoki v strugo Zgornjega Galjevca se ne smejo po-
večevati. Na območju OPPN je treba zagotoviti zadrževanje 
padavinske vode pred izpustom v vodotok.

(4) Za zagotovitev ohranjanja poplavnih volumnov je treba 
izgubljeni volumen zaradi novih objektov nadomestiti pod sami-
mi objekti. Objekti morajo biti izvedeni z dvojno talno ploščo in 
vmesnim praznim prostorom. Volumen med obema ploščama 
mora biti večji ali enak volumnu, ki ga v obstoječem stanju 
zasedejo poplavne vode na območju, ki se nadviša. Volumen, 
ki ga v obstoječem stanju zavzamejo poplavne vode Q100 na 
celotnem območju OPPN, znaša 6 878 m3. Območja, ki tudi v 
načrtovanem stanju ostanejo na enakih kotah kot sedaj, se lah-
ko izvzamejo iz izračunanega izgubljenega volumna na podlagi 
dodatne hidrološko-hidravlične analize.

(5) Pri projektiranju je treba upoštevati elaborat »Analiza 
prostora z vidika poplavne nevarnosti za območje ob Jurčkovi 
cesti (EUP RN-338)«, št. elaborata M90/20, ki ga je izdelalo 
podjetje IZVO – R, d. o. o., v januarju 2021.

(6) V nadaljnjih fazah projektiranja je treba dokazati, da 
sta velikost nadomestnega volumna in kota vtoka vanj usklajeni 
s potrebno končno velikostjo nadomestnega volumna.

(7) Za vse posege na območju OPPN je treba pridobiti 
vodno soglasje.

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

35. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Vse zunanje pohodne in povozne površine morajo za-
gotavljati univerzalno dostopnost. Stavbe in zunanje površine 
morajo biti grajene v skladu s predpisi, ki urejajo zagotavljanje 
dostopnosti za funkcionalno ovirane ljudi.

(2) Povozne in pohodne površine morajo biti ustrezno 
utrjene in asfaltirane ali tlakovane. Največji dovoljeni zavijalni 
radij na cestnem priključku na Jurčkovo cesto je 5,50 m.

(3) Na parceli z oznako C1 teče potok Zgornji Galjevec s 
premostitvami za dostop na območje OPPN. Pred načrtovano 
širitvijo Jurčkove ceste je treba na parceli z oznako C1 urediti 
zelene površine ob vodotoku, dovoz ter peš in kolesarske do-
stope do stavbe. Preko parcele C1 je dopusten le dostop do 
stavbe. S potopnimi stebrički ali drugo oviro je treba preprečiti 
ustavljanje in parkiranje vozil.

(4) Prometna ureditev je določena v grafičnem načrtu 
št. 4.5 »Prometno-tehnična situacija in idejna višinska regu-
lacija«.

36. člen
(ureditev cest in priključevanje na javne ceste)

Območje OPPN je prometno navezano na Jurčkovo cesto 
na mestu obstoječega cestnega priključka. Stavba je dostopna 
po dovozu s premostitvenim objektom čez potok Zgornji Galje-
vec. Uvoz v stavbo je v nivoju pritličja, kjer je pokrito parkirišče.

37. člen
(mirujoči promet)

(1) Površine za mirujoči promet so načrtovane na pokri-
tem parkirišču na nivoju terena.

(2) Za potrebe stavb v območju OPPN je treba zno-
traj območja OPPN zagotoviti parkirna mesta ob upoštevanju 
naslednjih normativov, določenih z Mobilnostnim načrtom za 
OPPN 448 Ilovica ob Jurčkovi 3, št. UP 20-019-MN, Šabec 
Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s. p., december 
2021 (v nadaljnjem besedilu: Mobilnostni načrt):
Namembnost 
stavb

Število parkirnih 
mest (PM) za motorni 
promet

Število parkirnih 
mest (PM)  
za kolesa

11220 Tri- in 
večstanovanjske 
stavbe

1 PM/stanovanje  
v velikosti  
do 70,00 m2 neto 
tlorisne površine ter 
dodatno 10 % števila 
PM za obiskovalce

2 PM/stanovanje  
v velikosti  
nad 70,00 m2 neto 
tlorisne površine  
ter dodatno 10 % 
števila PM  
za obiskovalce

2 PM  
na stanovanje  
za stanovalce  
ter dodatno  
1 PM/5 
stanovanj  
za obiskovalce



Uradni list Republike Slovenije Št. 140 / 4. 11. 2022 / Stran 10681 

12112 Gostilne, 
restavracije  
in točilnice

PM ni treba zagotavljati 1 PM/10 
sedežev  
in 1 PM/tekoči 
meter točilnega 
pulta

12202 Stavbe 
bank, pošt, 
zavarovalnic

1 PM/140,00 m2 BTP
objekta, od tega 
najmanj 40 % PM  
za obiskovalce

2 PM/100,00 m2 
BTP objekta

12203 Druge 
poslovne stavbe

1 PM/140,00 m2 BTP
objekta, od tega 
najmanj 30 % PM  
za obiskovalce

1 PM/100,00 m2 
BTP objekta

12301 Trgovske 
stavbe, lokalna 
trgovina do 
200 m2 BTP

PM ni treba zagotavljati PM ni treba 
zagotavljati

12301 Trgovske 
stavbe, lokalna 
trgovina od 200 do 
500 m2 BTP

1 PM/80 m2 BTP,  
od tega najmanj  
75 % za obiskovalce

2 PM/100 m2 
BTP

12301 Trgovske 
stavbe, trgovina z 
neprehrambenimi 
izdelki

1 PM/140 m2 BTP,  
od tega najmanj  
75 % za obiskovalce

2 PM/100 m2 
BTP

12304 Stavbe  
za storitvene 
dejavnosti 
(obrtno-servisne 
dejavnosti – frizer, 
urar, čistilnica, 
fizioterapija …) do 
200,00 m2 BTP

PM ni treba zagotavljati PM ni treba 
zagotavljati

12304 Stavbe  
za storitvene 
dejavnosti 
(obrtno-servisne 
dejavnosti – frizer, 
urar, čistilnica, 
fizioterapija …) 
nad 200,00 m2 
BTP

1 PM/50,00 m2 BTP
objekta, od tega 
najmanj 75 % PM  
za obiskovalce,
ne manj kot 1 PM za
obiskovalce na lokal

1 PM/100,00 m2 
BTP
objekta

12304 Stavbe  
za storitvene 
dejavnosti 
(obrtno-servisne 
dejavnosti – frizer, 
urar, čistilnica, 
fizioterapija …) 
nad 200,00 m2 
BTP

PM ni treba zagotavljati PM ni treba 
zagotavljati

12630 Stavbe za 
izobraževanje  
in znanstveno-
raziskovalno delo: 
samo stavbe za 
neinstitucionalno 
izobraževanje

1 PM/14 slušateljev,  
od tega 80 % PM  
za obiskovalce

1 PM/5 sedežev

12640 Stavbe  
za zdravstveno 
oskrbo: samo 
zdravstvene 
posvetovalnice  
in ambulante

1 PM/40,00 m2 BTP
objekta in ne manj  
kot 2 PM, od tega 
najmanj 50 % PM  
za obiskovalce

1 PM/20,00 m2 
BTP
objekta

12650 Stavbe 
za šport: samo 
stavbe za 
šport, pretežno 
namenjene 
razvedrilu: 
telovadnice, centri 
za fitnes, jogo  
in aerobiko  
ter podobno, brez 
prostorov  
za gledalce

1 PM/50,00 m2 BTP 
objekta,od tega 
najmanj 80 % PM  
za obiskovalce

1 PM/25,00 m2 
BTP
objekta

24110 Športna 
igrišča: samo 
igrišča za športe 
na prostem

PM ni treba zagotavljati PM ni treba 
zagotavljati

(3) V BTP objekta, ki je podlaga za izračun parkirnih 
mest, ni treba upoštevati BTP, namenjenih servisnim prostorom 
objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).

(4) Pri izračunu NTP stanovanj se upoštevajo le zaprti 
prostori stanovanj, brez zunanjih shramb ter lož in balkonov.

(5) Parkirišča za obiskovalce stanovanj in parkirišča za 
spremljajoče programe morajo biti v souporabi, z ustreznim 
parkirnim režimom pa morajo biti ves čas dostopna obisko-
valcem. Parkirna mesta za obiskovalce je treba umestiti blizu 
uvoza v garažo, ločeno od parkirnih mest, ki so namenjena 
izključno stanovalcem. Če je dostop do parkirnih mest omejen 
z rampo, mora biti zagotovljena ustrezna tehnična rešitev, ki bo 
obiskovalcem ves čas omogočala dostop do parkirnih mest, ki 
so namenjena njim.

(6) Pri uvozu v garažo je treba na gradbeni parceli stavbe 
poleg števila parkirnih mest, določenega v drugem odstavku 
tega člena, zagotoviti še najmanj dve parkirni mesti za krat-
kotrajno parkiranje, ki omogočata hitro dostavo, ustavljanje 
taksijev, pobiranje sovoznikov po sistemu sopotništvo ipd.

(7) Za določitev števila parkirnih mest za vozila oseb z 
invalidskimi vozički je treba upoštevati predpise za projektiranje 
objektov brez grajenih ovir.

(8) Vsako parkirišče z več kot 100 parkirnimi mesti za 
motorni promet mora imeti najmanj eno mesto z napravo za 
napajanje električnih avtomobilov.

(9) Zagotoviti je treba polnilne postaje za električna kole-
sa oziroma ostala dvokolesna e-vozila in postavitev servisnih 
delavnic koles po sistemu »popravi si sam«.

(10) Za vsako podetapo gradnje je treba od števila par-
kirnih mest za osebna motorna vozila zagotoviti dodatnih 5 % 
parkirnih mest za druga enosledna vozila.

(11) Parkirna mesta za avtomobile, kolesa in za druga 
enosledna vozila iz tega člena se v izračunu zaokrožijo nav-
zgor.

(12) Za zagotavljanje trajnostne mobilnosti je treba na 
podlagi Mobilnostnega načrta do pričetka uporabe načrtovane 
stavbe izdelati akcijski načrt, v katerem bodo določeni ukrepi, 
način izvajanja ukrepov, nadzor nad izvajanjem in način upra-
vljanja Mobilnostnega načrta.

38. člen
(peš promet)

(1) Dostop za pešce je določen s severne strani po dveh 
dostopnih peš poteh, ki se navezujeta na pločnik ob Jurčkovi 
cesti. Stanovanjski volumni so dostopni v nivoju pritličja s 
pokritega parkirišča in v nivoju nadstropja preko pešpoti na 
strehi stavbe.

(2) Širina pešpoti v območju OPPN je najmanj 2,00 m, 
poti, ki so namenjene tudi kolesarjem, pa morajo biti široke 
najmanj 3,00 m.

(3) Pešpoti so določene na grafičnem načrtu št. 4.5 »Pro-
metno-tehnična situacija in idejna višinska regulacija«.
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39. člen
(kolesarski promet)

(1) Kolesarji dostopajo v območje OPPN s severne strani 
z Jurčkove ceste po dovozu in pešpoteh preko vodotoka Zgor-
nji Galjevec. Kolesarski promet se v območju OPPN odvija po 
voznih poteh pokritega parkirišča.

(2) Prostor za parkiranje koles stanovalcev in uporabnikov 
poslovnih prostorov je načrtovan v sklopu pokritega parkiri-
šča. Prostor za parkiranje koles obiskovalcev je načrtovan na 
tlakovanih površinah ob stavbi. Stojala za kolesa na zunanjih 
površinah morajo biti v območju OPPN enotno oblikovana in 
morajo omogočati priklepanje koles.

40. člen
(dostava in odvoz odpadkov)

(1) Dostop za dostavna in komunalna vozila je določen 
preko dovoza z Jurčkove ceste. Prostor za obračanje in usta-
vljanje komunalnih vozil mora biti zagotovljen na gradbeni par-
celi stavbe, ustavljanje in obračanje na javni cesti ni dopustno. 
Vozne poti ter prostor za obračanje in ustavljanje komunalnih 
vozil morajo biti urejeni v skladu s predpisi o zbiranju in prevozu 
komunalnih odpadkov.

(2) Parkiranje in ustavljanje za dostavna in servisna vozila 
za obratovanje in servisiranje objektov in dejavnosti znotraj 
območja OPPN je treba urediti v sklopu pokritega parkirišča.

41. člen
(intervencijske poti)

Dostop intervencijskih vozil je določen po obodu celotne-
ga območja OPPN.

42. člen
(splošni pogoji za okoljsko, energetsko in elektronsko 

komunikacijsko urejanje)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo okoljske in energet-

ske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe 

in načrtovano okoljsko in energetsko infrastrukturno omrežje 
po pogojih posameznih upravljavcev okoljskih in energetskih 
vodov,

– vsi sekundarni in primarni vodi morajo praviloma pote-
kati po javnih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da 
je omogočeno njihovo vzdrževanje,

– upoštevati je treba predpisane odmike od obstoječih 
okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov 
ter naprav,

– kadar potek po javnih površinah ni mogoč, mora lastnik 
prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih 
okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov 
ter naprav na svojem zemljišču, upravljavec pa mora za to od 
lastnika pridobiti služnost,

– gradnja okoljskih, energetskih in elektronskih komuni-
kacijskih vodov in naprav ter objektov mora potekati usklajeno,

– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti 
izdelane v skladu s programi upravljavcev in izvedene tako, 
da jih je mogoče vključiti v končno fazo ureditve posameznega 
okoljskega oziroma energetskega ali elektronsko komunikacij-
skega voda po izdelanih idejnih rešitvah za območje OPPN,

– obstoječo okoljsko, energetsko in elektronsko komu-
nikacijsko infrastrukturo je dopustno obnavljati, dograjevati in 
povečevati njeno zmogljivost v skladu s prostorskimi in okolj-
skimi možnostmi.

(2) Okoljska, energetska in elektronska komunikacijska 
ureditev so določene v grafičnem načrtu št. 4.6 »Zbirni načrt 
komunalnih vodov in naprav«.

43. člen
(vodovod)

(1) V Jurčkovi cesti se nahaja obstoječe javno vodovodno 
omrežje. Severno od območja OPPN, po sredini Jurčkove 

ceste, poteka javni primarni vodovod NL DN 300, zgrajen leta 
2000. Severno od območja OPPN, v severnem robu Jurčkove 
ceste, poteka javni sekundarni vodovod PVC d160 iz leta 1992.

(2) Sočasno z odstranitvijo dveh obstoječih prostostoječih 
enostanovanjskih stavb je treba ukiniti tudi obstoječi vodovodni 
hišni priključek.

(3) Zaradi načrtovane transformatorske postaje TP OPPN 
449 Ilovica ob Jurčkovi 3 na zemljišču s parcelno številko 
350/1305 v k. o. 1695 Karlovško predmestje je treba prestaviti 
del obstoječega primarnega vodovodnega omrežja. Strošek 
prestavitve ni del komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč 
v območju OPPN.

(3) Znotraj območja OPPN ni zgrajenega javnega vodo-
vodnega omrežja.

(4) Za oskrbo načrtovane stavbe s pitno in sanitarno 
vodo ter zagotavljanje požarne varnosti je načrtovana dogra-
ditev sekundarnega vodovodnega omrežja v dimenziji NL DN 
100. Načrtovana sta dva nova vodovodna odseka, in sicer na 
vzhodni in zahodni strani načrtovane stavbe z navezavo na 
obstoječe vodovodno omrežje v Jurčkovi cesti. Oba načrtova-
na vodovodna odseka se zaključita s končnim hidrantom. Na 
novih vodovodnih odsekih je načrtovanih osem vodovodnih 
priključkov, ločenih za vsak volumen stavbe. Priključki morajo 
biti razporejeni tako, da je zagotovljen odjem tik pred končnim 
hidrantom na posameznem vodovodnem odseku.

(5) Voda za gašenje je v primeru požara zagotovljena 
iz obstoječega in novo načrtovanega javnega vodovodnega 
omrežja.

(6) Pri nadaljnjem načrtovanju je treba upoštevati projek-
tno nalogo Gradnja javnega vodovoda zaradi gradnje objektov 
na območju OPPN 449 Ilovica ob Jurčkovi cesti, št. 2884V, 
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga, d. o. o, september 
2021.

(7) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju 
vodovodov je treba upoštevati predpise, ki urejajo oskrbo z 
vodo. Vodovod in pripadajoče objekte je treba izvesti v skladu 
z internim dokumentom Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija 
Snaga, d. o. o., Tehnična navodila za vodovod.

(8) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je 
treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za 
priključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno do-
kumentacijo.

44. člen
(kanalizacija)

(1) Na širšem obravnavanem območju je javna kanalizaci-
ja zgrajena v ločenem sistemu. Izvedena sta javna kanalizacija 
DN 250-300 ter črpališče Jurčkova 1 v križišču Jurčkove ceste 
in Peruzzijeve ulice po projektu Komunalno opremljanje stavb-
nih zemljišč, območje urejanja RN-339 Jurčkova, projekt PZI, 
št. 04/19, št. načrta 1795-k/19, int. št. VZ 6667KZ, KONO-B 
d. o. o., september 2019. Mimo območja OPPN je na južni 
strani Zgornjega Galjevca že položen javni kanal DN 250.

(2) Za odvajanje komunalnih vod iz načrtovane stavbe sta 
na južni strani kanala že izvedena odcep DN 250 in revizijski 
jašek, na katerega se priključi načrtovana stavba.

(3) Po severnem delu območja OPPN poteka potok Zgor-
nji Galjevec. Odtok padavinske vode z utrjenih površin je tre-
ba izvesti v obstoječi vodotok Zgornji Galjevec, pri čemer se 
ne sme povečati hipni dotok glede na obstoječe stanje. Na 
območju je treba načrtovati zadrževanje ter preveriti tudi mo-
žnost izvedbe drugih ukrepov, npr. izvedbo zelenih streh na 
načrtovanih objektih ter možnost ponovne uporabe vode za 
sanitarne potrebe.

(4) Zadrževanje padavinskih voda z utrjenih površin je 
treba zagotoviti na gradbeni parceli stavbe. Na javni površini je 
dopustno le zadrževanje lastnih padavinskih voda.

(5) Padavinsko odpadno vodo s tlakovanih povoznih po-
vršin je treba odvajati preko lovilnikov olj.

(6) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati projekt 
Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, območje urejanja 
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RN-339 Jurčkova, projekt PZI, št. 04/19, št. načrta 1795-k/19, 
int. št. VZ 6667KZ, KONO-B d. o. o., september 2019.

(7) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju 
kanalizacije je treba upoštevati predpise, ki urejajo oskrbo z 
vodo in kanalizacijo ter predpise, ki urejajo odvajanje komu-
nalnih in padavinskih odpadnih voda. Upoštevati je treba inter-
ni dokument Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga, 
d. o. o.: Tehnična navodila za kanalizacijo.

(8) Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je 
treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za 
priključitev stavbe in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

45. člen
(plinovod)

(1) Severno od cestišča Jurčkove ceste poteka glavni 
distribucijski plinovod N 30000 dimenzije DN 200.

(2) Za priključitev načrtovanih objektov v območju OPPN 
je treba zgraditi priključek z glavno pipo na zunanji fasadi 
stavbe. Del obstoječega glavnega distribucijskega plinovoda 
v dimenziji DN 50, ki poteka pod Jurčkovo cesto, se ukine in 
odstrani.

(3) Skupni interni razvod plinske napeljave mora biti od 
glavne plinske zaporne pipe izveden pod stropom pokritega 
parkirišča. Voden mora biti ob nosilcih in stebrih. Plinska nape-
ljava mora potekati na višini, ki onemogoča nalet vozil v plinsko 
napeljavo oziroma mora biti na vstopu na parkirišče namešče-
na višinska letev, ki označuje največjo dopustno višino vozil 
in je nižja od spodnjega roba plinske napeljave. Vsak stavbni 
volumen ima svojo zaporno pipo, ki mora biti nameščena poleg 
vhoda v posamezni stavbni volumen.

(4) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave mo-
rajo biti izvedeni v skladu z dokumenti:

– Sistemska obratovalna navodila za distribucijske siste-
me zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine 
Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, 
Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine 
Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 102/20),

– Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in 
vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključ-
no 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1) in

– Tehnične zahteve za graditev distribucijskih plinovodov 
in priključkov ter notranjih plinskih napeljav Energetike Ljublja-
na (www.energetika-lj.si).

46. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Severno od območja OPPN po Jurčkovi cesti poteka 
kabelsko srednjenapetostno omrežje. V bližini območja OPPN, 
na Jesihovem štradonu, se nahaja transformatorska postaja z 
oznako TP0140-Jesihov štradon. Severovzhodno od območja 
OPPN se na odcepu Jurčkove ceste nahaja transformatorska 
postaja z oznako TP1015-Jurčkova c. 131.

(2) Nizkonapetostno omrežje, ki napaja obstoječi stavbi 
Jurčkova 112 in Jurčkova 116, predvideni za odstranitev, se 
odstrani.

(3) Za napajanje območja je treba zgraditi transformator-
sko postajo TP OPPN 449 Ilovica ob Jurčkovi 3 z možnostjo 
vgradnje dveh transformatorjev z močjo 1000 kVa. Lokacija 
transformatorske postaje je načrtovana zunaj območja OPPN, 
severno od črpališča Jurčkova 1 v križišču Jurčkove ceste in 
Peruzzijeve ulice, na zemljišču s parcelno številko 350/1305 v 
k. o. 1695 Karlovško predmestje. Zaradi postavitve nove TP je 
potrebna prestavitev dela vodovodnega, nizkonapetostnega in 
elektronsko komunikacijskega omrežja. Do transformatorske 
postaje mora biti 24 ur na dan zagotovljen dostop za vzdrževa-
nje osebju distributerja in intervencijskim vozilom.

(4) Nova TP se vključi v 20 kV srednjenapetostno kabel-
sko zanko RTP13 Vič 110/20 kV (J07) – TP Petrol Barjanska 
– TP OPPN 449 Ilovica ob Jurčkovi 3 – TP1025 Bobrova 1 – 
TP0130 Merkur Rudnik – TP1106 Bauhaus Jurčkova – TP0435 

Leclerk, ki se preko TP1048 Jurčkova cesta 231 – TP1052 TC 
Supernova Rudnik – TP Oval zaključi v RTP 13 Vič 110/20 kV 
(J41). Za vključitev nove TP je treba dograditi obstoječo elekt-
rokabelsko kanalizacijo. Načrtovana je kabelska povezava tipa 
3×N2XS(FL)2Y 1×240 mm².

(5) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati Idej-
no rešitev EE napajanje za območje OPPN 491 Ilovica ob 
Jurčkovi 3, št. 22/21, Elektro Ljubljana d. d., oktober 2021.

47. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)

(1) V Jurčkovi cesti potekata kabelski kanalizaciji dveh 
operaterjev.

(2) Sočasno z odstranitvijo dveh obstoječih prostostoječih 
enostanovanjskih stavb je treba ukiniti tudi obstoječi elektronski 
komunikacijski hišni priključek.

(3) Za načrtovano stavbo v območju OPPN je dopustna 
priključitev na obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje 
pod pogoji upravljavcev. Obstoječa omrežja omogočajo do-
graditev za zagotovitev potrebnih kabelskih zmogljivosti za 
izvedbo priključkov stavbe v območju OPPN na omrežje.

(4) Na trasi obstoječe kanalizacije v Jurčkovi cesti je 
načrtovan odcepni jašek, na katerega je navezana priključna 
kabelska kanalizacija do objekta. Priključna kabelska kanaliza-
cija je dimenzionirana tako, da omogoča priključitev na omrežji 
dveh operaterjev. V območju nadstrešnice je kabelska kanali-
zacija načrtovana v talni plošči, posamezne veje se zaključijo 
v komunikacijskih omarah, ki so načrtovane ločeno za vsak 
stavbni volumen.

(5) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati Idej-
no zasnovo elektronskih komunikacij za območje OPPN 449 
Ilovica ob Jurčkovi 3 (RN-338), št. 24082116, Dekatel d.o.o., 
november 2021,

48. člen
(javna razsvetljava)

(1) Ob severni meji območja OPPN se južno od Jurčkove 
ceste nahaja obstoječe omrežje javne razsvetljave.

(2) Vzdolž Jurčkove ceste je na območju OPPN načrto-
vana rekonstrukcija obstoječe javne razsvetljave. Za osvetlitev 
javnih površin pred širitvijo in rekonstrukcijo Jurčkove ceste 
nova javna razsvetljava ni predvidena. Nova javna razsvetljava 
bo načrtovana skupaj z rekonstrukcijo ceste. Za izvedbo javne 
razsvetljave je treba uporabiti tipske elemente, ki se uporabljajo 
na območju Mestne občine Ljubljana. Svetlobna telesa morajo 
biti skladna z usmeritvami glede energijske učinkovitosti in 
varstva pred vsiljeno svetlobo. Osvetlitev na območju OPPN 
mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča.

(3) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbi v ob-
močju OPPN mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča. 
Svetloba mora biti usmerjena tako, da ne sveti neposredno v 
prostore stanovanj.

49. člen
(učinkovita raba energije v stavbah)

Pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upošte-
vati pravilnik, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA  
OD NAČRTOVANIH REŠITEV

50. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Dopustna odstopanja od v OPPN načrtovanih rešitev so:
1. Tlorisni gabariti:
– dolžine posameznih stanovanjskih volumnov lahko od-

stopajo znotraj GM, pri čemer je treba ohraniti medsebojno 
razdaljo najmanj 8,50 m;
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– širine posameznih stanovanjskih volumnov lahko od-
stopajo znotraj GM, pri čemer je treba ohraniti medsebojno 
razdaljo najmanj 21,00 m;

– tlorisna dimenzija pokritega parkirišča lahko odstopa 
znotraj GM;

– odstopanja znotraj GM so dopustna, če so zagotovlje-
ne bivalne površine in otroška igrišča v skladu z določili tega 
odloka.

2. Višinski gabariti stavb lahko odstopajo do + 1,00 m 
navzgor in neomejeno navzdol. Pri odstopanju navzgor morajo 
biti odmiki med fasadami stavb in delov stavb:

– na katere niso orientirani prostori, namenjeni prebivanju 
(vključno s slepimi fasadami), najmanj enaki ali večji od polovi-
ce višine višje stavbe, merjene do njenega venca;

– na katere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju, 
najmanj enaki ali večji od višine višje stavbe, merjene do nje-
nega venca oziroma (če je naklon njene strehe večji od 45°) 
do njenega slemena.

3. Višinska regulacija terena in višinska kota pritličja:
– pri višinskih kotah pritličja so dopustna odstopanja nav-

zgor do + 0,50 m;
– pri zunanji ureditvi so odstopanja navzgor dopustna le 

na podlagi dodatne hidrološko-hidravlične analize;
– odstopanja navzdol so dopustna pod pogojem, da so 

zagotovljeni ukrepi za varstvo pred poplavami.
4. Vhodi in dostopi:
– mikrolokacije vhodov in dostopov do stavb se lahko 

spremenijo.
5. Parcelacija in zakoličba:
– pri poteku parcelnih mej in pri površinah parcel so do-

pustna odstopanja v okviru dopustnih odstopanj pri geodetskih 
meritvah,

– koordinate zakoličbenih točk objektov lahko odstopajo 
v okviru dopustnih odstopanj pri tlorisnih gabaritih objektov,

– meje parcel, namenjenih javnim površinam, lahko na 
podlagi izvedbenih načrtov za ureditev javnih površin odstopajo 
do 0,50 m v korist javnih površin,

– potek mej med parcelama P1 in P2 je dopustno prila-
goditi faznosti gradnje,

– zaradi spremenjenega poteka mej v okviru dopustnih 
odstopanj se spremenijo tudi površine parcel v območju OPPN.

6. Prometne, okoljske, energetske in elektronske komu-
nikacijske ureditve:

– pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka 
tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne pro-
metne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske 
infrastrukture ter pri vodnih ureditvah, če so pri nadaljnjem po-
drobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše 
s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše 
prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja na-
črta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. 
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in mo-
rajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja 
zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda;

– mikrolokacija zbirnih in prevzemnih mest za komunalne 
odpadke je lahko spremenjena, če je načrtovana ustrezna 
rešitev za dostop s komunalnimi vozili;

– število parkirnih mest lahko odstopa navzgor, pri čemer 
je na območju OPPN dopustno urediti največ 250 parkirnih 
mest. Dopustno je urediti še dodatna parkirna mesta za sistem 
souporabe vozila;

– število parkirnih mest lahko odstopa navzdol, če je 
na podlagi novelacije mobilnostnega načrta ugotovljeno, da 
predlog prometne ureditve pomeni uresničevanje Celostne pro-
metne strategije Mestne občine Ljubljana, sprejete na Mestnem 
svetu Mestne občine Ljubljana. Mobilnostni načrt potrdi oddelek 
MOL, pristojen za promet;

– odstopanja, ki so dopustna pri izvajanju prometne, 
okoljske, energetske in elektronske komunikacijske ureditve, 
se smiselno upoštevajo pri pogojih za etapnost izvedbe pro-
storskih ureditev iz 21. in 22. člena tega odloka.

7. Zmogljivost stavb:
število stanovanj znotraj območja OPPN lahko odstopa 

navzdol;
– BTP stavb, ki se uvrščajo pod točki a) in b) v točki 

5.1.3.1 standarda SIST ISO 9836, lahko odstopajo le navzdol 
do 15 %;

– BTP ploščadi nad pokritim parkiriščem lahko odstopa 
do 20 % navzdol in navzgor.

8. Osončenje:
– največ 20 % celotnega števila stanovanj znotraj po-

samezne stavbe lahko odstopa od pogojev glede osončenja 
bivalnih prostorov iz 29. člena tega odloka.

9. Hidrološko hidravlične ureditve v območju OPPN lahko 
odstopajo le na podlagi nove hidrološko hidravlične študije in 
ob pridobitvi vodnega soglasja.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

51. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Investitor gradnje mora najmanj dve leti pred predvi-
deno pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekte in druge 
posege, načrtovane z OPPN, o tem obvestiti Mestno občino 
Ljubljana, oddelka mestne uprave, pristojna za načrtovanje in 
izvedbo gospodarske javne infrastrukture ter pripravo progra-
ma opremljanja zemljišč, razen če se z njima dogovori drugače.

(2) Investitor mora najpozneje dve leti po sprejetju tega 
odloka zagotoviti parcelacijo, določeno v 19. členu tega odloka.

(3) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo 
objektov ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega okolja 
med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje 
obveznosti:

1. zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek 
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav, infrastrukturne 
vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;

2. zagotoviti morajo sanacijo objektov, pripadajočih uredi-
tev in naprav, poškodovanih zaradi gradnje. Izvedena sanacija 
je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja;

3. v času gradnje morajo zagotoviti ustrezen strokovni 
nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja sosednjih objek-
tov, tudi zunaj območja OPPN. Pred gradnjo je treba ugotoviti 
stanje objektov in namestiti naprave za merjenje posedkov. 
Investitor gradnje posameznega objekta je dolžan izvesti sa-
nacijo poškodb na sosednji stavbi, če je ta nastala zaradi izva-
janja gradbenih del. Stopnja poškodb se ugotovi s strokovno 
ekspertizo. Ob pripravi projektne dokumentacije za načrtovano 
stavbo geomehanik določi, katere od obstoječih objektov je 
treba opazovati, in opredeli potreben obseg meritev;

4. promet v času gradnje morajo organizirati tako, da 
prometna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do 
zastojev na obstoječem cestnem omrežju. Z gradbene meha-
nizacije je treba pred izvozom na javno cesto očistiti zemljo ali 
blato in preprečiti onesnaženje vozišča, pri tem pa onesnažene 
vode ni dopustno voditi v vodotok;

5. zagotoviti morajo naročilo za prevzem gradbenih od-
padkov, preden se začnejo izvajati gradbena dela;

6. pred uporabo objektov morajo investitorji zagotoviti 
celovito ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, tako od-
padkov, ki so predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske 
javne službe, kot odpadkov, ki nastajajo znotraj posameznih 
dejavnosti;

7. izvedba in ureditev zelenic ter tlakovanih površin na 
parceli C1 je obveznost investitorjev stavb v območju OPPN, 
vzdrževanje teh površin pa je do načrtovane širitve Jurčkove 
ceste obveznost etažnih lastnikov stavbe.

52. člen
(dopustni posegi po izvedbi načrtovanih ureditev)

Po izvedbi z OPPN načrtovanih ureditev so na celotnem 
območju dopustni naslednji posegi:
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– odstranitev objektov in naprav,
– vzdrževalna dela na objektih prometne, okoljske, ener-

getske in elektronske komunikacijske infrastrukture,
– vzdrževalna dela in rekonstrukcije, s katerimi se ne 

spreminjata zunanji gabarit in konstrukcijska zasnova stavb,
– obnove fasadnega plašča stavb, če se pri oblikovanju 

fasad ohranijo oblikovne lastnosti fasad stavb, zgrajenih v 
območju OPPN,

– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so 
dopustni v območju OPPN, in spremembe namembnosti delov 
stavbe v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na 
območju OPPN, če je na parceli, namenjeni gradnji stavb, 
zagotovljeno zadostno število parkirnih mest ter dovolj odprtih 
bivalnih in zelenih površin. Potrebno število parkirnih mest za 
spremembo namembnosti je treba določiti z novelacijo mobil-
nostnega načrta za celo območje OPPN, ki jo potrdi oddelek 
MOL, pristojen za promet.

XIII. KONČNI DOLOČBI

53. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za 

urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana in
– Četrtni skupnosti Rudnik.

54. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 35021-4/2020-210
Identifikacijska številka 2410
Ljubljana, dne 17. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

LOG - DRAGOMER

3459. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - 
Dragomer za leto 2022_II

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 
13/18 in 195/20 – odl. US) in 97. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log - 
Dragomer na 19. seji dne 12. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer 

za leto 2022_II

1. člen
Drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Log - 

Dragomer za leto 2022 se spremeni tako, da se glasi: 
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 

določa v naslednjih zneskih:

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun  
leta 2022

I SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 7.730.355,83
Tekoči prihodki (70+71) 3.183.060,00

70 Davčni prihodki (700+703+704+706) 2.712.260,00
700 Davki na dohodek in dobiček 2.204.640,00
703 Davki na premoženje 419.620,00
704 Domači davki na blago in storitve 88.000,00

71 Nedavčni prihodki 
(710+711+712+713+714) 470.800,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 178.200,00

711 Takse in pristojbine 7.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 25.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 100,00
714 Drugi nedavčni prihodki 260.000,00

72 Kapitalski prihodki (720+722) 50.940,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 30.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 20.940,00

73 Prejete donacije (730+731) 100,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 100,00
74 Transferni prihodki (740) 4.496.255,83
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 968.295,56
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav 3.527.960,27

II SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45) 9.867.210,16

40 Tekoči odhodki 
(400+401+402+403+409) 1.180.479,52

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 364.224,63
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 51.360,00
402 Izdatki za blago in storitve 704.394,89
403 Plačila domačih obresti 10.500,00
409 Rezerve 50.000,00

41 Tekoči transferi (410+411+412+413) 1.068.155,02
410 Subvencije 1.000,00
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 587.580,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam  

in ustanovam 112.300,02
413 Drugi tekoči domači transferi 367.275,00

42 Investicijski odhodki (420) 7.618.575,62
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.618.575,62

43 Investicijski transferi (431+432) 0,00
431 Investicijski transferi pravnim  

in fizičnim osebam, ki niso  
proračunski uporabniki 0,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 0

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
(I-II) –2.136.854,33
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

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

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev 0

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII ZADOLŽEVANJE (50) 1.446.060,00

50 Zadolževanje 1.446.060,00

500 Domače zadolževanje 1.446.060,00

VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 13.714,32

55 Odplačila dolga 13.714,32

550 Odplačila domačega dolga 13.714,32

IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) –704.508,68

X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 1.432.345,68

XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) 2.136.854,33

XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 895.251,43

«

2. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
(2) Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih 

programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dra-
gomer (www.log-dragomer.si).

Št. 410-5/2022
Log, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Log - Dragomer

Miran Stanovnik

3460. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer 
za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena 
Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je 
Občinski svet Občine Log - Dragomer na 19. redni seji dne 
12. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Log - Dragomer za leto 2023 
določijo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

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

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2023

I SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 3.651.749,00
Tekoči prihodki (70+71) 3.279.901,00

70 Davčni prihodki (700+703+704+706) 2.609.101,00
700 Davki na dohodek in dobiček 2.211.481,00
703 Davki na premoženje 309.620,00
704 Domači davki na blago in storitve 88.000,00

71 Nedavčni prihodki 
(710+711+712+713+714) 670.800,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 178.200,00

711 Takse in pristojbine 7.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 15.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 100,00
714 Drugi nedavčni prihodki 470.000,00

72 Kapitalski prihodki (720+722) 50.940,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 30.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 20.940,00
73 Prejete donacije (730+731) 100,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 100,00
74 Transferni prihodki (740) 320.808,31

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 320.808,31

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna Evropske unije 0,00

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.613.593,69
40 Tekoči odhodki 

(400+401+402+403+409) 1.129.786,63
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 364.174,63
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 51.360,00
402 Izdatki za blago in storitve 667.752,00
403 Plačila domačih obresti 7.000,00
409 Rezerve 39.500,00

41 Tekoči transferi (410+411+412+413) 1.188.355,00
410 Subvencije 1.000,00
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411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 644.580,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 112.300,00

413 Drugi tekoči domači transferi 430.475,00
42 Investicijski odhodki (420) 1.295.452,05

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.295.452,05
43 Investicijski transferi (431+432) 0,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 0,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 0

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II) 38.155,63

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

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

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0
V DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev 0

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII ZADOLŽEVANJE (50) 500.000,00
50 Zadolževanje 500.000,00

500 Domače zadolževanje 500.000,00
VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 136.226,42
55 Odplačila dolga 136.226,42

550 Odplačila domačega dolga 136.226,42
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) 401.929,21
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 363.773,58
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) –38.155,63
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 150.000,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov (organi občine in občinska uprava), ki 
so razdeljeni na naslednje programske dele: področja prora-
čunske porabe in glavni programi ter podprogrami, predpisa-
ni s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kon-
tnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na 
spletni strani Občine Log - Dragomer. Načrt razvojnih progra-
mov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določe-
nih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih 
financah (ZJF), tudi naslednji prihodki:

– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih 
in investicijskih nalog,

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-1), ki se porablja-
jo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti,

– prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki 
se porabljajo za financiranje investicij v kanalizacijska omrežja,

– prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi od-
laganja odpadkov, ki se porabljajo za financiranje investicij v 
skladu z veljavno zakonodajo,

– prihodki, ustvarjeni iz naslova amortizacije objektov in 
opreme, ki se porabljajo za obnavljanje objektov in opreme,

– drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana 
s področnimi predpisi,

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med po-
dročji proračunske porabe odloča na predlog neposrednega 
uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju 
januar–junij 2023 in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in nje-
govi realizaciji.

6. člen
(pooblastila župana)

Župan je pooblaščen da:
– razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financira-

nje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju 
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče 
predvideti zadostnih sredstev. Sredstva splošne proračunske 
rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega po-
rabnika;

– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za na-
mene iz 49. člena Zakona o javnih financah v višini v proračunu 
načrtovane proračunske rezerve;

– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje na-

log javne porabe, vendar le do višine 5 % zadnjega sprejetega 
proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega 
leta;

– odloča o odpisu ali delnem odpisu plačila dolga do 
500 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju 
z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja 
dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Kot dolgovi 
se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev;

– odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi pro-
računskimi postavkami;

– odloča o nakupu, prodaji oziroma menjavi zemljišč do 
skupne vrednosti 30.000 EUR brez DDV, s tem da posamezni 
pravni posel ne sme preseči vrednosti 10.000 EUR; o izvršenih 
transakcijah polletno poroča občinskemu svetu;

– izvršuje sprejeti letni program prodaje občinskega fi-
nančnega in stvarnega premoženja;

– opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s po-
dročnimi predpisi;

– v proračun vključi nove obveznosti, ki nastanejo s spre-
jemom novega zakona ali odloka, in določi obseg izdatkov za 
ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega 
zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo 
sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.
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7. člen
(brezplačni prenos premoženja)

O brezplačnem prenosu nepremičnega premoženja na 
občino odloča Občinski svet Občine Log - Dragomer.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad v letu 2023 je proračunska rezerva, 
oblikovana po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 
20.000,00 EUR.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000,00 EUR 
odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

9. člen
(dodeljevanje sredstev)

Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo me-
sečno ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine. Način 
zagotavljanja sredstev za financiranje nalog v javnih zavodih 
se z zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s posa-
meznim zavodom.

Sredstva članom občinskega sveta ter komisij in odborov 
se nakazujejo trimesečno.

10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Uporabniki sredstev proračuna lahko prevzemajo obve-

znosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so 
za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2024 do 30 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih do 30 % navedenih pravic 

porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20 % pravic po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Spremembe, ki znašajo več kot 30.000 EUR, 
mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

Investicijske programe, novelacije investicijskih progra-
mov, predinvesticijske zasnove, dokumente identifikacije inve-
sticijskih projektov in ostalo investicijsko dokumentacijo skla-
dno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 
list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in skladno s pojasnilom Mini-
strstva za finance (junij 2011) sprejema župan.

12. člen
(pridobivanje stvarnega premoženja)

Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom samo 
v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog, opredeljenih s 
tem odlokom, brez nepotrebnih zalog.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zadolževanje v letu 2023 je predvideno v višini 
500.000,00 EUR.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Log 
- Dragomer, v letu 2023 ne sme preseči skupne višine glavnic 
50.000 EUR. Soglasje o izdaji poroštva do višine 15.000 EUR 
daje župan občine, nad to višino pa občinski svet.

14. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica 
je občina, se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine 
100.000 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja. 
Soglasje o zadolžitvi do višine 15.000 EUR daje župan občine, 
nad to višino pa občinski svet.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Log - Dragomer 
v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

16. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem list Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt 
razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine 
Log - Dragomer.

Št. 410-3/2022
Log, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Log - Dragomer

Miran Stanovnik

3461. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
občine za leto 2023

Na podlagi 24. člena Zakon o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samo upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 
Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je 
Občinski svet Občine Log - Dragomer na 19. redni seji dne 
12. 10. 2022 sprejel
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N A Č R T    R A V N A N J A
z nepremičnim premoženjem občine za leto 2023

Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v 
tabeli, in sicer prodaje ter odkupi zemljišč, ki so zajeti v prora-
čunu Občine Log - Dragomer za leto 2023.

Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko upo-
rabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. 
Zemljišča zajeta v programu prodaje se bodo prodajala ali od-
kupovala po cenitvi pooblaščenega cenilca vrednosti nepremič-

nin, vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti 
nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve stvarnega 
premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 31/18) (uredba) in Zakonom o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 
in 79/18).

Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi ze-
mljišč:

PRODAJA
Občina  

Log - Dragomer Upravljavec Šifra k.o. Velikost  
parc./m2 Vrsta rabe Zemljišče  

parc. št.
Znesek

EUR
P1 Občina Log - Dragomer 25 m2 stanovanje 423 in 422/3 Ocenjena  

vrednost
30.000,00 EUR

1815 30.000,00
Draga

P2 Občina Log - Dragomer 108 m2 Območja  
stanovanj

920/24 Ocenjena  
vrednost

50,00 EUR/m2

1996 5.400,00
Log

P3 Občina Log - Dragomer 86 m2 Območja  
stanovanj

920/40 Ocenjena  
vrednost

100,00 EUR/m2

1996 4.300,00
Log

P4 Občina Log - Dragomer 75 m2 Območja  
stanovanj

920/30 Ocenjena  
vrednost

100,00 EUR/m2

1996 3.750,00
Log

P5 Občina Log - Dragomer 86 m2 Območja  
stanovanj

920/31 Ocenjena  
vrednost

100,00 EUR/m2

1996 4.300,00
Log

P6 Občina Log - Dragomer 50 m2 Območja  
stanovanj

1355/5 Ocenjena  
vrednost

100,00 EUR/m2

1996 2.500,00
Log

SKUPAJ 
(prodaje)

50.250,00

ODKUPI
Občina  

Log - Dragomer
Upravljavec

namen Šifra k.o. Velikost  
parc./m2 Vrsta rabe Zemljišče  

parc. št.
Znesek

EUR
O1 1996 Območje 

Občine Log - 
Dragomer

Ocenjena  
vrednost
5.000,00

LOG
O2 1996 1670/7 (37 m2), 

1670/14 
(41 m2) 

in 1673/8 
(642 m2)

Območja  
stanovanj

1670/7, 
1670/14 in 
1673/8

Ocenjena  
vrednost  

56,25 EUR/m2

40.500,00
LOG

SKUPAJ 
(odkupi)

45.500,00
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MENJAVA
Občina  

Log - Dragomer Upravljavec Šifra k.o. Velikost  
parc./m2 Vrsta rabe Zemljišče  

parc. št.
Znesek

EUR
M1 Občina Log - Dragomer 

(1367/20, 1367/22)
2005/2 

(134 m2); 94/17 
(69 m2);

2005/2 (134 m2 

– kmetijska zemlji-
šča) 94/17 (69 m2 
– območja stano-
vanj – zemljišče 

za gradnjo);

2005/2 za 
94/17

Ocenjena  
vrednost

1996 690,00
LOG

SKUPAJ 
(menjave)

690,00

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premo-
ženjem občine v letu 2023 je sestavni del Odloka o proračunu 
Občine Log - Dragomer za leto 2023.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premo-
ženjem občine v letu 2023 začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-3/2022
Log, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Log - Dragomer

Miran Stanovnik

MIREN - KOSTANJEVICA

3462. Razpis naknadnih volitev članov sveta 
krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu

Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, št. 45/08 – ZLV-H, št. 83/12 
– ZLV-I, št. 68/17 – ZLV-J in št. 93/20 – odločba Ustavnega 
sodišča št. U-I-7/20-7) občinska volilna komisija Občine Miren 
- Kostanjevica

R A Z P I S U J E
naknadne volitve članov sveta  

krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu

1.
Naknadne volitve v svet krajevne skupnosti Kostanjevica 

na Krasu bodo v nedeljo, 18. decembra 2022.

2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za vo-

lilna opravila, se šteje 4. november 2022.

3.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.

4.
Ta razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-0008/2022-1
Miren, dne 27. oktobra 2022

Mag. Katja Lužnik
predsednica

RADEČE

3463. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Radeče

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (ZVRK, Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 
11/11, 28/11, 98/13) in 20. člena Statuta Občine Radeče (Ura-
dni list RS, št. 152/20) je Občinski svet Občine Radeče na 
20. redni seji dne 19. 10. 2022 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve v Občini Radeče

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci, kriteriji in višina 

sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za vo-
litve župana Občine Radeče in volitve članov v Občinski svet 
Občine Radeče.

2. člen
(1) Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

(2) Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo 
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v 
občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volil-
ne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, 
lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane 

občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za svetnike 
v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni 
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih 
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in račun-
skemu sodišču.

4. člen
(1) Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za 

župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega 
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do 
delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za 
vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov 
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

(2) Če pride do drugega kroga glasovanja sta kandidata, 
ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stro-
škov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih 
glasov v tem krogu.
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5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za voli-

tve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo 
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Radeče 
v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in ra-
čunskemu sodišču.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o delnem 

povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v 
Občini Radeče (Uradni list RS, št. 44/18).

Št. 900-4/2022/11
Radeče, dne 19. oktobra 2022

Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun

CELJE

3464. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Nova vas – območje NV-4-1

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Statuta Mestne 
občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni 
svet Mestne občine Celje na 20. dopisni seji, ki je potekala od 
14. do vključno 16. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu Nova vas – 

območje NV-4-1

1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nova vas – obmo-
čje NV-4-1 (Uradni list RS, št. 128/22).

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. zadeve 032-10/2022
Celje, dne 16. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
3440. Zakon o oprostitvi plačila nadomestila 

za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda 
Vogršček v letu 2022 (ZOPNNR) 10609

3441. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o trošarinah (ZTro-1C) 10610

3442. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A) 10612

3443. Zakon o spremembi Zakona o zagotavljanju 
sredstev za investicije v prometno infrastrukturo 
(ZZSIJŽI-B) 10616

VLADA
3444. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na 

Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju 10616

USTAVNO SODIŠČE
3445. Odločba o ugotovitvi, da četrta alineja tretjega od-

stavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu ni v 
neskladju z Ustavo 10616

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
3446. Zapisnik o ugotovitvi izida volitev predsednika re-

publike 23. 10. 2022 10626

OBČINE
AJDOVŠČINA

3447. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževal-
nega zavoda Osnovna šola Šturje, Ajdovščina 10627

3448. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Col 10633

3449. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javne-
ga vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Danila Lokarja Ajdovščina 10634

3450. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Dobravlje 10636

3451. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Otlica 10637

CELJE
3464. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka 

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nova 
vas – območje NV-4-1 10691

KOSTANJEVICA NA KRKI
3452. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za 

leto 2023 10638
3453. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževal-

nega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kosta-
njevica na Krki 10640

KRANJ
3454. Obvezna razlaga določbe prvega odstavka 33. čle-

na Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni 
jasi 10646

3455. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja pro-
stora KR SA 8 10646

LJUBLJANA
3456. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu 75 Gospodarska cona Agrokombinatska S – del 10647
3457. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu 26 Brnčičeva jug 10661
3458. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu 449 Ilovica ob Jurčkovi 3 10672

LOG - DRAGOMER
3459. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dra-

gomer za leto 2022_II 10685
3460. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 

2023 10686
3461. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem obči-

ne za leto 2023 10688

MIREN - KOSTANJEVICA
3462. Razpis naknadnih volitev članov sveta krajevne 

skupnosti Kostanjevica na Krasu 10690

RADEČE
3463. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve v Občini Radeče 10690

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 140/22 
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