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DRŽAVNI ZBOR
3792. Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o voznikih (ZVoz-1E)

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 voznikih (ZVoz-1E)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o voznikih (ZVoz-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 24. novembra 2022.

Št. 003-02-1/2022-303
Ljubljana, dne 2. decembra 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O VOZNIKIH (ZVoz-1E)

1. člen
V Zakonu o voznikih (Uradni list RS, št. 92/22 – uradno 

prečiščeno besedilo) se v 20. členu v tretjem odstavku v napo-
vednem stavku za besedo »nadzoru« doda vejica in besedilo 
»obvestil inšpektorata, pristojnega za promet, in policije,«.

2. člen
V 88. členu se v petem odstavku besedilo »telesno in 

duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila ali« črta.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 

glasi:
»(6) Če je kandidat za voznika ali imetnik vozniškega 

dovoljenja telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega 
vozila, mora kandidat za voznika ali imetnik vozniškega do-
voljenja ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne in 
duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila opraviti pred 
posebno zdravstveno komisijo.«.

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.

3. člen
V 89. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če je kandidat za voznika ali imetnik vozniškega do-

voljenja začasno telesno in duševno nezmožen za vožnjo mo-

tornega vozila, mora kandidat za voznika ali imetnik vozniškega 
dovoljenja ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne 
in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila opraviti pri 
pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.«.

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

»(5) Če je kandidat za voznika ali imetnik vozniškega 
dovoljenja telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega 
vozila, mora kandidat za voznika ali imetnik vozniškega do-
voljenja ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne in 
duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila opraviti pred 
posebno zdravstveno komisijo.«.

4. člen
V 93. členu se v prvem odstavku besedilo »19. januarja 

2023« nadomesti z besedilom »19. januarja 2033«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
(prehodno obdobje)

Določba spremenjenega tretjega odstavka 20. člena za-
kona se uporablja za obvestila inšpektorata, pristojnega za 
promet, in policije o ugotovljenih kršitvah iz 2. točke tretjega 
odstavka 20. člena zakona, storjene po uveljavitvi tega zakona.

6. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 326-07/22-24/11
Ljubljana, dne 24. novembra 2022
EPA 269-IX

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

3793. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih (ZSDP-1F)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
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U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

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

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1F), 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
24. novembra 2022.

Št. 003-02-1/2022-305
Ljubljana, dne 2. decembra 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

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

PREJEMKIH (ZSDP-1F)

1. člen
V Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 

(Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18, 
81/19, 158/20 in 92/21) se v 2. členu za drugim odstavkom 
doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) S tem zakonom se v slovenski pravni red prenaša 
Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 20. junija 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 
2010/18/EU (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 79) v delu, ki 
se nanaša na očetovski in starševski dopust, plačilo in nado-
mestilo ter prožne ureditve dela.«.

2. člen
V 25. členu se v prvem odstavku število »30« nadomesti 

s številom »15«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 

glasi:
»(2) Pravico do očetovskega dopusta v trajanju 15 dni ima 

tudi posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok nameščen z namenom 
posvojitve, ali otrokov sorodnik, ki mu je podeljena starševska 
skrb v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja.«

Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»(3) Ob rojstvu dveh ali več hkrati živorojenih otrok se 
očetovski dopust za drugega ali nadaljnjega otroka podaljša 
za dodatnih deset dni. Očetovski dopust se za drugega ali 
nadaljnjega otroka podaljša tudi ob posvojitvi ali namestitvi z 
namenom posvojitve ali podelitvi starševske skrbi sorodniku 
dveh ali več hkrati živorojenih otrok ali dveh ali več različno 
starih otrok do osmega leta starosti najstarejšega otroka.«.

3. člen
V 26. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(3) Če oče izrabi očetovski dopust pred nastankom ra-

zloga iz 4. točke prvega odstavka tega člena, lahko neizrabljeni 
del očetovskega dopusta izrabi po prenehanju razloga, vendar 
najpozneje do tretjega meseca starosti otroka.

(4) Če otrok umre v času očetovskega dopusta, ima oče 
pravico do očetovskega dopusta v takem obsegu, kot ga je do 
dneva smrti otroka že izrabil in še tri dni po smrti otroka, vendar 
ne dlje kot 15 dni.«.

4. člen
V 27. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da 

se glasita:

»(1) Oče izrabi očetovski dopust v trajanju 15 dni v strnje-
nem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela od rojstva 
otroka do tretjega meseca starosti otroka.

(2) Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok nameščen z name-
nom posvojitve, ali otrokov sorodnik, ki mu je podeljena star-
ševska skrb v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja, 
izrabi očetovski dopust v trajanju 15 dni v strnjenem nizu v 
obliki polne ali delne odsotnosti z dela v treh mesecih po na-
mestitvi otroka z namenom posvojitve ali izvedeni posvojitvi ali 
podelitvi starševske skrbi sorodniku, vendar najdlje do osmega 
leta starosti otroka.«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Oče, posvojitelj, oseba, ki ji je otrok nameščen z 

namenom posvojitve, ali otrokov sorodnik, ki mu je podeljena 
starševska skrb v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmer-
ja, ki pridobi dodatne dneve očetovskega dopusta v skladu s 
tretjim odstavkom 25. člena tega zakona, izrabi dodatne dneve 
očetovskega dopusta v skladu s prvim ali drugim odstavkom 
tega člena.«.

5. člen
V 29. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da 

se glasita:
»(1) Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopu-

sta v trajanju 160 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 
100 dni starševskega dopusta, 60 dni pa je neprenosljivih. Oče 
lahko prenese na mater 100 dni starševskega dopusta, 60 dni 
pa je neprenosljivih. Eden od staršev ga izrabi neposredno po 
izteku materinskega dopusta. Kadar za tega otroka nihče ni 
upravičen do materinskega dopusta, se prizna pravica do star-
ševskega dopusta neposredno po poteku 77 dni starosti otroka.

(2) Ob rojstvu dveh ali več hkrati živo rojenih otrok se 
starševski dopust podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za 
dodatnih 90 dni. Starševski dopust se ob posvojitvi ali na-
mestitvi z namenom posvojitve ali podelitvi starševske skrbi 
sorodniku dveh ali več hkrati živo rojenih otrok ali dveh ali več 
različno starih otrok do osmih let najstarejšega otroka podaljša 
za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni.«.

Tretji odstavek se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti 

odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»(5) Starševski dopust se podaljša tudi v primeru, ko star-

ša že ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva otroka 
do osmega leta starosti za 30 dni, za tri otroke do osmega leta 
starosti za 60 dni in za štiri ali več otrok do osmega leta starosti 
za 90 dni.«.

V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odsta-
vek, se besedilo », petega in šestega« nadomesti z besedama 
»in petega«.

Dosedanji osmi odstavek, ki postane sedmi odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»(7) Izrabo dela neprenosljivega starševskega dopusta v 
trajanju največ 60 dni lahko vsak od staršev prenese ali izrabi 
najpozneje do osmega leta starosti otroka.«.

Dosedanji deveti odstavek postane osmi odstavek.

6. člen
V 30. členu se v napovednem stavku število »260« nado-

mesti s številom »320«.

7. člen
V 34. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»(3) Neprenosljiv del starševskega dopusta se lahko izra-

bi tudi v času materinskega dopusta.«.

8. člen
V 35. členu se v prvem odstavku v 3. točki besedilo »kon-

čanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka, v 
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skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo,« nadomesti z bese-
dilom »osmega leta starosti najstarejšega otroka«.

V drugem odstavku se za besedo »odstavka« dodata 
vejica in besedilo »in neprenosljiv del starševskega dopusta«.

9. člen
V 36. členu se v prvem odstavku besedi »z osmim« 

nadomestita z besedama »s sedmim« ter črta beseda »kole-
darskih«.

10. člen
V 39. členu se v prvem odstavku v prvem stavku bese-

dilo »s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ima pravico do 
starševskega dopusta do zaključka prvega razreda osnovne 
šole otroka v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo,« na-
domesti z besedilom »z zakonom, ki ureja družinska razmerja, 
ima pravico do starševskega dopusta do osmega leta starosti 
otroka«, v drugem stavku pa se besedilo »namestitvi otroka 
v družino z namenom posvojitve ali po izvedeni posvojitvi« 
nadomesti z besedilom »namestitvi otroka z namenom po-
svojitve ali izvedeni posvojitvi ali podelitvi starševske skrbi 
sorodniku«.

V drugem odstavku se v prvem stavku besedilo »s 
predpisi, ki urejajo družinska razmerja, za otroka, ki je že 
končal prvi razred osnovne šole« nadomesti z besedilom 
»z zakonom, ki ureja družinska razmerja, za otroka, ki je že 
dopolnil osem let starosti«, v drugem stavku pa se besedilo 
»namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve ali po 
izvedeni posvojitvi« nadomesti z besedilom »namestitvi otro-
ka z namenom posvojitve ali izvedeni posvojitvi ali podelitvi 
starševske skrbi sorodniku«.

V tretjem odstavku se besedilo »zaključil prvega razreda 
osnovne šole v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo« 
nadomesti z besedilom »dopolnil osem let starosti«.

11. člen
V 42. členu se v prvem odstavku v 2. točki črta besedilo 

»v trajanju 30 dni«.

12. člen
V 43. členu se v tretjem odstavku zadnji stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Če so bili obračunani prispevki za starše-
vsko varstvo za manj kot mesec dni ali za krajši delovni čas in 
če je v teh primerih osnova nižja, kot je določena v prejšnjem 
stavku, se kot osnova za ta mesec upošteva osnova na način, 
kot je določeno v prejšnjem stavku.«.

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

»(5) Zavarovancu, ki je v obdobju iz prvega odstavka tega 
člena prejel delno nadomestilo v skladu z zakonom, ki ureja 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se v osnovo upošteva 
bruto delno nadomestilo, preračunano na polni delovni čas.«.

13. člen
V 44. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Osnova za določitev nadomestila v času prenesene-

ga dopusta in plačila prispevkov za socialno varnost do polne 
delovne obveznosti iz šestega odstavka 50. člena tega zakona 
je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za 
starševsko varstvo v skladu z 10. členom tega zakona v strnje-
nih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, 
od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu 
pred vsakokratno izrabo prenesenega dopusta ali krajšega 
delovnega časa.«.

14. člen
V 46. členu se v prvem odstavku besedilo »vrednosti 

povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji z uskladitvami 
na podlagi zakona, ki ureja usklajevanje transferjev posame-
znikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji« nadomesti z 
besedilom »zadnje znane povprečne bruto plače v Republiki 

Sloveniji za preteklo leto oziroma predpreteklo leto, če za pre-
teklo leto še ni znana, kot jo ugotovi Statistični urad Republike 
Slovenije«.

15. člen
V 50. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva otro-

ka, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega 
do osmega leta starosti najmlajšega otroka.«.

Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, 

četrti in peti odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odsta-

vek, se besedilo »drugega, tretjega in četrtega« nadomesti z 
besedilom »drugega in tretjega«.

Za dosedanjim osmim odstavkom, ki postane sedmi od-
stavek, se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

»(8) Pravico iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega 
člena imata lahko hkrati tudi oba starša, pri čemer skupna 
izraba pravice ne sme presegati 20 ur tedensko.«.

16. člen
V 52. členu se v prvem odstavku besedilo »iz sedmega 

odstavka 50. člena tega zakona do končanega prvega razreda 
osnovne šole najmlajšega otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo 
osnovno šolo« nadomesti z besedilom »od najnižje osnove za 
obračun prispevkov od plače in nadomestila plače iz četrtega 
odstavka 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno 
besedilo) do osmega leta starosti najmlajšega otroka«.

17. člen
V 60. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»(4) Pravica do neprenosljivega dela starševskega dopu-

sta in starševskega nadomestila se lahko uveljavlja najpozneje 
do nastopa tega dopusta.«.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odsta-
vek, se besedilo »Ne glede na prejšnji odstavek« nadomesti z 
besedilom »Ne glede na tretji odstavek tega člena«.

V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, 
se za zaklepajem doda besedilo »največ 30 dni pred začetkom 
in«.

Dosedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo sedmi, 
osmi in deveti odstavek.

18. člen
V 66. členu se v drugem odstavku beseda »sedmega« 

nadomesti z besedo »šestega«.

19. člen
V 73. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi 

odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je otrok, skladno z zakonom, ki ureja družinska 

razmerja, zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev, pravico 
do otroškega dodatka uveljavlja tisti od staršev, ki mu je otrok 
zaupan v varstvo in vzgojo. Če se starši skladno z zakonom, 
ki ureja družinska razmerja, sporazumejo, da imajo oziroma 
obdržijo skupno varstvo in vzgojo otroka, se starši sporazume-
jo, kdo uveljavlja pravico do otroškega dodatka. Če se starši o 
tem ne sporazumejo, uveljavlja pravico do otroškega dodatka 
tisti izmed staršev, pri katerem ima otrok prijavljeno stalno 
prebivališče ali začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji 
nima stalnega prebivališča.«.

20. člen
V 83. členu se v sedmem odstavku prvi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Višina delnega plačila za izgubljeni dohodek 
je 1,2-kratnik bruto minimalne plače mesečno.«.
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21. člen
V 85. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se ene-

mu od staršev, ki bi bil na podlagi mnenja zdravniške komisije 
upravičen do delnega plačila za izgubljeni dohodek, pravica 
prizna za deset ur za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 90 dni 
bival doma, oziroma za 20 ur za obdobje enega leta, če je otrok 
vsaj 180 dni bival doma, oziroma za 30 ur za obdobje enega 
leta, če je otrok vsaj 270 dni bival doma in so starši v teh pri-
merih dejansko skrbeli zanj v zadnjem letu pred vložitvijo vloge. 
Upravičenci, ki jim je priznana pravica za deset ur za obdobje 
enega leta, so zavarovani skladno z osmim in devetim odstav-
kom 83. člena tega zakona za deset ur tedensko. Upravičenci, 
ki jim je priznana pravica za 20 ur za obdobje enega leta, so 
zavarovani skladno z osmim in devetim odstavkom 83. člena 
tega zakona za 20 ur tedensko. Upravičenci, ki jim je priznana 
pravica za 30 ur za obdobje enega leta, so zavarovani skladno 
z osmim in devetim odstavkom 83. člena tega zakona za 30 ur 
tedensko.«.

22. člen
Za 95. členom se doda nov 95.a člen, ki se glasi:

»95.a člen
(rok za uveljavljanje pravice do pomoči  

pri nakupu letne vinjete)
Pravica do pomoči pri nakupu letne vinjete se uveljavlja 

do konca veljavnosti vinjete. Po tem roku pravice za to letno 
vinjeto ni mogoče uveljaviti.«.

23. člen
V 100. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na podlagi zakona, ki ureja usklajevanje transfer-

jev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, 
se usklajujejo zneski družinskih prejemkov iz 1. do 5. točke 
62. člena tega zakona.«.

24. člen
V 107. členu se v tretjem odstavku v prvem stavku kratica 

»DURS« nadomesti z besedilom »Finančni upravi Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS)«, v drugem in tretjem 
stavku pa se kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«.

25. člen
V 108. členu se v drugem odstavku v 4. točki pred za-

klepajem doda besedilo »ter podatke o zavarovalnem času«.
V 6. točki se kratica »DURS« nadomesti s kratico 

»FURS«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 

glasi:
»(4) Ministrstvo lahko zbirke podatkov iz 106. člena tega 

zakona z uporabo EMŠO poveže z zbirkami podatkov iz dru-
gega odstavka tega člena.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
(prehodna določba glede pravic ob rojstvu otroka)

(1) Spremenjeni prvi in nov drugi odstavek 25. člena, 
spremenjena tretji in četrti odstavek 26. člena, spremenje-
ni prvi, drugi in četrti odstavek 27. člena, spremenjena prvi 
in sedmi odstavek 29. člena, nov tretji odstavek 34. člena, 
spremenjena prvi in drugi odstavek 35. člena, spremenjeni 
prvi odstavek 36. člena, spremenjeni prvi odstavek 42. člena 
ter nov četrti odstavek 60. člena zakona se ne uporabljajo za 
vlagatelje, katerih otrok je rojen, posvojen, nameščen z name-
nom posvojitve ali za katerega je podeljena starševska skrb 
sorodniku, pred 1. aprilom 2023.

(2) Za vlagatelje iz prejšnjega odstavka se glede oče-
tovskega in starševskega dopusta, krajšega delovnega časa 
in plačila prispevkov za socialno varnost uporabljajo prvi od-
stavek 25. člena, tretji in četrti odstavek 26. člena, prvi, drugi 
in četrti odstavek 27. člena, prvi in osmi odstavek 29. člena, 
prvi in drugi odstavek 35. člena, prvi odstavek 36. člena, prvi 
odstavek 42. člena in 60. člen Zakona o starševskem varstvu 
in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 
– ZUPJS-G, 14/18, 81/19, 158/20 in 92/21).

27. člen
(uskladitev višine delnega plačila za izgubljeni dohodek)

Osebi, ki je ob začetku uporabe tega zakona upravičena 
do delnega plačila za izgubljeni dohodek iz prvega, drugega 
in desetega odstavka 83. člena zakona, center uskladi višino 
delnega plačila za izgubljeni dohodek v skladu s spremenjenim 
sedmim odstavkom 83. člena zakona do 15. maja 2023.

28. člen
(postopki v teku)

Postopki za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starše-
vsko varstvo in pravic do družinskih prejemkov, ki so se začeli 
pred uporabo tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.

29. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega zakona v Zakonu o usklajeva-
nju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – 
ZVarDod, 71/08, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 
81/19 – ZSDP-1C in 92/21 – ZSDP-1E) preneha veljati 9. točka 
drugega odstavka 3. člena, ki pa se uporablja do začetka upo-
rabe tega zakona.

30. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 
2023.

Št. 541-02/22-1/14
Ljubljana, dne 24. novembra 2022
EPA 296-IX

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

3794. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona 
o delovnem času in obveznih počitkih 
mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi 
v cestnih prevozih (ZDCOPMD-H)

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 in dopolnitvah 

Zakona o delovnem času in obveznih počitkih 
mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi  

v cestnih prevozih (ZDCOPMD-H)

Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona 
o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o 
zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-H), ki ga je 



Uradni list Republike Slovenije Št. 153 / 6. 12. 2022 / Stran 12473 

sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. no-
vembra 2022.

Št. 003-02-1/2022-304
Ljubljana, dne 2. decembra 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH 
MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI 

OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD-H)

1. člen
V Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih 

delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni 
list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 – popr. 
in 92/20 – ZPrCP-E) se 2.b člen spremeni tako, da se glasi:

»2.b člen
(uporaba predpisov za linijske prevoze potnikov)

(1) Za prevoze potnikov v linijskih prevozih, krajših od 
50 km, se glede časa vožnje in obveznih odmorov ter časa 
počitka uporabljajo določbe Uredbe 561/2006/ES. Pri teh pre-
vozih se uporablja zapisovalna oprema v skladu z Uredbo 
165/2014/EU. Voznik vsak čas vožnje med tem prevozom 
zabeleži kot drugo delo. Glede povprečnega tedenskega delov-
nega časa, nočnega dela, obveščanja in evidenc se uporabljajo 
določbe tega zakona.

(2) Za prevoze potnikov v mestnih linijskih prevozih, kraj-
ših od 50 km, se glede časa vožnje uporabljajo določbe Uredbe 
561/2006/ES, glede obveznih odmorov in časa počitka pri teh 
prevozih pa se uporablja zakon, ki ureja delovna razmerja, pri 
čemer se odmori lahko razdelijo na več obdobij med delovnim 
časom, vendar mora vsako izmed obdobij trajati vsaj deset 
minut. Pri teh prevozih se uporablja zapisovalna oprema v skla-
du z Uredbo 165/2014/EU. Voznik vsak čas vožnje med tem 
prevozom zabeleži kot drugo delo. Glede omejitve tedenskega 
delovnega časa in nočnega dela se uporabljajo določbe zako-
na, ki ureja delovna razmerja. Glede obveščanja in evidenc se 
uporabljajo določbe tega zakona.

(3) Glede vrednotenja delovnega časa, časa odmora in 
časa razpoložljivosti v linijskih prevozih potnikov se uporabljajo 
določbe veljavne kolektivne pogodbe za cestni potniški promet. 
Če veljavna kolektivna pogodba za cestni potniški promet teh 
vrednotenj ne ureja oziroma če kolektivna pogodba za cestni 
potniški promet ni sklenjena, se uporabljajo določbe zadnje 
kolektivne pogodbe za cestni potniški promet, ki je ta vredno-
tenja urejala.«.

2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku v 10. točki za besedilom 

»delovni čas voznika v« doda beseda »mestnih«.
Za 10. točko se doda nova 10.a točka, ki se glasi:
»10.a »delovni čas voznika v linijskih prevozih potnikov, 

razen pri prevozih iz prejšnje točke« pomeni čas od začetka do 
zaključka dela, ko je vozno osebje na razpolago delodajalcu ali 
opravlja svoje naloge ter dejavnosti, razen časa razpoložljivosti 
iz 2. točke tega odstavka, ki se ne všteva v delovni čas.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. ja-
nuarja 2023.

(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo do-
ločbe Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih 
delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni 
list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 – popr. 
in 92/20 – ZPrCP-E).

Št. 130-02/22-1/11
Ljubljana, dne 24. novembra 2022
EPA 294-IX

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

3795. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona 
o državni upravi (ZDU-1N)

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 dopolnitvi 

Zakona o državni upravi (ZDU-1N)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o 
državni upravi (ZDU-1N), ki ga je sprejel Državni zbor Republi-
ke Slovenije na seji dne 24. novembra 2022.

Št. 003-02-1/2022-302
Ljubljana, dne 2. decembra 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA  

O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1N)

1. člen
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – 

uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 
90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) se v 32.a členu beseda 
»in« nadomesti z vejico, za besedama »slovenskega jezika« 
pa doda besedilo »in verske svobode«.

2. člen
74.č člen spremeni tako, da se glasi:

»74.č člen
(centralni imenik in informacijski sistem za podporo  

izvajanju politike upravljanja s kadrovskimi viri  
v organih državne uprave)

Za namen upravljanja informacijsko-komunikacijske infra-
strukture iz prvega odstavka 74.a člena tega zakona ministr-
stvo, pristojno za javno upravo, vzpostavi in upravlja centralni 
imenik.

V centralnem imeniku se obdelujejo podatki o imenu, 
priimku, davčni številki in elektronskem naslovu javnih usluž-
bencev državne uprave ter naziv in naslov organa, kjer so javni 
uslužbenci zaposleni.

Ministrstvo, pristojno za javno upravo, vzpostavi in upra-
vlja informacijski sistem za podporo izvajanju politike upravlja-
nja s kadrovskimi viri v organih državne uprave (v nadaljnjem 
besedilu: informacijski sistem za upravljanje s kadrovskimi viri). 
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Namen obdelave osebnih podatkov v informacijskem sistemu 
za upravljanje s kadrovskimi viri je podpora učinkovitemu vode-
nju kadrovskih postopkov v okviru izvajanja politike upravljanja 
s kadrovskimi viri v organih državne uprave, kot jih določa 
zakon, ki ureja javne uslužbence: zagotavljanje internega trga 
dela, letni razgovori, načrtovanje izobraževanja, izpopolnjeva-
nja in usposabljanja ter spremljanje kariere in strokovnosti dela 
javnih uslužbencev.

V informacijski sistem za upravljanje s kadrovskimi viri 
se iz centralne kadrovske evidence državne uprave, ki se vodi 
v okviru informacijskega sistema MFERAC (v nadaljnjem be-
sedilu: centralna kadrovska evidenca) za javnega uslužbenca 
prenesejo podatki, ki so v upravljanju posameznega organa 
državne uprave in so potrebni za izvajanje kadrovskih postop-
kov v okviru politike upravljanja s kadrovskimi viri iz prejšnjega 
odstavka, in sicer podatki o imenu in priimku, delovnem raz-
merju, delovnem mestu in nazivu javnega uslužbenca ter o 
elektronskem naslovu, če je ta vnesen v centralno kadrovsko 
evidenco.

V informacijskem sistemu za upravljanje s kadrovskimi 
viri se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka hranita tudi zapis 
letnega pogovora, vključno z ugotovitvami glede kariere in stro-
kovne usposobljenosti javnega uslužbenca, in davčna številka.

Dostop do podatkov v informacijskem sistemu za upra-
vljanje s kadrovskimi viri imajo osebe, ki imajo dostop do po-
datkov iz centralne kadrovske evidence v skladu z zakonom, ki 
ureja javne uslužbence, kadar je to potrebno za izvajanje nalog 
iz tretjega odstavka tega člena.

Centralni imenik in informacijski sistem za upravljanje 
s kadrovskimi viri se samodejno povezujeta s centralno ka-
drovsko evidenco. Povezovanje se izvede tako, da centralna 
kadrovska evidenca samodejno iz informacijskega sistema 
MFERAC za namen pridobitve povezovalnega znaka pridobi 
davčno številko, nato pa se iz centralne kadrovske evidence 
na podlagi pridobljene davčne številke, za namene iz prvega 
in tretjega odstavka tega člena, samodejno prenesejo podatki, 
potrebni za delovanje centralnega imenika oziroma za delova-
nje informacijskega sistema za upravljanje s kadrovskimi viri.

Določbe tega člena, ki se nanašajo na centralni imenik, 
se ne uporabljajo za področja iz drugega odstavka 74.a člena 
tega zakona.

Osebni podatki iz centralnega imenika in informacijskega 
sistema za upravljanje s kadrovskimi viri se hranijo do preneha-
nja delovnega razmerja javnega uslužbenca, nato pa se izbri-
šejo. Ne glede na prejšnji stavek se podatek o zapisu letnega 
pogovora, vključno z ugotovitvami glede kariere in strokovne 
usposobljenosti javnega uslužbenca, hrani za obdobje, ko ima 
javni uslužbenec istega nadrejenega, nato pa se izbriše.«.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

3. člen
Informacijski sistem za upravljanje s kadrovskimi viri iz 

spremenjenega 74.č člena zakona se vzpostavi do 31. de-
cembra 2023.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati prvi 

odstavek 11. člena, prvi odstavek 12. člena, drugi in četrti 
odstavek 13. člena in drugi odstavek 15. člena Zakona o spre-
membah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 189/21).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 020-01/22-7/13
Ljubljana, dne 24. novembra 2022
EPA 259-IX

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica
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VLADA
3796. Cenik storitev obvezne državne gospodarske 

javne službe za ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki, ki niso odpadki iz jedrskih objektov 
za proizvodnjo energije

Na podlagi sedmega odstavka 122. člena Zakona o var-
stvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list 
RS, št. 76/17, 26/19 in 172/21) in tretjega odstavka 22. člena 
Uredbe o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne go-
spodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki 
(Uradni list RS, št. 8/22) je Vlada Republike Slovenije sprejela

C E N I K
storitev obvezne državne gospodarske javne 
službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki,  

ki niso odpadki iz jedrskih objektov  
za proizvodnjo energije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen)

Ta cenik določa način oblikovanja cene in ceno storitev 
opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe za 
ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki niso odpadki iz jedrskih 
objektov za proizvodnjo energije (institucionalni radioaktivni 
odpadki) in nastajajo na območju Republike Slovenije, ki jo mo-
rajo plačevati uporabniki storitev, ter določa, kateri del stroškov 
opravljanja državne gospodarske javne službe za ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki plača uporabnik.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem ceniku, pomenijo:
1. aktivnost radioaktivnega odpadka (A, enota Bq) pomeni 

aktivnost na dan predaje radioaktivnega odpadka izvajalcu 
obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki;

2. opustitev nadzora je postopek v skladu s predpisom, ki 
ureja sevalne dejavnosti, na podlagi katerega se z radioaktiv-
nimi odpadki ne ravna več po predpisih, ki urejajo varstvo pred 
ionizirajočimi sevanji;

3. ponovna uporaba radioaktivnega vira pomeni predajo 
vira, ki se že skladišči v centralnem skladišču radioaktivnih od-
padkov (Brinje 40, Dol pri Ljubljani) kot radioaktivni odpadek in 
ima še neko uporabno vrednost, drugemu imetniku;

4. predelava so vsi naslednji postopki obdelave radioak-
tivnih odpadkov pred skladiščenjem, prevozom ali odlaganjem:

– postopki predobdelave, s katerimi se radioaktivni od-
padki ali izrabljeno gorivo pripravi na obdelavo,

– postopki obdelave, s katerimi se spremenijo lastnosti 
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva zaradi tehničnih, 
gospodarskih ali varnostnih razlogov,

– postopki priprave, s katerimi se pripravijo pakirani ali 
nepakirani radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo v obliko, 
ki ustreza zahtevam za prevoz, skladiščenje ali odlaganje in 
podobno;

5. prehodni radioaktivni odpadki so radioaktivni odpadki, 
pri katerih se prej kot v petih letih odležavanja ali skladiščenja 
specifična aktivnost vsebovanih radionuklidov zniža na raven, 
pri kateri se lahko dovoli opustitev nadzora nad radioaktivnimi 
odpadki v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti;

6. ravnanje z radioaktivnimi odpadki so vse organizacijske 
in fizične dejavnosti, ki se izvajajo pri shranjevanju, premešča-
nju, predelavi, skladiščenju ali odlaganju radioaktivnih odpad-
kov in izrabljenega goriva;

7. uporabnik storitev javne službe je povzročitelj ali ime-
tnik radioaktivnih odpadkov, ki je tudi plačnik stroškov opravlje-
ne storitve ravnanja z radioaktivnimi odpadki;

8. nevarno blago ima v tem ceniku pomen, kot ga določa 
zakon, ki ureja prevoz nevarnega blaga.

II. RAZVRSTITEV RADIOAKTIVNIH ODPADKOV

3. člen
(skupine radioaktivnih odpadkov)

Radioaktivni odpadki so razvrščeni v naslednje skupine 
(I., II. in III.) in podskupine (T1, T2, T3, T4, ZV0, ZV1A, ZV1B, 
ZV2, ZV3, ZV4, L in M):

I. Trdni radioaktivni odpadki
T1 trdni, stisljivi, gorljivi
T2 trdni, nestisljivi, negorljivi
T3 trdni, nestisljivi, gorljivi
T4 trdni, nestisljivi in negorljivi odpadek posebnih 

oblik, velik kosovni odpadek

II. Zaprti viri sevanja
ZV0 ionizacijski javljalniki požara
ZV1A zaprti viri sevanja z: A ≤ 3,7 MBq
ZV1B zaprti viri sevanja z: 3,7 MBq < A ≤ 3,7 GBq
ZV2 zaprti viri sevanja z: 3,7 GBq < A ≤ 37 GBq
ZV3 zaprti viri sevanja z: 37 GBq < A ≤ 370 GBq
ZV4 zaprti viri sevanja z: A > 370 GBq

III. Drugi radioaktivni odpadki
L tekoči odpadki
M mešani odpadki (odpadki, ki poleg radioaktivne 

komponente vsebujejo še druge nevarne snovi)

III. NAČIN OBLIKOVANJA CENE

4. člen
(vrste stroškov in izračun cene)

(1) Uporabnik storitev javne službe za ravnanje z radi-
oaktivnimi odpadki, ki niso odpadki iz jedrskih objektov za 
proizvodnjo energije, plača naslednje stroške ravnanja z radi-
oaktivnimi odpadki:

– prevzema in sprejema v skladiščenje,
– prevoza,
– obdelave radioaktivnih odpadkov in njihove priprave za 

skladiščenje.
(2) Cena ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki niso odpad-

ki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije, za posamezno 
skupino in podskupino radioaktivnih odpadkov zajema stroške 
prevzema, prevoza, sprejema v skladiščenje, obdelave in pri-
prave radioaktivnih odpadkov na skladiščenje ter stroške more-
bitnih dodatnih storitev, kadar so te potrebne za varen prevzem 
radioaktivnih odpadkov, ter se izračuna po naslednji enačbi:

CENA ravnanja z RAO = (E x f) + P + D;

pri čemer je/so:
E – osnovna cena za prostorninsko enoto odpadka za 

I. in III. skupino radioaktivnih odpadkov oziroma za kos za 
II. skupino radioaktivnih odpadkov na podlagi dejanskih stro-
škov, ob upoštevanju faktorja glede zahtevnosti ravnanja, ki 
velja za I., II. in III. skupino, ter utežnega faktorja glede aktiv-
nosti, ki velja za II. skupino;

f – faktor, ki je odvisen od razpolovnega časa (t1/2) radi-
onuklida, ki ga radioaktivni odpadek vsebuje. Če radioaktivni 
odpadek vsebuje več radionuklidov, se upošteva tisti, ki ima 
najdaljši razpolovni čas:
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f = 0,5 za prehodne radioaktivne odpadke,
f = 1 za odpadke, ki vsebujejo radionuklide  

s t1/2  od 0,5 leta do vključno 30 let,
f = 3 za odpadke, ki vsebujejo radionuklide  

s t1/2 > 30 let;
P – cena prevoza radioaktivnih odpadkov, pri kateri se 

obračunata startnina in prevoženi kilometer;
D – dodatne storitve, ki se obračunajo po urni postavki in 

količini opravljenih ur.

IV. CENIK STORITEV RAVNANJA  
Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI

5. člen
(cene storitev prevzema, priprave, obdelave  

in sprejema v skladiščenje)
Osnovna cena, ki zajema prevzem, pripravo in obdelavo 

ter sprejem v skladiščenje (E), se obračuna v eurih na liter 
odpadka ali na kos (zaprti vir sevanja) ter je za posamezne 
skupine in podskupine odpadkov določena v preglednici 1.

Preglednica 1: Cena storitev prevzema radioaktivnih odpadkov in njihovega sprejema v skladiščenje, njihove priprave in 
obdelave za skladiščenje
Prevzem, priprava in obdelava radioaktivnih odpadkov ter njihov sprejem v skladiščenje

VRSTA RADIOAKTIVNIH ODPADKOV ENOTA
E – CENA 

NA ENOTO 
[EUR] 

f – faktor dolgoživosti
Prehodni Kratkoživi Dolgoživi

0,5 1 3
SKUPINA/PODSKUPINA   CENA = E × f
I. TRDNI RADIOAKTIVNI ODPADKI      
T1 – trdni, stisljivi, gorljivi liter 26,00 13,00 26,00 78,00
T2 – trdni, stisljivi, negorljivi liter 38,00 19,00 38,00 114,00
T3 – trdni, nestisljivi, gorljivi liter 38,00 19,00 38,00 114,00
T4 – trdni, nestisljivi, negorljivi, odpadki posebnih oblik,  
veliki kosovni odpadki

liter 50,00 25,00 50,00 150,00

II. ZAPRTI VIRI SEVANJA      
ZV0 – ionizacijski javljalniki požara kos 15,60 7,80 15,60 46,80
ZV1A – zaprti viri sevanja z: A ≤ 3,7 MBq kos 22,80 11,40 22,80 68,40
ZV1B – zaprti viri sevanja z: 3,7 MBq < A ≤ 3,7 GBq kos 200,00 100,00 200,00 600,00
ZV2 – zaprti viri sevanja z: 3,7 GBq < A ≤ 37 GBq kos 550,00 275,00 550,00 1650,00
ZV3 – zaprti viri sevanja z: 37 GBq < A ≤ 370 GBq kos 1900,00 950,00 1900,00 5700,00

ZV4 – zaprti viri sevanja z: A > 370 GBq kos
3800,00  

+ 0,27  
EUR/GBq

1900,00  
+ 0,27  

EUR/GBq

3800,00  
+ 0,27  

EUR/GBq

11400,00  
+ 0,27  

EUR/GBq
III. DRUGI RADIOAKTIVNI ODPADKI      
L – tekoči odpadki liter 100,00 50,00 100,00 300,00
M – mešani odpadki (odpadki, ki poleg radioaktivne 
komponente vsebujejo še druge nevarne snovi)

liter 100,00 50,00 100,00 300,00

6. člen
(cena prevoza)

(1) Cena prevoza radioaktivnih odpadkov vključuje star-
tnino in ceno na kilometer prevoza v višini, določeni v pregle-
dnici 2.

Preglednica 2: Cene prevoza radioaktivnih odpadkov v 
EUR
Prevoz 
Startnina storitev 146,00
Cena na prevoženi kilometer km 6,50

(2) Startnina se obračuna za vsak prevoz ter pokriva stro-
šek organizacije in priprave na prevoz (priprava listin, varnostni 
svetovalec, pridobivanje morebitnih dovoljenj in drugo).

(3) Poleg startnine se obračuna cena na kilometer prevo-
za nevarnega blaga od lokacije nakladanja radioaktivne snovi 
v vozilo do centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov (Bri-
nje 40, Dol pri Ljubljani). Obračuna se najkrajša varna pot v 
digitalnem merilniku razdalje »Google Zemljevidi«. Cena na 
kilometer vključuje prihod do lokacije prevzema radioaktivnih 
odpadkov, meritve na tovoru in vozilu ter prevoz po pogojih, 
zahtevanih za prevoz nevarnega blaga do skladišča.

(4) Stroški prevoza se lahko razdelijo med več uporab-
nikov storitev, če se prevoz izvaja na isti relaciji za več upo-
rabnikov hkrati. V tem primeru se startnina v skladu s prvim 
odstavkom tega člena obračuna vsakemu uporabniku, cena 
prevoženih kilometrov pa se razdeli med uporabnike v soraz-
mernem deležu glede na dejansko prevoženo razdaljo.
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(5) Upošteva se, da je v enem prevozu v skladu z za-
konom, ki ureja prevoz nevarnega blaga, mogoče prepeljati 
največ 300 litrov in/ali 340 kg radioaktivne snovi. Za večje pro-
stornine, mase ali aktivnosti od navedenih je treba opraviti več 
prevozov. V teh primerih se obračunajo kilometri za dejansko 
opravljene prevoze.

7. člen
(cena dodatnih storitev)

Dodatne storitve se uporabnikom obračunajo v primerih 
enostavnejše demontaže naprav, ki vsebujejo zaprte vire se-
vanja do aktivnosti 3,7 GBq, predaje virov sevanja v ponovno 
uporabo, ogleda stanja na lokaciji uporabnika radioaktivnih 
odpadkov ter predhodne priprave zahtevnejših radioaktivnih 
odpadkov na lokaciji uporabnika. Dodatne storitve se obraču-
najo po urni postavki in količini opravljenih ur. Cenik dodatnih 
storitev je določen v preglednici 3.

Preglednica 3: Cene dodatnih storitev v EUR
Dodatne storitve in materialni stroški 
Druge storitve gospodarske javne službe ura 73,00

V. DRUGE DOLOČBE

8. člen
(izredni dogodki)

Ta cenik se ne uporablja za radioaktivne odpadke, ki bi 
nastali kot posledica izrednih dogodkov. V primeru radioaktivnih 
odpadkov, nastalih pri izrednih dogodkih, povzročitelj nesreče, 
lastnik vira oziroma upravljavec objekta v celoti plača stroške 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki se obračunajo kot dejan-
ski stroški.

9. člen
(uveljavitev pravice do oprostitve plačila storitev)

Uveljavitev pravice do oprostitve plačila storitev iz tretje-
ga odstavka 20. člena Uredbe o načinu in pogojih izvajanja 
obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z ra-
dioaktivnimi odpadki (Uradni list RS, št. 8/22) mora upravljavec 
Reaktorskega infrastrukturnega centra – Institut »Jožef Stefan« 

ustrezno izkazati. Če se ugotovi, da radioaktivni odpadek izvira 
iz gospodarske dejavnosti, se upravljavcu Reaktorskega infra-
strukturnega centra – Institutu »Jožef Stefan« izstavi račun po 
tem ceniku.

10. člen
(davek na dodano vrednost)

Davek na dodano vrednost ni vštet v ceno storitev javne 
službe in se obračuna posebej.

11. člen
(odgovornost ravnanja z radioaktivnimi odpadki  

po njihovem prevzemu)
S prevzemom radioaktivnih odpadkov v centralno skladi-

šče radioaktivnih odpadkov in s plačilom storitev gospodarske 
javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki se odgovor-
nost ravnanja z radioaktivnimi odpadki in stroški nadaljnjega 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki, vključno z odlaganjem radi-
oaktivnih odpadkov, prenesejo na državo.

VI. KONČNI DOLOČBI

12. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik 
storitev javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Uradni 
list RS, št. 102/00).

13. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00704-406/2022
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-2550-0094

Vlada Republike Slovenije
Danijel Bešič Loredan

podpredsednik
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MINISTRSTVA
3797. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi 

Pravilnika o pripravi konsolidirane 
premoženjske bilance države in občin

Za izvrševanje 93. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 
– odl. US) minister za finance izdaja

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

Pravilnika o pripravi konsolidirane  
premoženjske bilance države in občin

1. člen
V Pravilniku o pripravi konsolidirane premoženjske bilance 

države in občin (Uradni list RS, št. 204/21) se v 3. členu v petem 
odstavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v 
primeru, kadar je proračunski uporabnik v postopku likvidacije.«.

2. člen
Priloga 1, obrazec Premoženjska bilanca posrednega 

uporabnika proračuna, se nadomesti z novo Prilogo 1, obrazec 
Premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna, ki je 
kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

3. člen
Priloga 2, Metodologija za izpolnitev obrazca premoženj-

ska bilanca posrednega uporabnika proračuna (obrazec P1), se 
nadomesti z novo Prilogo 2, Metodologija za izpolnitev obrazca 
premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna (obra-
zec P1), ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

4. člen
Priloga 3, obrazec Premoženjska bilanca neposrednega 

uporabnika proračuna, se nadomesti z novo Prilogo 3, obrazec 
Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna, ki 
je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.

5. člen
Priloga 4, Metodologija za izpolnitev obrazca premoženj-

ska bilanca neposrednega uporabnika proračuna (obrazec P3), 
se nadomesti z novo Prilogo 4, Metodologija za izpolnitev obraz-
ca premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna 
(obrazec P3), ki je kot Priloga 4 sestavni del tega pravilnika.

6. člen
Priloga 5, obrazec Skupna premoženjska bilanca občine, 

se nadomesti z novo Prilogo 5, obrazec Skupna premoženjska 
bilanca občine, ki je kot Priloga 5 sestavni del tega pravilnika.

7. člen
Priloga 6, Metodologija za izpolnitev obrazca skupne pre-

moženjske bilance občine (obrazec P5), se nadomesti z novo 
Prilogo 6, Metodologija za izpolnitev obrazca skupne premo-
ženjske bilance občine (obrazec P5), ki je kot Priloga 6 sestavni 
del tega pravilnika.

8. člen
Priloga 7, obrazec Skupna premoženjska bilanca drža-

ve, se nadomesti z novo Prilogo 7, obrazec Skupna premo-
ženjska bilanca države, ki je kot Priloga 7 sestavni del tega 
pravilnika.

9. člen
Priloga 8, Metodologija za izpolnitev obrazca skupne pre-

moženjske bilance države (obrazec P7), se nadomesti z novo 
Prilogo 8, Metodologija za izpolnitev obrazca skupne premo-
ženjske bilance države (obrazec P7), ki je kot Priloga 8 sestavni 
del tega pravilnika.

10. člen
Priloga 9, obrazec Konsolidirana premoženjska bilan-

ca države in občin, se nadomesti z novo Prilogo 9, obrazec 
Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin, ki je kot 
Priloga 9 sestavni del tega pravilnika.

11. člen
Priloga 10, Metodologija za izpolnitev obrazca konsoli-

dirana premoženjska bilanca države in občin (obrazec P9), 
se nadomesti z novo Prilogo 10, Metodologija za izpolni-
tev obrazca konsolidirana premoženjska bilanca države in 
občin (obrazec P9), ki je kot Priloga 10 sestavni del tega 
pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije, dopolnjeni peti odstavek 3. čle-
na in nove Priloge 1 do 10 pravilnika pa se prvič uporabijo za 
pripravo konsolidirane premoženjske bilance države in občin 
po stanju na dan 31. decembra 2022.

Št. 007-921/2022/15
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-1611-0122

Klemen Boštjančič
minister 

za finance
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Priloga 1:
»Priloga 1

na dan

Zaloge

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Druge terjatve

AOP210

AOP201

AOP207

32

AOP204

AOP203

AOP200

AOP202

Tekoče leto Preteklo leto
4 5

AOP211

AOP209

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev

Sedanja vrednost nepremičnin
(AOP204-AOP205)

AOP208

03

07

Popravek vrednosti nepremičnin

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev
(AOP207-AOP208)

1

05

Aktiva

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih 
aktivnih časovnih razmejitev

Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in 
dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev
(AOP201-AOP202)

Nabavna vrednost nepremičnin

13

14

01

04

02

17

09

08

06

18

15

16

AOP217Splošni sklad

AOP213

AOP214

AOP215

AOP216

AOP205

12 Dolgoročno dana posojila in depoziti

Dolgoročne finančne naložbe11

10

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev

AOP206

Opis postavke premoženjske bilance

Sedež uporabnika

PREMOŽENJSKA BILANCA POSREDNEGA UPORABNIKA 
PRORAČUNA

Šifra uporabnika

Davčna številkaNaziv uporabnika

Zap. 
številka

Matična številka

 Znesek (v evrih, brez centov)Oznaka 
AOP

AOP212

Pasiva

Skupaj aktiva
(AOP200+AOP203+AOP206+AOP209+AOP210+AOP211+A
OP212+AOP213+AOP214+AOP215)

Kratkoročne terjatve

Denarna sredstva
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28 Pasivni konti izvenbilančne evidence (potencialne 
obveznosti) AOP227

27 Aktivni konti izvenbilančne evidence (potencialne 
terjatve) AOP226

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

AOP222

Sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih 
osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti

Dolgoročne obveznosti iz poslovanja

Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (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).«.

AOP224

26

19

AOP223Kratkoročne obveznosti

AOP218

AOP220

AOP225
Skupaj pasiva
(AOP217+AOP218+AOP219+AOP220+AOP221+AOP222+A
OP223+AOP224)

25

24

22

23

20

AOP221

Rezervni sklad

Dolgoročno prejeta posojila

21

AOP219

Oseba, odgovorna za 
sestavljanje bilance: Odgovorna oseba:

Druge obveznosti

Kraj in datum:
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Priloga 2: 

»Priloga 2  

METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA PREMOŽENJSKA BILANCA POSREDNEGA  

UPORABNIKA PRORAČUNA (obrazec P1)  

1. Znesek sedanje vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih 
razmejitev predstavlja AOP 200. 
 
2. Znesek nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih 
razmejitev, ki se izkazujejo na kontih skupine 00 v skladu s 3. členom Pravilnika o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni 
list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 
79/19, 10/21 in 203/21;v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o EKN), predstavlja AOP 201. 
 
3. Znesek popravka vrednosti neopredmetenih sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 01 
v skladu s 4. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 202. 
 
4. Znesek sedanje vrednosti nepremičnin predstavlja AOP 203. 
 
5. Znesek nabavne vrednosti nepremičnin, ki se izkazujejo na kontih skupine 02 v skladu s 5. 
členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 204. 
 
6. Znesek popravka nabavne vrednosti nepremičnin, ki se izkazujejo na kontih skupine 03 v 
skladu s 6. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 205. 
 
7. Znesek sedanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev predstavlja 
AOP 206. 
 
8. Znesek nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se 
izkazujejo na kontih skupine 04 v skladu s 7. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 207. 
 
9. Znesek popravka nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki 
se izkazujejo na kontih skupine 05 v skladu z 8. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 
208. 
 
10. Znesek vrednosti zalog, ki se izkazujejo na kontih skupin 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 in 37 v 
skladu s 33. do 40. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 209. 
 
11. Znesek vrednosti dolgoročnih finančnih naložb, ki se izkazujejo na kontih podskupin 060, 
061, 062, 063, 065 in 069 v skladu z 9. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 210. 
 
12. Znesek dolgoročno danih posojil in depozitov, ki se izkazujejo na kontih skupine 07 in se 
ne nanašajo na razmerja s proračunskimi uporabniki v skladu z 10. členom Pravilnika o EKN 
in 9. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 211. 
 
13. Znesek dolgoročnih terjatev iz poslovanja, ki se v skladu z 11. členom Pravilnika o EKN in 
9. člena tega pravilnika izkazujejo na kontih skupine 08 in se ne nanašajo na razmerja s 
proračunskimi uporabniki, predstavlja AOP 212. 
 
14. Znesek denarnih sredstev na računih izven sistema EZR ali v blagajni, ki se izkazujejo na 
kontih skupin 10 in 11 v skladu s 13. in 14. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 213. Na 
kontih skupine 11 se v skladu s 6. členom tega pravilnika ne izkažejo stanja na podračunih 
EZR, odprtih pri UJP. 
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15. Znesek kratkoročnih terjatev, ki se izkazujejo na kontih skupin 12, 13, 15, 16 in 17 v skladu 
s 15., 16., 18., 19. in 20. člena Pravilnika o EKN, ter znesek vrednotnic, ki se izkazujejo v okviru 
skupine 19 v skladu s prvim odstavkom 22. člena Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 214. 
 
16. Znesek terjatev, ki se izkazujejo na kontih skupin 07, 08, 14 v skladu s 5. členom tega 
pravilnika in se nanašajo na terjatve do proračunskih uporabnikov drugih proračunov, 
predstavlja AOP 215. 
 
17. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 200, 203, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 214 in 
215, predstavlja AOP 216. 
 
18. Javni skladi, ki imajo oblikovan splošni sklad, vpišejo v AOP 217 znesek obveznosti do 
virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 90 v skladu s 64. členom Pravilnika o EKN, 
zmanjšan za razliko, ugotovljeno na podlagi četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika. 
 
19. Posredni proračunski uporabniki, ki imajo na obveznostnih do virov sredstev oblikovan 
sklad premoženja, ki je v njihovi lasti, vpišejo v AOP 218 znesek obveznosti do virov sredstev, 
ki se izkazujejo na kontih skupine 94 v skladu z 68. členom Pravilnika o EKN, zmanjšan za 
razliko, ugotovljeno na podlagi četrtega in petega odstavka 9. člena tega pravilnika. 
 
20. Posredni proračunski uporabniki, ki imajo na obveznostnih do virov sredstev oblikovano 
obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje, vpišejo v AOP 219 znesek obveznosti do virov 
sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 98 v skladu z 71. členom Pravilnika o EKN, 
zmanjšan za razliko, ugotovljeno na podlagi 9. člena tega pravilnika. Tako ugotovljeni znesek 
se poveča tudi za zneske obveznosti do virov sredstev, ki jih posredni uporabnik proračuna 
izkazuje na kontih skupin 92 in 93 (pri slednjem velja, da proračunski uporabniki za javna 
sredstva ne morejo oblikovati rezervacij). 
 
21. Znesek rezervacij, oblikovanih za kreditna tveganja na kontih skupine 91 v skladu s 65. 
členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 220. V tej zaporedni številki se lahko pojavi podatek 
le pri javnih skladih. 
 
22. Znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 96 v skladu z 69. 
členom Pravilnika o EKN, razen obveznosti za prejete kredite od proračunskih uporabnikov v 
skladu s prvim odstavkom 9. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 221. AOP 221 namreč 
predstavlja obveznosti za dolgoročne finančne obveznosti, ki se ne nanašajo na obveznosti 
do proračunskih uporabnikov. 
 
23. Znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 97 v skladu s 70. 
členom Pravilnika o EKN, razen obveznosti iz poslovanja do proračunskih uporabnikov v 
skladu s prvim odstavkom 9. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 222. 
 
24. Znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupin 20, 21, 22, 23, 25 
in 26 v skladu s 23., 24., 25., 26., 28. in 29. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 223. 
 
25. Znesek obveznosti, ki se izkazujejo na kontih skupin 24, 96 in 97 v skladu s 5. členom tega 
pravilnika in se nanašajo na obveznosti do proračunskih uporabnikov drugih proračunov, 
predstavlja AOP 224. 
 
26. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 in 224, 
predstavlja AOP 225. 
 
27. Znesek potencialnih terjatev iz izvenbilančne evidence, ki se izkazujejo na kontih skupine 
99, predstavlja AOP 226 (informativni podatek).  
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28. Znesek potencialnih obveznosti iz izvenbilančne evidence, ki se izkazujejo na kontih 
skupine 99, predstavlja AOP 227 (informativni podatek).«.  
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Priloga 3:
»Priloga 3

na dan

AOP317

16 AOP315

Druge dolgoročne finančne naložbe AOP316

15

AOP313

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev AOP30809

07 AOP306

05

AOP307

01 AOP300

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih 
aktivnih časovnih razmejitev AOP301

AOP304

Popravek vrednosti nepremičnin

AOP302

Aktiva

Tekoče leto Preteklo leto
432 5

AOP305

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev
(AOP307-AOP308)

Nabavna vrednost nepremičnin

1

03

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in 
dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev
(AOP301-AOP302)

06

17

14

11

13

AOP314

Dolgoročne finančne naložbe - premoženje preneseno v 
last drugim uporabnikom enotnega kontnega načrta

Zaloge

18 Dolgoročno dana posojila in depoziti

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine

10 Terjatve za sredstva dana v upravljanje
(AOP310+AOP311+AOP312+AOP313) AOP309

AOP310

AOP311

AOP312

Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom 
državnega proračuna

Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom 
občinskega proračuna12

Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev

Sedanja vrednost nepremičnin
(AOP304-AOP305)

08 Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev

02

04 AOP303

Opis postavke premoženjske bilance

Sedež uporabnika

PREMOŽENJSKA BILANCA NEPOSREDNEGA 
UPORABNIKA PRORAČUNA

Šifra uporabnika

Davčna številkaNaziv uporabnika

Zap. 
številka

Matična številka

 Znesek (v evrih, brez centov)Oznaka 
AOP
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31
Skupaj pasiva
(AOP323+AOP324+AOP325+AOP326+AOP327+AOP328+A
OP329)

AOP330

29 Kratkoročne obveznosti AOP328

30 Druge obveznosti AOP329

27 Dolgoročno prejeta posojila AOP326

28 Dolgoročne obveznosti iz poslovanja AOP327

25 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje AOP324

26 Rezervni sklad AOP325

24 Splošni sklad AOP323

Skupaj aktiva
(AOP300+AOP303+AOP306+AOP309+AOP314+AOP315+A
OP316+AOP317+AOP318+AOP319+AOP320+ AOP321)

AOP322

Druge terjatve

Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (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).«.

AOP320

Oseba, odgovorna za 
sestavljanje bilance:

AOP319Denarna sredstva

AOP318

22

Kraj in datum:

AOP321

Pasiva

21

20

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Kratkoročne terjatve

19

23

Odgovorna oseba:

33 Pasivni konti izvenbilančne evidence (potencialne 
obveznosti) AOP332

32 Aktivni konti izvenbilančne evidence (potencialne 
terjatve) AOP331
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Priloga 4: 

»Priloga 4  

METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA PREMOŽENJSKA BILANCA 
NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA (obrazec P3)  

1. Znesek sedanje vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih  
razmejitev predstavlja AOP 300. 
  
2. Znesek nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih 
razmejitev, ki se izkazujejo na kontih skupine 00 v skladu s 3. členom Pravilnika o EKN, 
predstavlja AOP 301. 
  
3. Znesek popravka vrednosti neopredmetenih sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 01 
v skladu s 4. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 302. 
 
4. Znesek sedanje vrednosti nepremičnin predstavlja AOP 303. 
 
5. Znesek nabavne vrednosti nepremičnin, ki se izkazujejo na kontih skupine 02 v skladu s  5. 
členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 304. 
 
6. Znesek popravka nabavne vrednosti nepremičnin, ki se izkazujejo na kontih skupine 03 v  
skladu s 6. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 305. 
 
7. Znesek sedanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev predstavlja 
AOP 306. 
 
8. Znesek nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se 
izkazujejo na kontih skupine 04 v skladu s 7. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 307. 
 
9. Znesek popravka nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki  
se izkazujejo na kontih skupine 05 v skladu z 8. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 
308. 
  
10. Znesek terjatev za sredstva, dana v upravljanje, predstavlja AOP 309 kot seštevek AOP 
310, 311, 312 in 313. 
  
11. Znesek terjatev za sredstva, dana v upravljanje uporabnikom državnega proračuna, ki se 
izkazujejo na kontih skupine 09 v skladu z 12. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 310. 
  
12. Znesek terjatev za sredstva, dana v upravljanje uporabnikom občinskega proračuna, ki se 
izkazujejo na kontih skupine 09 v skladu z 12. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 311. 
  
13. V AOP 312 ni podatka. 
  
14. V AOP 313 ni podatka. 
  
15. Znesek vrednosti zalog, ki se izkazujejo na kontih skupin 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 in 37 v 
skladu s 33. do 40. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 314. 
 
16. Znesek dolgoročnih finančnih naložb, ki se kot namensko premoženje prenese javnim 
skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki so posredni proračunski uporabniki in 
imajo na podlagi zakona premoženje v lasti ter se izkazujejo na kontih podskupin 066 in 067 v 
skladu z 9. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 315. 
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17. Znesek dolgoročnih finančnih naložb, ki se izkazujejo na kontih podskupin 060, 061, 062, 
063, 065 in 069 v skladu z 9. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 316. 
 
18. Znesek dolgoročno danih posojil in depozitov, ki se izkazujejo na kontih skupine 07 in se 
ne nanašajo na razmerja s proračunskimi uporabniki v skladu z 10. členom Pravilnika o EKN 
in 11. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 317. 
  
19. Znesek dolgoročnih terjatev iz poslovanja, ki se izkazujejo na kontih skupine 08 in se ne 
nanašajo na razmerja s proračunskimi uporabniki v skladu z 11. členom Pravilnika o EKN in 
11. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 318. 
 
20. Znesek denarnih sredstev na računih izven sistema EZR ali v blagajni, ki se izkazujejo na  
kontih skupin 10 in 11 v skladu s 13. in 14. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 319. Na 
kontih skupine 11 se v skladu s 6. členom tega pravilnika ne izkažejo stanja na podračunih 
EZR, odprtih pri UJP. 
 
21. Znesek kratkoročnih terjatev, ki se izkazujejo na kontih skupin 12, 13, 15, 16 in 17 v skladu 
s 15., 16., 18., 19. in 20. členom Pravilnika o EKN, ter znesek vrednotnic, ki se izkazujejo v 
okviru skupine 19 v skladu s prvim odstavkom 22. člena Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 
320. 
  
22. Znesek terjatev, ki se izkazujejo na kontih skupin 07, 08 in 14 v skladu s  5. členom tega 
pravilnika in se nanašajo na terjatve do proračunskih uporabnikov drugih proračunov, 
predstavlja AOP 321.  
 
23. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 300, 303, 306, 309, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 
320 in 321, predstavlja AOP 322.  
 
24. Znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 90 v skladu s 64. 
členom Pravilnika o EKN, zmanjšan za razliko, ugotovljeno na podlagi 11. člena tega 
pravilnika, predstavlja AOP 323. Tako ugotovljeni znesek se poveča za zneske obveznosti do 
virov sredstev, ki jih neposredni uporabnik proračuna izkazuje na kontih skupine  92. 
  
25. V tej zaporedni številki oziroma AOP 324 neposredni uporabnik proračuna v skladu s 71. 
členom Pravilnika o EKN nima izkazanih obveznosti.  
 
26. Znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 91 v skladu s 65. 
členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 325. Podatke vpišejo zgolj tisti neposredni 
uporabniki proračuna, ki so na podlagi zakona pristojni za oblikovanje rezervnega sklada.  
 
27. Znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 96 v skladu z 69. 
členom Pravilnika o EKN, razen obveznosti za prejete kredite od proračunskih uporabnikov v 
skladu s prvim odstavkom 11. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 326. AOP 326 namreč 
predstavlja obveznosti za dolgoročne finančne obveznosti, ki se ne nanašajo na obveznosti 
do proračunskih uporabnikov. 
 
28. Znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 97 v skladu s 70. 
členom Pravilnika o EKN, razen obveznosti iz poslovanja do proračunskih uporabnikov v 
skladu s prvim odstavkom 11. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 327.  
 
29. Znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupin 20, 21, 22, 23, 25 
in 26 v skladu s 23., 24., 25., 26., 28. in 29. členom Pravilnika o EKN, predstavlja AOP 328.  
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30. Znesek obveznosti, ki se evidentirajo na kontih skupin 24, 96 in 97 v skladu s 5. členom 
tega pravilnika in se nanašajo na obveznosti do proračunskih uporabnikov drugih proračunov, 
predstavlja AOP 329. 
 
31. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 323, 324, 325, 326, 327, 328 in 329, predstavlja 
AOP 330. 
 
32. Znesek potencialnih terjatev iz izvenbilančne evidence, ki se izkazujejo na kontih skupine 
99, predstavlja AOP 331 (informativni podatek).  
 
33. Znesek potencialnih obveznosti iz izvenbilančne evidence, ki se izkazujejo na kontih 
skupine 99, predstavlja AOP 332 (informativni podatek).«.  
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Priloga 5:
»Priloga 5

na dan

11 AOP510

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine

Zaloge AOP512

AOP511

AOP500

AOP503

AOP502

Kratkoročne terjatve

AOP516

AOP517

07

AOP513

AOP509

Druge terjatve AOP518

AOP515Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev
(AOP507-AOP508)

06 Popravek vrednosti nepremičnin

Terjatve za sredstva dana v upravljanje
(AOP510+AOP511)

AOP514

AOP508

AOP507

12

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev

Aktiva

Nabavna vrednost nepremičnin

17

04

03

5

AOP501

AOP504

09

Dolgoročno dana posojila in depoziti

2

Denarna sredstva

05

14

15

10

1

02

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in 
dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev
(AOP501-AOP502)

13

08

Dolgoročne finančne naložbe

01

Sedanja vrednost nepremičnin
(AOP504-AOP505)

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih 
aktivnih časovnih razmejitev

Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev

18

19

Opis postavke premoženjske bilance

Sedež uporabnika

SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE

Tekoče leto Preteklo leto
Oznaka 

AOP

Naziv uporabnika

16

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države

AOP505

AOP506

 Znesek (v evrih, brez centov)

Šifra uporabnika

Davčna številka

43

Zap. 
številka

Matična številka
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28 Aktivni konti izvenbilančne evidence (potencialne 
terjatve) AOP527

29 Pasivni konti izvenbilančne evidence (potencialne 
obveznosti) AOP528

20 AOP519

27 Skupaj pasiva
(AOP520+AOP521+AOP522+AOP523+AOP524+AOP525) AOP526

26 Druge obveznosti AOP525

24 Dolgoročne obveznosti iz poslovanja AOP523

25 Kratkoročne obveznosti AOP524

22 Rezervni sklad AOP521

23

Pasiva
21 Splošni sklad AOP520

Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (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).«.

Kraj in datum: Oseba, odgovorna za 
sestavljanje bilance:

Dolgoročno prejeta posojila AOP522

Skupaj aktiva
(AOP500+AOP503+AOP506+AOP509+AOP512+AOP513+A
OP514+AOP515+AOP516+AOP517+AOP518)

Odgovorna oseba:
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Priloga 6: 

»Priloga 6  

METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA SKUPNE PREMOŽENJSKE BILANCE  

OBČINE (obrazec P5)  

V skupno premoženjsko bilanco občin se vključujejo premoženjske bilance vseh proračunskih 
uporabnikov občinskega proračuna. Skupna premoženjska bilanca občine se lahko pripravi, 
ko so premoženjsko bilanco pripravili vsi proračunski uporabniki občine. 
 
1. Seštevek zneskov sedanje vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih 
časovnih razmejitev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 12. člena tega 
pravilnika, predstavlja AOP 500.  
 
2. Seštevek zneskov nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih 
časovnih razmejitev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 12. člena tega 
pravilnika, predstavlja AOP 501.  
 
3. Seštevek zneskov popravka vrednosti neopredmetenih sredstev iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 502. 
 
4. Seštevek zneskov sedanje vrednosti nepremičnin iz premoženjskih bilanc, navedenih v 
drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 503. 
 
5. Seštevek zneskov nabavne vrednosti nepremičnin iz premoženjskih bilanc, navedenih v 
drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 504. 
 
6. Seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti nepremičnin iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 505. 
 
7. Seštevek zneskov sedanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz 
premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja 
AOP 506.  
 
8. Seštevek zneskov nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz 
premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja 
AOP 507.  
 
9. Seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, 
predstavlja AOP 508.  
 
10. V AOP 509 ni podatka.  
 
11. V AOP 510 ni podatka.  
 
12. V AOP 511 ni podatka.  
 
13. Seštevek zneskov vrednosti zalog iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 
12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 512. 
 
14. Seštevek zneskov vrednosti dolgoročnih finančnih naložb iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 513. 
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15. Seštevek zneskov dolgoročno danih posojil in depozitov iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 514. 
 
16. Seštevek zneskov dolgoročnih terjatev iz poslovanja iz premoženjskih bilanc, navedenih v  
drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 515. 
 
17. Seštevek zneskov denarnih sredstev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem 
odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 516. 
 
18. Seštevek zneskov kratkoročnih terjatev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem 
odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 517. 
 
19. Seštevek zneskov drugih terjatev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku  
12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 518. 
 
20. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 500, 503, 506, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 517  
in 518, predstavlja AOP 519.  
 
21. Seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev – splošni sklad iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, zmanjšan oziroma povečan za razliko  
iz prvega odstavka 14. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 520.  
 
22. Seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev – rezervni sklad iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 521.  
 
23. Seštevek zneskov dolgoročno prejetih posojil iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem  
odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 522. 
 
24. Seštevek zneskov dolgoročnih obveznosti iz poslovanja iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 523. 
 
25. Seštevek zneskov kratkoročnih obveznosti iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem  
odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 524. 
 
26. Seštevek zneskov drugih obveznosti iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem 
odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 525.  
 
27. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 520, 521, 522, 523, 524 in 525, predstavlja AOP  
526. 
 
28. Seštevek zneskov potencialnih terjatev iz izvenbilančne evidence iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem  odstavku 12. člena tega pravilnika,  predstavlja AOP 527 (informativni 
podatek). 
 
29. Seštevek zneskov potencialnih obveznosti iz izvenbilančne evidence iz premoženjskih 
bilanc, navedenih v drugem  odstavku 12. člena tega pravilnika,  predstavlja AOP 528 
(informativni podatek).«. 
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Priloga 7:
»Priloga 7

na dan

AOP716

12

11

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine

15

04 AOP703Sedanja vrednost nepremičnin
(AOP704-AOP705)

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih 
aktivnih časovnih razmejitev

Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev AOP702

Aktiva

01 AOP700

AOP718

Zaloge AOP712

AOP713

AOP706

10 AOP709

Kratkoročne terjatve

Nabavna vrednost nepremičnin

AOP715Dolgoročne terjatve iz poslovanja

AOP710

07

06 Popravek vrednosti nepremičnin

Preteklo leto
432 5

05 AOP704

AOP701

AOP705

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev
(AOP707-AOP708)

AOP717

Denarna sredstva

AOP714

1

02

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in 
dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev
(AOP701-AOP702)

13

08

Dolgoročne finančne naložbe

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države

03

Terjatve za sredstva dana v upravljanje 
(AOP710+AOP711)

18

19

AOP711

Druge terjatve

AOP707

AOP708

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev09

17

16

Dolgoročno dana posojila in depoziti

14

Opis postavke premoženjske bilance

Sedež uporabnika

SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE

Šifra uporabnika

Davčna številkaNaziv uporabnika

Zap. 
številka

Matična številka

 Znesek (v evrih, brez centov)Oznaka 
AOP Tekoče leto
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28 Aktivni konti izvenbilančne evidence (potencialne 
terjatve) AOP727

29 Pasivni konti izvenbilančne evidence (potencialne 
obveznosti) AOP728

20 AOP719

27 Skupaj pasiva
(AOP720+AOP721+AOP722+AOP723+AOP724+AOP725) AOP726

26

25

23

Druge obveznosti AOP725

24 Dolgoročne obveznosti iz poslovanja AOP723

21

Kratkoročne obveznosti AOP724

22 Rezervni sklad AOP721

Dolgoročno prejeta posojila AOP722

Pasiva
Splošni sklad AOP720

Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (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).«.

Kraj in datum:

Skupaj aktiva
(AOP700+AOP703+AOP706+AOP709+AOP712+AOP713+A
OP714+AOP715+AOP716+AOP717+AOP718)

Oseba, odgovorna za 
sestavljanje bilance: Odgovorna oseba:
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Priloga 8: 
 
»Priloga 8  
 
METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA SKUPNE PREMOŽENJSKE BILANCE 
DRŽAVE (obrazec P7)  
 
V skupno premoženjsko bilanco države se vključujejo premoženjske bilance vseh 
proračunskih uporabnikov državnega proračuna. Skupna premoženjska bilanca države se 
lahko pripravi, ko so premoženjsko bilanco pripravili vsi proračunski uporabniki države.  
 
1. Seštevek zneskov sedanje vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih 
časovnih razmejitev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 15. člena tega 
pravilnika, predstavlja AOP 700.  
 
2. Seštevek zneskov nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih 
časovnih razmejitev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 15. člena tega 
pravilnika, predstavlja AOP 701.  
 
3. Seštevek zneskov popravka vrednosti neopredmetenih sredstev iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 702. 
 
4. Seštevek zneskov sedanje vrednosti nepremičnin iz premoženjskih bilanc, navedenih v 
drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 703. 
 
5. Seštevek zneskov nabavne vrednosti nepremičnin iz premoženjskih bilanc, navedenih v 
drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 704. 
 
6. Seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti nepremičnin iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 705.  
 
7. Seštevek zneskov sedanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz  
premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja 
AOP 706.  
 
8. Seštevek zneskov nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz 
premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja 
AOP 707.  
 
9. Seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, 
predstavlja AOP 708.  
 
10.V AOP 709 ni podatka.  
 
11. V AOP 710 ni podatka.  
 
12. V AOP 711 ni podatka.  
 
13. Seštevek zneskov vrednosti zalog iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku  
15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 712. 
 
14. Seštevek zneskov vrednosti dolgoročnih finančnih naložb iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 713.  
 



Stran 12496 / Št. 153 / 6. 12. 2022 Uradni list Republike Slovenije

15. Seštevek zneskov dolgoročno danih posojil in depozitov iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 714. 
 
16. Seštevek zneskov dolgoročnih terjatev iz poslovanja iz premoženjskih bilanc, navedenih v  
drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 715. 
 
17. Seštevek zneskov denarnih sredstev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem 
odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 716. 
 
18. Seštevek zneskov kratkoročnih terjatev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem 
odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 717. 
 
19. Seštevek zneskov drugih terjatev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 
15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 718.  
 
20. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 700, 703, 706, 709, 712, 713, 714, 715, 716, 717 
in 718, predstavlja AOP 719.  
 
21. Seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev – splošni sklad iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, zmanjšan oziroma povečan za razliko 
iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 720. 
 
22. Seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev – rezervni sklad iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 721.  
 
23. Seštevek zneskov dolgoročno prejetih posojil iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem  
odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 722. 
 
24. Seštevek zneskov dolgoročnih obveznosti iz poslovanja iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 723. 
 
25. Seštevek zneskov kratkoročnih obveznosti iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem 
odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 724. 
 
26. Seštevek zneskov drugih obveznosti iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem 
odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 725. 
 
27. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 720, 721, 722, 723, 724 in 725, predstavlja AOP 
726. 
 
28. Seštevek zneskov potencialnih terjatev iz izvenbilančne evidence iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem  odstavku 15. člena tega pravilnika,  predstavlja AOP 727 (informativni 
podatek). 
 
29. Seštevek potencialnih obveznosti iz izvenbilančne evidence iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem  odstavku 15. člena tega pravilnika,  predstavlja AOP 728 (informativni 
podatek).«. 
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Priloga 9:

na dan

10 AOP909

07 AOP906

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev

06

AOP907

01 AOP900

04 AOP903

02 AOP901

Zap. 
številka

Matična številka

 Znesek (v evrih, brez centov)

1

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in 
dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev
(AOP901-AOP902)

Oznaka 
AOP

Šifra uporabnika

Davčna številkaNaziv uporabnika

»Priloga 9

Opis postavke premoženjske bilance

Sedež uporabnika

KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA
DRŽAVE IN OBČIN

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev
(AOP907-AOP908)

13

12

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države

Zaloge

11

AOP913

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev

AOP910

32 5

14

15

AOP905Popravek vrednosti nepremičnin

Tekoče leto Preteklo leto
4

Terjatve za sredstva dana v upravljanje
(AOP910+AOP911)

Sedanja vrednost nepremičnin
(AOP904-AOP905)

AOP911Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine

Nabavna vrednost nepremičnin05

Dolgoročno dana posojila in depoziti AOP914

17 Denarna sredstva AOP916

18

19

Kratkoročne terjatve AOP917

Skupaj aktiva
(AOP900+AOP903+AOP906+AOP909+AOP912+AOP913+A
OP914+AOP915+AOP916+AOP917)

AOP918

Aktiva

03 AOP902Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih 
aktivnih časovnih razmejitev

AOP912

09

08

AOP904

Dolgoročne finančne naložbe

AOP908

16 AOP915
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26 Aktivni konti izvenbilančne evidence (potencialne 
terjatve) AOP925

27 Pasivni konti izvenbilančne evidence (potencialne 
obveznosti) AOP926

25 Skupaj pasiva
(AOP919+AOP920+AOP921+AOP922+AOP923) AOP924

23 Dolgoročne obveznosti iz poslovanja AOP922

24 Kratkoročne obveznosti AOP923

Odgovorna oseba:Kraj in datum:

Rezervni sklad AOP920

Oseba, odgovorna za 
sestavljanje bilance:

Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (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).«.

Splošni sklad AOP919

Pasiva
20

22 Dolgoročno prejeta posojila AOP921

21
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Priloga 10: 

»Priloga 10  

METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA 
BILANCA DRŽAVE IN OBČIN (obrazec P9)  

V konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin se vključujejo skupna premoženjska 
bilanca države in skupne premoženjske bilance občin.  
 
1. Seštevek zneskov sedanje vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih 
časovnih razmejitev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 18. člena tega 
pravilnika, predstavlja AOP 900.  
 
2. Seštevek zneskov nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih 
časovnih razmejitev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 18. člena tega 
pravilnika, predstavlja AOP 901.  
 
3. Seštevek zneskov popravka vrednosti neopredmetenih sredstev iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 902.  
 
4. Seštevek zneskov sedanje vrednosti nepremičnin iz premoženjskih bilanc, navedenih v 
drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 903.  
 
5. Seštevek zneskov nabavne vrednosti nepremičnin iz premoženjskih bilanc, navedenih v 
drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 904.  
 
6. Seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti nepremičnin iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 905.  
 
7. Seštevek zneskov sedanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz 
premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja 
AOP 906.  
 
8. Seštevek zneskov nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz 
premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja 
AOP 907.  
 
9. Seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, 
predstavlja AOP 908.  
 
10. V AOP 909 ni podatka.  
  
11. V AOP 910 ni podatka.  
 
12. V AOP 911 ni podatka.  
 
13. Seštevek zneskov vrednosti zalog iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku  
18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 912.  
 
14. Seštevek zneskov vrednosti dolgoročnih finančnih naložb iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 913.  
 
15. Seštevek zneskov dolgoročno danih posojil in depozitov iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 914.  
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16. Seštevek zneskov dolgoročnih terjatev iz poslovanja iz premoženjskih bilanc, navedenih v 
drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 915.  
 
17. Seštevek zneskov denarnih sredstev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem 
odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 916.  
 
18. Seštevek zneskov kratkoročnih terjatev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem 
odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 917.  
 
19. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 900, 903, 906, 909, 912, 913, 914, 915, 916 in 
917, predstavlja AOP 918.  
 
20. Seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev – splošni sklad iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, zmanjšan oziroma povečan za razliko  
iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 919. 
 
21. Seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev – rezervni sklad iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 920.  
 
22. Seštevek zneskov dolgoročno prejetih posojil iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem  
odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 921.  
 
23. Seštevek zneskov dolgoročnih obveznosti iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem 
odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 922.  
 
24. Seštevek zneskov kratkoročnih obveznosti iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem 
odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 923.  
 
25. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 919, 920, 921, 922 in 923, predstavlja AOP 924 
 
26. Seštevek zneskov potencialnih terjatev iz izvenbilančne evidence iz premoženjskih bilanc, 
navedenih v drugem  odstavku 18. člena tega pravilnika,  predstavlja AOP 925 (informativni 
podatek). 
 
27. Seštevek zneskov potencialne obveznosti iz izvenbilančne evidence iz premoženjskih 
bilanc, navedenih v drugem  odstavku 18. člena tega pravilnika,  predstavlja AOP 926 
(informativni podatek).«. 
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3798. Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije 
o združljivosti državne pomoči za sektor mleka 
z notranjim trgom

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Odredbe o Progra-
mu promocije sektorja mleka za obdobje 2023–2025 (Uradni 
list RS, št. 112/22) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano objavlja

N A Z N A N I L O
o prejetju sklepa Evropske komisije  

o združljivosti državne pomoči za sektor mleka  
z notranjim trgom

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nazna-
nja prejetje sklepa Evropske komisije št. C(2020) 5692 final 
z dne 19. 8. 2022 o združljivosti državne pomoči za aktivnosti 
promocije kmetijskih proizvodov in informiranja o njih za sektor 
mleka iz Odredbe o Programu promocije sektorja mleka za ob-
dobje 2023–2025 (Uradni list RS, št. 112/22) z notranjim trgom. 
Zadevna shema državne pomoči se vodi pod identifikacijsko 
številko SA.102922 (2022/N).

Št. 007-410/2022
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-2330-0088

Irena Šinko
ministrica 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3799. Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije 
o združljivosti državne pomoči za sektor mesa 
z notranjim trgom

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Odredbe o Progra-
mu promocije sektorja pridelave in predelave mesa za obdobje 
2023–2025 (Uradni list RS, št. 105/22) ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano objavlja

N A Z N A N I L O
o prejetju sklepa Evropske komisije  

o združljivosti državne pomoči za sektor mesa  
z notranjim trgom

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naznanja 
prejetje sklepa Evropske komisije št. C(2022) 5734 final z dne 
9. 8. 2022 o združljivosti sheme državne pomoči za aktivnosti 
promocije kmetijskih proizvodov in informiranja o njih za sektor 
pridelave in predelave mesa iz Odredbe o Programu promo-
cije sektorja mesa za obdobje 2023–2025 (Uradni list RS, 
št. 105/22) z notranjim trgom. Zadevna shema državne pomoči 
se vodi pod identifikacijsko številko SA.102674 (2022/N).

Št. 007-455/2022
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-2330-0103

Irena Šinko
ministrica 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3800. Sklep o pravilih upravljanja in prospektu 

vzajemnega sklada ter krovnega sklada

Na podlagi tretjega odstavka 197. člena, četrtega od-
stavka 251. člena in četrtega odstavka 302. člena Zakona 
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list 
RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS) 
Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o pravilih upravljanja in prospektu  

vzajemnega sklada ter krovnega sklada

1. člen
(vsebina sklepa)

Ta sklep določa podrobnejšo vsebino prospekta in pravil 
upravljanja vzajemnega sklada ter krovnega sklada.

2. člen
(splošna navodila za sestavo prospekta)

(1) Pravila upravljanja morajo biti vključena v prospekt 
skladno z navodili iz prilog k temu sklepu. Na naslovni strani 
prospekta mora biti jasno označeno, da gre za prospekt z 
vključenimi pravili upravljanja (v nadaljnjem besedilu: pro-
spekt).

(2) Če vzajemni sklad ali podsklad krovnega sklada izvaja 
posle financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe 
mora prospekt vsebovati tudi informacije kot jih določa 14. člen 
Uredbe (EU) št. 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z 
vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Ured-
be (EU) št. 648/2012 (UL L št. 337 z dne 23. decembra 2015, 
str. 1).

(3) Pri vzajemnem skladu ali podskladu krovnega skla-
da, ki še ne posluje dovolj dolgo, da bi bilo zanj mogoče 
navesti vse podatke, ki jih zahteva ta sklep, se na mestih v 
prospektu, kjer naj bi se navedli ti podatki, navede pojasni-
lo, da podatkov ni mogoče navesti, ker sklad še ne posluje 
dovolj časa.

(4) Vsa opozorila vlagateljem, ki jih mora na podlagi tega 
sklepa vsebovati prospekt, morajo biti poudarjena tako, da 
vidno izstopajo iz preostalega besedila.

(5) Oznaka »R« v prilogah tega sklepa pomeni, da se 
besedilo nanaša na razrede investicijskih kuponov.

3. člen
(prospekt vzajemnega sklada)

Prospekt vzajemnega sklada vsebuje dejstva in podatke 
o vzajemnem skladu in družbi za upravljanje, ki ga upravlja, 
navedene v Prilogi 1 k temu sklepu, v enakem zaporedju in z 
enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi.

4. člen
(prospekt krovnega sklada)

Prospekt krovnega sklada vsebuje dejstva in podatke o 
krovnem skladu, podatke o vsakem posameznem podskladu 
krovnega sklada ter podatke o družbi za upravljanje, ki upravlja 
krovni sklad, navedene v Prilogi 2 k temu sklepu, v enakem 
zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi.

5. člen
(prospekt napajalnega sklada)

Za prospekt napajalnega sklada se pri uporabi Priloge 1 in 
Priloge 2 k temu sklepu upošteva 347. člen Zakona o investicij-
skih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 
81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS; v nadaljnjem 
besedilu: ZISDU-3).

KONČNI DOLOČBI

6. člen
(prenehanje sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep 
o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega 
sklada (Uradni list RS, št. 100/15 in 31/17), uporablja pa se do 
1. januarja 2023.

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023.

Št. 00701-6/2022-4
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-1611-0117

Predsednica sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev

Anka Čadež
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PRILOGA 1 
 
STRUKTURA PROSPEKTA VZAJEMNEGA SKLADA IN NAVODILA ZA NJEGOVO 
SESTAVO  
 
Naslovna stran 
Naslovna stran prospekta naj vsebuje: 

1. firmo in logotip družbe za upravljanje; 
2. označbo, da gre za Prospekt (ime vzajemnega sklada) z vključenimi pravili upravljanja; 
3. datum (dd.mm.llll) izdaje dovoljenja Agencije za objavo prospekta z vključenimi pravili 

upravljanja; 
4. datum (dd.mm.llll), ko pravila upravljanja vzajemnega sklada (oziroma njihova zadnja 

sprememba) stopijo v veljavo; 
5. navedbo, da je vzajemni sklad usklajen z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih 
naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje.  

 
Druga stran 
Druga stran prospekta naj vsebuje naslednje besedilo: 
»DOSTOPNOST REVIDIRANEGA LETNEGA IN POLLETNEGA POROČILA VZAJEMNEGA 
SKLADA 
 
Zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo vzajemnega sklada sta vlagatelju 
brezplačno na vpogled na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje. Vlagatelj lahko zahteva 
tudi izročitev brezplačnega izvoda dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje vzajemnega 
sklada, izvoda prospekta vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter izvoda 
revidiranega letnega in polletnega poročila vzajemnega sklada«. 
 
Druga stran prospekta mora vsebovati tudi opis načina izročitve posameznih dokumentov 
vzajemnega sklada vlagatelju in navedbo, da so vsi dokumenti o vzajemnem skladu javnosti 
na voljo tudi na javni spletni strani družbe za upravljanje (navedba spletne strani). Druga stran 
prospekta mora vsebovati tudi navedbo telefonske številke, na kateri je mogoče dobiti dodatne 
informacije o poslovanju in investicijskih kuponih vzajemnega sklada. 
 
Tretja stran 
Kazalo 
 
Četrta stran 
OSNOVNI PODATKI O VZAJEMNEM SKLADU 
 
Besedilo mora vsebovati naslednje navedbe oziroma pojasnila: 

1. da je vzajemni sklad (ime vzajemnega sklada) oblikovan na podlagi zakonodaje 
Republike Slovenije, ki ureja področje upravljanja investicijskih skladov; 

2. datum (dd.mm.llll) izdaje dovoljenja Agencije za upravljanje vzajemnega sklada; 
3. da vzajemni sklad ni pravna oseba temveč predstavlja premoženje, ki ga upravlja družba 

za upravljanje v skladu z načeli razpršitve tveganj v izključnem interesu imetnikov 
investicijskih kuponov; 

4. da vzajemni sklad upravlja (firma in sedež družbe za upravljanje); 
5. da je skrbnik premoženja vzajemnega sklada (firma in sedež skrbnika premoženja 

vzajemnega sklada); 
6. da je zadnjo revizijo poslovanja vzajemnega sklada opravil(a) (firma in sedež 

pooblaščenega revizorja); 
7. da nadzor nad poslovanjem družbe za upravljanje opravlja Agencija za trg vrednostnih 

papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana, Republika Slovenija (www.a-tvp.si). 
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PRAVILA UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA 
 
Besedilo mora vsebovati naslednje navedbe oziroma pojasnila: 

1. da so sestavni del prospekta tudi pravila upravljanja vzajemnega sklada; 
2. da pravila upravljanja urejajo vsebino pravnih razmerij med družbo za upravljanje, ki 

upravlja vzajemni sklad, in imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada, in sicer: 
a) naložbene cilje in naložbeno politiko vzajemnega sklada, vključno z omejitvami 

naložb in zadolževanja vzajemnega sklada; 
b) način uporabe (zadržanja oziroma razdelitve) čistega dobička oziroma 

prihodkov vzajemnega sklada; 
c) vrste stroškov, ki neposredno in posredno bremenijo imetnike investicijskih 

kuponov vzajemnega sklada; 
d) referenčno valuto in obdobje obračunavanja čiste vrednosti sredstev in 

vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada; 
e) način obveščanja vlagateljev o finančnem in pravnem položaju vzajemnega 

sklada, njegovem poslovanju in pravnih ter poslovnih dogodkih povezanih z 
vzajemnim skladom in/ali družbo za upravljanje; 

f) pravice imetnikov investicijskih kuponov, lastnosti morebitnih razredov 
investicijskih kuponov, postopek vplačila in izplačila investicijskih kuponov ter 
način izračuna njihovih nakupnih in odkupnih vrednosti, vključno s pogoji in 
omejitvami vplačil oziroma izplačil s prenosljivimi vrednostnimi papirji ter 
podrobnostmi glede načina in postopka tovrstnih vplačil oziroma izplačil, pogoje 
in okoliščine, v katerih lahko družba za upravljanje uvede začasno zaustavitev 
vplačil in/ali odkupa investicijskih kuponov oziroma uvede začasni delni odkup 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada, in postopek izvedbe teh ukrepov, 
informacije o morebitnem trgovanju z investicijskimi kuponi na organiziranem 
trgu; 

g) trajanje vzajemnega sklada, prenos upravljanja vzajemnega sklada na drugo 
družbo za upravljanje, zamenjavo skrbnika premoženja vzajemnega sklada, 
združitve vzajemnih skladov, razloge za likvidacijo na podlagi sklepa družbe za 
upravljanje in opis postopka likvidacije vzajemnega sklada; 

3. okoliščine in postopek spremembe pravil upravljanja in s tem povezane pravice 
imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada; 

4. mesto, način in čas obveščanja imetnikov investicijskih kuponov o spremembi pravil 
upravljanja vzajemnega sklada. 

 
Peta stran 
Pojasnila pomena osnovnih izrazov in kratic, ki so navedeni v besedilu prospekta z vključenimi 
pravili upravljanja. 
 
Naslednje strani 
Naslednje strani prospekta vsebujejo navedbe oziroma besedila, kot določajo ta navodila. 
 
1. POGLAVJE: 
NALOŽBENA PRAVILA 
 
Opredelitev, v katero vrsto investicijskih skladov iz sklepa, ki ureja ključne elemente 
investicijskega sklada ter tipe in vrste investicijskih skladov se vzajemni sklad uvršča. 
 
1.1. NALOŽBENI CILJI 
Opis naložbenih ciljev vzajemnega sklada, ki vsebuje: 

1. opredelitev naložbenih ciljev vzajemnega sklada; 
2. če je relevantno, pojasnilo da se vzajemni sklad šteje za finančni produkt, ki spodbuja 

okoljske in/ali socialne značilnosti, ali ima cilj trajnostnih naložb ter pojasnilo, da so 
podrobnejše informacije razkrite v Prilogi VIII k prospektu; 
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3. če druge osebe nudijo garancijo, ki ščiti vlagatelje, opredelitev garancije in vseh 
morebitnih omejitev v zvezi z njo; 

4. če bo vzajemni sklad sledil izbranemu ali izbranim indeksom oziroma drugemu 
ustreznemu vodilu, navedba indeksov oziroma vodila in opredelitev stopnje svobode 
pri sledenju (pasivno, aktivno ali zmerno aktivno upravljanje); 

5. če je relevantno, navedbo iz 7. člena Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb 
ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/852/EU). 

 
1.2. NALOŽBENA POLITIKA 
 
Opis sloga upravljanja premoženja oziroma načina in metode, s katerima bo družba za 
upravljanje dosegala naložbene cilje vzajemnega sklada.  
Navedba vrst finančnih instrumentov, v katere bodo naložena sredstva vzajemnega sklada.  
Navedba omejitev naložb v posamezne vrste finančnih instrumentov (op. družba za upravljanje 
pri določitvi teh omejitev upošteva sklep, ki ureja ključne elemente investicijskega sklada ter 
tipe in vrste investicijskih skladov).  
Pojasnilo glede upoštevanja glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike 
trajnostnosti v skladu s 7. členom Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev 
(UL L št. 317 z dne 9. 12. 2019, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/852 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/2088/EU). 
 
A. Pri naložbah v prenosljive vrednostne papirje oziroma instrumente denarnega trga, ki so 
uvrščeni ali s katerimi se trguje na organiziranem trgu v državi članici ali tretji državi: 

1. podrobnejša opredelitev vrste naložb (delnice, obveznice, instrumenti denarnega trga 
itd.); 

2. pri naložbah v obveznice navedba vrste obveznic, opredelitev njihove prevladujoče 
dospelosti in morebitnih zahtev glede bonitete; 

3. opredelitev gospodarskega sektorja oziroma geografskega območja oziroma drugih 
kriterijev, ki bodo upoštevani pri naložbah; 

4. pri vzajemnem skladu usmerjenem v določeno ožje geografsko območje tudi navedba 
okoliščin, ki določajo domicil izdajatelja finančnega instrumenta, pri čemer družba za 
upravljanje uporabi enega ali več kriterijev iz sklepa, ki ureja ključne elemente 
investicijskega sklada ter tipe in vrste investicijskih skladov; 

5. pojasnilo, da so borze in drugi organizirani trgi, na katerih so uvrščeni v trgovanje 
oziroma na katerih se trguje s temi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, 
opredeljeni v prilogi VII; 

6. pojasnilo, ali bodo sredstva vzajemnega sklada naložena tudi v vrednostne papirje v 
postopku njihove prve prodaje z obrazložitvijo, da velja pogoj, da bo njihov izdajatelj 
najkasneje v roku enega leta od izdaje zahteval njihovo uvrstitev v uradno kotacijo 
borze ali v trgovanje na drugem organiziranem trgu iz priloge VII. 

 
B. Pri naložbah v instrumente denarnega trga, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu: 

1. navedba, da bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v instrumente denarnega 
trga, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, samo pod pogojem, da so 
instrumenti likvidni, da je mogoče njihovo vrednost kadarkoli natančno določiti in da 
izpolnjujejo druge pogoje iz zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za 
upravljanje ter na njegovi podlagi izdanih splošnih aktov. 

 
C. Pri naložbah v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga: 
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1. pojasnilo, da bo največ 10 odstotkov sredstev vzajemnega sklada naloženih tudi v 
druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz oddelkov A in B, vendar te naložbe ne bodo odstopale od naložbenih ciljev 
in politike vzajemnega sklada in ne bodo pomembno vplivale na njegovo tveganost; 

2. pojasnilo, da bo največ 5 odstotkov sredstev vzajemnega sklada naloženih v 
prenosljive vrednostne papirje, ki niso sprejeti na organiziran trg vrednostnih papirjev. 

 
Č. Pri naložbah v denarne depozite: 

1. opredelitev bank oziroma kreditnih institucij, pri katerih bodo sredstva vzajemnega 
sklada naložena v depozite; 

2. opredelitev ročnosti tovrstnih naložb. 
 
D. Pri naložbah v enote drugih odprtih investicijskih skladov (ciljnih skladov): 

1. opis vrst in lastnosti ciljnih skladov; 
2. v primeru, da bo imel vzajemni sklad pomemben delež svojih sredstev naložen v enotah 

ciljnih skladov, tudi navedba najvišjega odstotka provizije za upravljanje ciljnega 
sklada, ki je še sprejemljiv za nalaganje sredstev vzajemnega sklada v enote ciljnega 
sklada. 

 
E. Pri naložbah v izvedene finančne instrumente (z namenom trgovanja): 

1. opredelitev vrst izvedenih finančnih instrumentov, v katere bodo naložena sredstva 
vzajemnega sklada, in osnovnih instrumentov oziroma osnov, na katere se nanašajo 
izvedeni finančni instrumenti; 

2. pojasnilo, da so organizirani trgi oziroma trgi institucionalnih vlagateljev, na katerih se 
trguje s temi izvedenimi finančnimi instrumenti, opredeljeni v prilogi VII; 

3. opredelitev nasprotnih strank v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se 
trguje na trgu institucionalnih vlagateljev; 

4. opredelitev pogojev unovčite oziroma zaprtja pozicije izvedenih finančnih instrumentov, 
s katerimi se trguje na trgu institucionalnih vlagateljev; 

5. opredelitev morebitnih drugih pogojev, ki jih bo upoštevala družba za upravljanje pri 
nalaganju sredstev vzajemnega sklada v izvedene finančne instrumente; 

6. če vzajemni sklad uporablja zamenjave celotnega donosa (angl. total return swap) 
potem tudi: 

a) informacije o strategiji glede osnov izvedenih finančnih instrumentov in sestavi 
naložbenega portfelja ali indeksa; 

b) informacije o nasprotni stranki oziroma nasprotnih strankah pri poslih z 
izvedenimi finančnimi instrumenti; 

c) opis obsega, v katerem ima nasprotna stranka kakršno koli pravico odločati o 
sestavi ali upravljanju naložb vzajemnega sklada ali osnovah izvedenih 
finančnih instrumentov, in informacije o tem, ali je potrebna odobritev nasprotne 
stranke v zvezi s kakršnimi koli posli v zvezi z naložbami sklada; 

d) opredelitev nasprotne stranke kot upravljavca premoženja, če ima nasprotna 
stranka pravico odločati o sestavi ali upravljanju naložb vzajemnega sklada ali 
osnovah izvedenih finančnih instrumentov. 

 
F. Pri naložbah v prenosljive vrednostne papirje in/ali instrumente denarnega trga z vgrajenim 
izvedenim finančnim instrumentom (strukturirane finančne instrumente z vgrajenim 
izvedenim finančnim instrumentom): 

1. navedba vrst strukturiranih finančnih instrumentov z vgrajenim izvedenim finančnim 
instrumentom, v katere bodo naložena sredstva vzajemnega sklada; 

2. opredelitev morebitnih drugih pogojev, ki jih bo upoštevala družba za upravljanje pri 
nalaganju sredstev vzajemnega sklada v tovrstne finančne instrumente. 
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Posebnosti pravil za nekatere vrste vzajemnih skladov in strukturiran sklad 
 
Pri indeksnih vzajemnih skladih, samo sledeče: 

1. opis značilnosti indeksa, katerega sestavo bo posnemal vzajemni sklad, z navedbo 
mesta, kjer so dosegljive podrobnejše informacije o metodologiji izračuna indeksa, 
postopku revidiranja njegove sestave, njegovi trenutni sestavi in njenih spremembah 
ter druge informacije v zvezi z indeksom; 

2. ime oziroma naziv organizacije, ki izračunava indeks; 
3. opredelitev strategije, ki bo vzajemnemu skladu omogočala posnemanje sestave 

izbranega indeksa (npr. fizično ali sintetično posnemanje); 
4. opis vpliva izbrane strategije na izpostavljenost vlagatelja indeksu in tveganju 

nasprotne stranke; 
5. če bo lahko zaradi sestave indeksa izpostavljenost vzajemnega sklada do 

posameznega izdajatelja znašala več kot 20 odstotkov vrednosti sredstev, navedba 
izdajatelja in razlogov za povečano izpostavljenost; 

6. navedba pričakovane sledilne napake v običajnih tržnih razmerah; 
7. opis dejavnikov, ki bi lahko vplivali na uspešnost vzajemnega sklada pri posnemanju 

indeksa (npr. transakcijski stroški, majhne nelikvidne komponente indeksa, 
reinvestiranje dividend); 

8. pojasnilo, da naložbe indeksnega vzajemnega sklada ne bodo bistveno odstopale od 
komponent indeksa, ki ga vzajemni sklad posnema, in razmerij med njimi ter da se 
bodo morebitni spremenjeni sestavi indeksa prilagodile najkasneje v 30 dneh od objave 
spremembe sestave indeksa. 

 
Pri indeksnih vzajemnih skladih z vzvodom, poleg navedb iz prejšnjega odstavka, tudi: 

1. opis politike vzvoda, načina, kako ga bo dosegal (tj. ali je vzvod na ravni indeksa ali 
izhaja iz načina, kako se vzajemni sklad izpostavlja indeksu) in opredelitev morebitnih 
stroškov vzvoda; 

2. opis učinka kakršnega koli obratnega vzvoda (angl. reverse leverage); 
3. opis razlogov, zaradi katerih lahko prihaja do znatnega razlikovanja donosnosti 

vzajemnega sklada od mnogokratnika donosnosti indeksa v srednje- in dolgoročnem 
obdobju. 
 

Pri UCITS ETF, ki niso indeksni skladi, poleg navedb, ki veljajo za običajne vzajemne sklade, 
tudi: 

1. opis politike v zvezi razkrivanjem naložb vzajemnega sklada, z navedbo mesta, kje so 
dosegljive informacije o naložbah sklada; 

2. opis načina in pogostost izračuna indikativne čiste vrednosti sklada ter navedba mesta 
objave podatka o indikativni čisti vrednosti sredstev;  

3. v primeru aktivno upravljanega UCITS ETF tudi: 
a) izrecno navedbo, da bo aktivno upravljan;  
b) opis način izvajanja naložbene politike; 
c) če je relevantno, navedbo, da namerava presegati donosnost indeksa 

 
Pri UCITS ETF, ki so indeksni skladi, poleg navedb, ki veljajo za indeksne vzajemne sklade, 
tudi: 

1. opis politike v zvezi razkrivanjem naložb vzajemnega sklada, z navedbo mesta, kje so 
dosegljive informacije o naložbah sklada; 

2. opis načina in pogostost izračuna indikativne čiste vrednosti sklada ter navedba mesta 
objave podatka o indikativni čisti vrednosti sredstev.  

 
Pri kratkoročnih skladih denarnega trga in običajnih skladih denarnega trga, samo sledeče: 

1. opis vrst in lastnosti finančnih instrumentov, v katere bodo naložena sredstva 
vzajemnega sklada; 
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2. pojasnilo, da so organizirani trgi, na katere so uvrščeni v trgovanje oziroma na katerih 
se trguje s temi instrumenti, navedeni v prilogi VII; 

3. opredelitev pogojev, pod katerimi bodo naložena sredstva vzajemnega sklada v 
instrumente denarnega trga, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu; 

4. opredelitev povprečne tehtane zapadlosti in povprečnega tehtanega trajanja finančnih 
instrumentov v sredstvih vzajemnega sklada; 

5. opredelitev ročnosti bančnih depozitov, v katere bodo naložena sredstva vzajemnega 
sklada. 

 
Pri skladih življenjskega cikla/ciljnega datuma tudi ciljni datum likvidacije sklada in časovnico 
ter algoritem sprememb v strukturi njegovih naložb.  
 
Pri strukturiranih skladih tudi navedba vsebin, ki jih za strukturirane sklade določa 2. člen 
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/653 z dne 8. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 
1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih 
naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z 
določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije 
dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih 
dokumentov (UL L št. 100 z dne 12. aprila 2017, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2022/975 z dne 17. marca 2022 o spremembi regulativnih tehničnih 
standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2017/653 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve iz 
člena 14(2) navedene uredbe in spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane 
uredbe (EU) 2021/2268 glede datuma začetka uporabe navedene uredbe (v nadaljnjem 
besedilu: Delegirana uredba 2017/653/EU). 
 
1.3. IZPOSTAVLJENOSTI VZAJEMNEGA SKLADA 
 
Pojasnilo, da so v tem podpoglavju navedene omejitve izpostavljenosti vzajemnega sklada do 
posameznega izdajatelja in določenih izdajateljev finančnih instrumentov in druge omejitve 
naložb vzajemnega sklada, ki jih določa zakon, ki ureja investicijske sklade in družbe za 
upravljanje ter splošni akti, izdani na njegovi podlagi, ki niso navedene že v poglavju 1.2. 
 
Omejitve izpostavljenosti se navedejo z jasno sistematiko po vrstah naložb, v katere bodo 
naložena sredstva vzajemnega sklada.  
 
Če bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v izvedene finančne instrumente (za namene 
varovanja pred tveganji ali za namene trgovanja):  

1. navedba metode, ki se uporablja za merjenje skupne izpostavljenosti vzajemnega 
sklada v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti (metoda zavezujoče izpostavljenosti, 
metoda relativne VaR, metoda absolutne VaR); 

2. vzajemni sklad, ki za merjenje skupne izpostavljenosti v zvezi z izvedenimi finančnimi 
instrumenti uporablja metodo VaR, navede tudi načrtovano velikost finančnega vzvoda 
in možnost povečevanja tega vzvoda, pri čemer se ta izračuna kot vsota nominalnih 
zneskov uporabljenih izvedenih finančnih instrumentov; 

3. v primeru uporabe metode relativne VaR za merjenje skupne izpostavljenosti v zvezi z 
izvedenimi finančnimi instrumenti tudi navedba informacije o referenčnem premoženju; 

4. v primeru strukturiranega sklada, ki skupno izpostavljenost izračunava v skladu z 
določbami za izračunavanje skupne izpostavljenosti za strukturirane sklade, kot to 
določa sklep, ki ureja upravljanje tveganj investicijskega sklada tudi: 

a) razkritje glede naložbene politike, osnovne izpostavljenosti in formule izplačila, in 
sicer v enostavnem in povprečnemu vlagatelju razumljivem jeziku ter 

b) navedba vidnega opozorila vlagateljem, da v primeru izstopa pred zapadlostjo 
investicijskega kupona vzajemnega sklada ne bodo upravičen do obljubljenega 
izplačila in lahko utrpijo pomembno izgubo. 
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1.4. DODATNA LIKVIDNA SREDSTVA 
 
Pojasnilo, da ima lahko vzajemni sklad tudi dodatna likvidna sredstva, ki predstavljajo denarna 
sredstva, ki niso namenjena doseganju naložbenih ciljev, temveč pokrivanju tekočih in izrednih 
izplačil vzajemnega sklada, oblikujejo pa se lahko tudi v času, potrebnem za reinvestiranje 
unovčenih naložb, in v primerih, ko zaradi izredno neugodnih razmer na trgu finančnih 
instrumentov družba za upravljanje začasno prekine nalaganje sredstev vzajemnega sklada 
na te trge. 
 
Navedba najvišje predvidene višine dodatnih likvidnih sredstev vzajemnega sklada (v odstotku 
od sredstev vzajemnega sklada). 
 
1.5. ZADOLŽEVANJE 
 
Če bo upravljanje premoženja vzajemnega sklada vključevalo tudi zadolževanje, navedba 
največjega predvidenega obsega in ročnosti zadolževanja. 
Pojasnilo, ali bo v ta namen zastavljeno premoženje vzajemnega sklada. 
 
1.6. TEHNIKE UPRAVLJANJA SREDSTEV  
 
Če bo družba za upravljanje uporabljala tehnike upravljanja sredstev vzajemnega sklada, tudi 
pojasnila o: 

1. njihovem namenu uporabe; 
2. njihovem vplivu na naložbene cilje, izpostavljenosti in tveganja vzajemnega sklada; 
3. njihovem predvidenem učinku na donosnost vzajemnega sklada; 
4. politiki družbe za upravljanje glede neposrednih in posrednih stroškov oziroma provizij 

iz naslova tehnik upravljanja sredstev, ki se lahko pokrivajo iz sredstev vzajemnega 
sklada. 

 
V zvezi z zavarovanjem, ki ga vzajemni sklad prejeme iz naslova tehnik upravljanja sredstev: 

1. pojasnilo o politiki družbe za upravljanje glede prejetih zavarovanj, instrumentih, ki jih 
vzajemni sklad lahko prejme v zavarovanje, zahtevani ravni zavarovanja, politiki družbe 
za upravljanje glede odbitkov pri vrednotenju sredstev prejetih v zavarovanje in v 
primeru reinvestiranja denarja prejetega v zavarovanje tudi politiko družbe za 
upravljanje glede reinvestranja (vključno s tveganji, ki izhajajo iz nalaganja tega 
denarja); 

2. če bodo zavarovanje predstavljali le prenosljivi vrednostni papirji, ki jih je izdala ali zanje 
jamči Republika Slovenija ali država članica, navedba tega dejstva; 

3. navedba držav članic, lokalnih skupnosti ali javnih mednarodnih organizacij, do katerih 
bo vzajemni sklad, iz naslova prejetih zavarovanj, lahko izpostavljen več kot 20 
odstotkov čiste vrednosti sredstev sklada. 
 

R: Uporabo naložbenih tehnik samo pri nekaterih razredih investicijskih kuponov vzajemnega 
sklada je treba na tem mestu posebej izpostaviti, obenem pa navesti oznake razredov, na 
katere se tehnike nanašajo, in opisati morebiten vpliv njihove uporabe na vrednost enote 
premoženja tega razreda investicijskih kuponov. 
 
V nadaljevanju se navedejo samo tiste tehnike upravljanja sredstev, ki jih bo za račun 
vzajemnega sklada uporabljala družba za upravljanje. 
 
A. POSOJANJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

1. pojasnilo, da lahko družba za upravljanje za račun vzajemnega sklada iz njegovega 
premoženja posodi vrednostne papirje; 
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2. pojasnilo, da lahko družba za upravljanje za račun vzajemnega sklada posoja 
vrednostne papirje zgolj pod pogoji iz zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za 
upravljanje ter sklepa, ki ureja tehnike upravljanja sredstev investicijskega sklada. 

 
B. POSLI ZAČASNE PRODAJE/ZAČASNEGA NAKUPA (REPO POSLI) 

1. kratka in razumljiva definicija repo posla; 
2. pojasnilo, da lahko družba za upravljanje za račun vzajemnega sklada sklepa repo 

posle zgolj pod pogoji iz zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje 
ter sklepa, ki ureja tehnike upravljanja sredstev investicijskega sklada; 

3. opredelitev omejitev in drugih pogojev uporabe repo poslov. 
 
C. KRITNA POSOJILA 

1. kratka in razumljiva definicija kritnega posojila; 
2. opredelitev namena kritnih posojil in pogojev njihove uporabe. 

 
Č. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI 

1. pojasnilo, da bodo ti izvedeni finančni instrumenti namenjeni izključno varovanju pred 
tveganji; 

2. opredelitev vrst izvedenih finančnih instrumentov, v katere bodo s tem namenom 
naložena sredstva vzajemnega sklada; 

3. navedba osnovnih instrumentov oziroma osnov, na katere se bodo nanašali izvedeni 
finančni instrumenti; 

4. pri vsaki vrsti izvedenih finančnih instrumentov opredelitev tveganj, proti katerim se bo 
s temi instrumenti varoval vzajemni sklad; 

5. pojasnilo, da so organizirani trgi oziroma trgi institucionalnih vlagateljev, na katerih se 
trguje s temi izvedenimi finančnimi instrumenti, opredeljeni v prilogi VII; 

6. opredelitev nasprotnih strank v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se 
trguje na trgu institucionalnih vlagateljev; 

7. opredelitev pogojev glede unovčite oziroma zaprtja pozicije izvedenih finančnih 
instrumentov, s katerimi se trguje na trgu institucionalnih vlagateljev; 

8. opredelitev drugih pogojev uporabe izvedenih finančnih instrumentov. 
 
D. DOGOVORI O FINANČNIH ZAVAROVANJIH 

1. opredelitev namena finančnega zavarovanja; 
2. opis lastnosti finančnega zavarovanja in opredelitev omejitev ter pogojev njegove 

uporabe. 
 
E. PREJETE GARANCIJE 

1. opis lastnosti in predmeta garancije; 
2. navedba oseb, ki jo bodo zagotavljale. 

 
F. DRUGO 
Navedba morebitnih drugih tehnik in orodij upravljanja naložb vzajemnega sklada z 
obrazložitvijo pogojev njihove uporabe. 
 
2. POGLAVJE 
PRAVILA VREDNOTENJA PREMOŽENJA 
 
Kratek opis pravil vrednotenja premoženja vzajemnega sklada po vrstah finančnih 
instrumentov, v katere bodo naložena sredstva vzajemnega sklada. 
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3. POGLAVJE: 
TVEGANJA IN PROFIL VLAGATELJA 
 
Navedba, da lahko vrednost naložb vzajemnega sklada v prihodnosti niha in da obstaja 
verjetnost, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vplačanega zneska.  
Kratki in vlagatelju razumljivi opisi tveganj, ki jim je izpostavljen vzajemni sklad (npr. tržno 
tveganje, kreditno tveganje, tveganje poravnave, likvidnostno tveganje, valutno tveganje, 
tveganje skrbništva, tveganje koncentracije naložb v določeni vrsti naložb ali na določenem 
trgu, tveganje glede trajnostnosti).  
Če bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v vrednostne papirje in instrumente denarnega 
trga, pri katerih je dovoljena višja izpostavljenost do posameznega izdajatelja, ki pomeni 
povečanje tveganja vzajemnega sklada, tudi izrecno opozorilo o povečanju tveganja. 
Pojasnilo o vključevanju tveganj glede trajnostnosti v investicijske odločitve v skladu s 6. 
členom Uredbe 2019/2088/EU. 
Če bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v izvedene finančne instrumente (za namene 
varovanja pred tveganji ali za namene trgovanja), opis dodatnih tveganj in/ali dejavnikov 
tveganja, ki se pojavljajo.  
Če bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v zamenjave celotnega donosa, opis tveganja 
nasprotne stranke in opis vpliva na vlagateljev donos. 
Pri indeksnih vzajemnih skladih z vzvodom opis dodatnih tveganj, ki se pri tem pojavljajo 
Če bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v izvedene finančne instrumente za namene 
trgovanja, opozorilo, da je naložba v investicijske kupone vzajemnega sklada priporočljiva 
samo za izkušene vlagatelje in vlagatelje, katerih premoženjski položaj dopušča prevzemanje 
večjih naložbenih tveganj. 
Če je mogoče upravičeno pričakovati, da bo zaradi sestave naložb ali zaradi uporabljenih 
tehnik in orodij vrednost njegove enote premoženja zelo nihala, opozorilo, da je zelo verjetno, 
da bo zaradi sestave naložb ali zaradi uporabljenih tehnik in orodij upravljanja naložb vrednost 
enote premoženja vzajemnega sklada zelo nihala. 
Če je glede na naložbeno usmeritev vzajemnega sklada smiselno, navedba, da pri naložbi v 
investicijske kupone vzajemnega sklada obstajajo tudi drugi dejavniki tveganja, kot npr. obstoj 
garancij drugih oseb, spremembe predpisov, inflacija, nevarnost znižanja sredstev in donosov 
v primeru množičnega unovčevanja investicijskih kuponov vzajemnega sklada ipd.  
 
Kratka in jasna opredelitev profila vlagatelja, kateremu je vzajemni sklad prvenstveno 
namenjen. 
 
4. POGLAVJE: 
REFERENČNA VALUTA IN OBRAČUNSKO OBDOBJE 
 
Navedba referenčne valute ter obdobja obračunavanja čiste vrednosti sredstev in vrednosti 
enote premoženja vzajemnega sklada. 
 
R: Pri investicijskih kuponih vzajemnih skladov z več razredi, ki se med seboj razlikujejo po 
valuti vplačil in izplačil, tudi: 

1. pojasnilo, da v okviru vzajemnega sklada obstajajo različni razredi investicijskih 
kuponov, ki se med seboj razlikujejo po valuti vplačil oziroma izplačil; 

2. pojasnilo o vplivu te značilnosti na tveganje naložbe v posamezni razred investicijskih 
kuponov vzajemnega sklada; ter za razrede investicijskih kuponov, ki se med seboj 
razlikujejo po tem kriteriju, tudi: 
a) navedba oznake razreda; 
b) navedba valute. 
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5. POGLAVJE: 
UPORABA ČISTEGA DOBIČKA OZIROMA PRIHODKOV 
 
Opredelitev ali bo vzajemni sklad čisti dobiček oziroma prihodke razdelil in izplačal imetnikom 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada enkrat ali večkrat v poslovnem letu ali bo čisti 
dobiček oziroma prihodke v celoti zadržal. 
Če bo vzajemni sklad prihodke oziroma čisti dobiček sproti razdeljeval in izplačeval, pojasnilo 
o tem in opredelitev politike razdelitve čistega dobička oziroma prihodkov v skladu z 
opredelitvami iz sklepa, ki ureja razdelitev ali zadržanje čistega dobička oziroma prihodkov 
vzajemnega sklada. 
 
R: Pri investicijskih kuponih različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo po tem, ali bodo 
imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada zagotavljali razdelitev čistega dobička 
oziroma prihodkov vzajemnega sklada ali ne, pojasnilo o tem in tudi: 

1. navedba oznake razreda; 
2. opredelitev, katere razrede investicijskih kuponov vzajemnega sklada bodo bremenili 

stroški razdelitve čistega dobička oziroma prihodkov. 
 
6. POGLAVJE: 
STROŠKI  
 
6.1. NEPOSREDNI STROŠKI IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV 
 
Informacije o neposrednih stroških imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada in 
pojasnilo, da jih plačajo pri vplačilu in/ali izplačilu investicijskih kuponov. Te informacije naj 
vsebujejo: 

1. navedbo najvišjih vstopnih stroškov, do katerih je upravičena družba za upravljanje ob 
enkratnem vplačilu investicijskih kuponov, izraženih v odstotku od vrednosti 
investicijskega kupona; 

2. v primeru zaveze vlagatelja nalagati premoženje v vzajemni sklad v določenem daljšem 
časovnem obdobju, navedbo najvišjih vstopnih stroškov, obračunanih od vplačil, 
opravljenih v prvem letu po začetku vplačevanja v vzajemni sklad, izraženih v odstotku 
od vrednosti vplačil v prvem letu, in pojasnilo, da bodo vstopni stroški vseh nadaljnjih 
vplačil do izteka obdobja vplačevanja sorazmerno nižji, tako da skupni vstopni stroški 
od vplačil za celotno obdobje vplačevanja ne bodo presegli višine vstopnih stroškov za 
enkratna vplačila; 

3. navedbo najvišjih izstopnih stroškov, do katerih je upravičena družba za upravljanje ob 
izplačilu investicijskih kuponov, izraženih v odstotku od vrednosti investicijskega 
kupona; 

4. pojasnilo, da lahko vlagatelj informacijo o dejanskih vstopnih in izstopnih stroških vselej 
pridobi od osebe pooblaščene za trženje enot vzajemnega sklada; 

5. če je smiselno, opis neposrednih stroškov vlagatelja v primeru nakupa oziroma prodaje 
prenosljivih investicijskih kuponov na organiziranem trgu; 

6. navedbo morebitnih drugih administrativnih stroškov, do povrnitve katerih je v breme 
posameznega imetnika investicijskih kuponov upravičena družba za upravljanje; 

7. R: če ima vzajemni sklad več razredov investicijskih kuponov, ki se med seboj 
razlikujejo po vstopnih in izstopnih stroških,navedbo vstopnih in izstopnih stroškov 
posameznih razredov in morebitnih stroškov prehajanja med razredi investicijskih 
kuponov vzajemnega sklada. 

 
6.2. STROŠKI UPRAVLJANJA IN POSLOVANJA 
 
Informacije o stroških, ki nastanejo v zvezi z upravljanjem in poslovanjem vzajemnega sklada, 
ki si jih družba za upravljanje in skrbnik lahko povrneta iz sredstev vzajemnega sklada:  
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A. Navedba višine provizije za upravljanje vzajemnega sklada in če je relevantno, opis politike 
družbe za upravljanje glede začasnega znižanja višine provizije, pojasnilo o načinu izračuna 
provizije z navedbo obdobij, za katera se obračunava in plačuje, in navedba rokov, v katerih 
se izplačuje iz sredstev vzajemnega sklada.  
 
B. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje vzajemnega sklada na podlagi 
opravljanja storitve upravljanja vzajemnega sklada; pojasnilo, da si družba za upravljanje iz 
sredstev vzajemnega sklada poleg navedenih provizij in stroškov lahko povrne tudi stroške, ki 
ji nastanejo v zvezi s postopki, ki se nanašajo na odškodninsko odgovornost skrbnika oziroma 
katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje vzajemnega sklada.  
 
R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo 
po višini provizije za upravljanje, tudi:  

1. pojasnilo, da družba za upravljanje izdaja investicijske kupone vzajemnega sklada 
različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo po višini provizije za upravljanje;  

2. navedba oznake razreda;  
3. opredelitev pristopnih pogojev;  
4. navedba višine provizije za upravljanje vzajemnega sklada, do katere je upravičena 

družba za upravljanje, izražene v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev 
vzajemnega sklada;  

5. pojasnilo o vplivu različnih provizij za upravljanje na vrednosti enot premoženja razreda 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada.  

 
R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo 
po tem, ali bodo imetnikom zagotavljali sprotno razdelitev in izplačilo čistega dobička oziroma 
prihodkov ali ne, opozorilo, da bodo stroški razdelitve čistega dobička oziroma prihodkov 
vzajemnega sklada bremenili izključno tisti del premoženja vzajemnega sklada, ki se nanaša 
na investicijske kupone razreda razdelitve.  
 
C. Provizije v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev:  

1. navedba najvišjega odstotka provizije za opravljanje skrbniških storitev z izjemo 
hrambe sredstev vzajemnega sklada; navedba splošnih pogojev morebitnega znižanja 
provizije;  

2. navedba najvišjega odstotka ali zneska provizije za opravljanje skrbniških storitev v 
zvezi s hrambo sredstev vzajemnega sklada;  

3. navedba najvišjega odstotka ali zneska provizije za vnašanje in izvrševanje nalogov v 
zvezi s sredstvi vzajemnega sklada v hrambi;  

4. navedba obdobij in rokov v katerih se zgornje provizije izplačujejo iz sredstev 
vzajemnega sklada.  

 
Č. Pojasnilo, da si skrbnik iz sredstev vzajemnega sklada poleg navedenih provizij lahko 
povrne tudi stroške, ki mu nastanejo v zvezi s postopki, ki se nanašajo na odškodninsko 
odgovornost družbe za upravljanje oziroma katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma 
premoženje vzajemnega sklada. 
 
6.3. TEKOČI STROŠKI VZAJEMNEGA SKLADA 
 
Navedba, da so zadnji podatki o tekočih stroških vzajemnega sklada navedeni v dokumentu s 
ključnimi informacijami. 
Navedba mesta, kjer je dostopen kronološki pregled vseh doslej izračunanih in objavljenih 
podatkov o tekočih stroških. 
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7. POGLAVJE: 
OBDAVČENJE 
 
Kratek opis obdavčitve vzajemnega sklada in imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega 
sklada na podlagi obstoječih predpisov, upoštevaje posebnosti vzajemnega sklada: 
 
A. Pojasnilo o davčnem statusu vzajemnega sklada v Republiki Sloveniji; 
 
B. Pojasnilo o vrstah dajatev in davščin (in morebitnih oprostitvah plačil dajatev in davščin) ter 
o višini in drugih pogojih obdavčitve imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada. 
 
8. POGLAVJE: 
POSLOVNO LETO 
 
Navedba, da je poslovno leto vzajemnega sklada enako koledarskemu letu. 
 
9. POGLAVJE: 
OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV  
 
9.1. OBJAVA VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA VZAJEMNEGA SKLADA 
 
Pri besedilu tega podpoglavja se pri prenosljivih investicijskih kuponih, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu, naslov tega podpoglavja nadomesti z naslovom »VREDNOST ENOTE 
PREMOŽENJA VZAJEMNEGA SKLADA IN NJENA TRŽNA CENA«. 
 
Navedba mesta, pogostnosti in časa objave vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada; 
če se z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada trguje na organiziranem trgu, tudi navedba 
mesta ter pogostnosti in časa objave tržne cene enote premoženja vzajemnega sklada. 
 
9.2. OBJAVA MESEČNIH POROČIL O POSLOVANJU VZAJEMNEGA SKLADA 
 
Navedba mesta in časa objave mesečnih poročil o poslovanju vzajemnega sklada. 
 
9.3. OBJAVA INFORMACIJ O PRAVNIH IN POSLOVNIH DOGODKIH  
 
Navedba mesta in časa objave informacij o pravnih in poslovnih dogodkih, povezanih z 
vzajemnim skladom ali družbo za upravljanje, ki bi lahko pomembneje vplivali na poslovanje 
vzajemnega sklada. 
 
9.4. NEPOSREDNO OBVEŠČANJE IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV  
 
Navedba načina neposrednega obveščanja imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega 
sklada.  
 
10. POGLAVJE: 
INVESTICIJSKI KUPONI, VPLAČILA IN IZPLAČILA 
 
10.1. INVESTICIJSKI KUPONI 
 
Navedba, da družba za upravljanje izdaja investicijske kupone, ki se lahko glasijo na eno, več 
ali dele enot premoženja vzajemnega sklada. 
Navedba začetne vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (samo pri vzajemnih 
skladih, oblikovanih po 1.1.2003). 
Navedba vsebine pravic, ki izhajajo iz investicijskega kupona: 
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1. pravica od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo vrednosti enot premoženja 
vzajemnega sklada, na katere se glasi investicijski kupon; 

2. pravica do izplačila sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije 
vzajemnega sklada; 

3. pravica do izplačila sorazmernega dela čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega 
sklada (če tako določajo pravila upravljanja vzajemnega sklada); 

4. morebitne druge pravice imetnikov investicijskih kuponov. 
 

Opis investicijskih kuponov: 
1. navedba podatkov, ki jih vsebujejo investicijski kuponi; 
2. pojasnilo o tem, da je investicijski kupon imenski vrednostni papir; 
3. navedba ISIN kode in morebitne druge oznake investicijskega kupona; 
4. pojasnilo o neprenosljivosti oziroma prenosljivosti investicijskih kuponov vzajemnega 

sklada na drugo osebo, z opisom, v kakšni obliki so izdani (kot pisna listina ali kot 
nematerializiran vrednostni papir); 

5. v primeru prenosljivih investicijskih kuponov navedba števila enot premoženja, na 
katere se glasi investicijski kupon vzajemnega sklada. 

 
R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih razredov tudi: 

1. navedba ISIN kode razreda; 
2. navedba oznake razreda; 
3. opis značilnosti, po kateri se razred investicijskih kuponov vzajemnega sklada loči od 

drugih razredov (npr. po višini upravljavske provizije); 
4. opredelitev morebitnih pristopnih pogojev (npr. samo določen trženjski kanal); 
5. navedba mesta v prospektu, kjer so podrobneje opisane značilnosti razreda 

investicijskih kuponov vzajemnega sklada. 
 

10.2. VPLAČILA IN IZPLAČILA 
 
10.2.1. Vplačila 
 
Navedba, da se lahko investicijski kuponi vplačajo samo v denarju.  
 
V primeru, če je mogoče investicijski kupon vplačati tudi s prenosljivimi vrednostnimi papirji, ki 
so dovoljena naložba vzajemnega sklada tudi opis vseh pogojev in omejitev tovrstnih vplačil 
ter postopka tovrstnih vplačil. Navedba morebitnega najnižjega zneska, ki ga je treba plačati 
pri prvem oziroma nadaljnjih vplačilih investicijskih kuponov.  
 
R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih razredov navedba morebitnih 
različnih najnižjih zneskov vplačil investicijskih kuponov posameznih razredov.  
 
Navedba, da je nakupna vrednost investicijskega kupona enaka zmnožku števila enot 
premoženja in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, povečanemu za vstopne 
stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje.  
 
R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih razredov in če je smiselno, navedba, 
da je nakupna vrednost investicijskega kupona posameznega razreda investicijskih kuponov 
enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja posameznega razreda 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je 
upravičena družba za upravljanje.  
 
Navedba, da lahko vlagatelj postane imetnik investicijskega kupona vzajemnega sklada tako, 
da na vpisnih mestih družbe za upravljanje pristopi k pravilom upravljanja vzajemnega sklada 
s pravilno izpolnjeno pristopno izjavo in vplača nakupno vrednost investicijskega kupona na 
denarni račun vzajemnega sklada (opis izjeme, ki velja pri vplačilih s prenosljivimi vrednostnimi 
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papirji). V primeru, da si družba za upravljanje pridružuje pravico do zavrnitve vplačila oziroma 
omejitve pristopa ali druge transakcije določenim kategorijam vlagateljev tudi navedba 
podrobnosti tovrstnih omejitev.  
 
Če družba za upravljanje omogoča pristop k pravilom upravljanja vzajemnega sklada z 
uporabo sredstev elektronske identifikacije:  

1. navedba, da lahko vlagatelj pristopi k pravilom upravljanja vzajemnega sklada tudi z 
uporabo sredstva elektronske identifikacije;  

2. opredelitev splošnih pogojev za tovrsten pristop;  
3. opis postopka pristopa ali navedba spletne povezave, kjer je ta opis vlagatelju 

dostopen;  
4. glede na to, da pristop k pravilom upravljanja z uporabo sredstva elektronske 

identifikacije poteka brez osebne navzočnosti vlagatelja, navedba, da je družba za 
upravljanje dolžna sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da je bilo prvo vplačilo 
investicijskega kupona opravljeno iz vlagateljevega transakcijskega računa, 
navedenega na pristopni izjavi;  

5. pojasnilo, da lahko družba za upravljanje naknadno in v določenih primerih od 
izdajatelja sredstva elektronske identifikacije pridobi podatke o načinu preveritve 
istovetnosti vlagatelja.  

 
Če družba za upravljanje omogoča pristop k pravilom upravljanja vzajemnega sklada z 
uporabo sredstva videoelektronske identifikacije:  

1. navedba, da lahko vlagatelj pristopi k pravilom upravljanja vzajemnega sklada tudi z 
uporabo sredstva videoelektronske identifikacije;  

2. opredelitev splošnih pogojev za tovrsten pristop;  
3. opis postopka pristopa ali navedba spletne povezave, kjer je ta opis vlagatelju 

dostopen;  
4. glede na to, da pristop k pravilom upravljanja z uporabo sredstva videoelektronske 

identifikacije poteka brez osebne navzočnosti vlagatelja, navedba, da je družba za 
upravljanje dolžna sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da je bilo prvo vplačilo 
investicijskega kupona opravljeno iz vlagateljevega transakcijskega računa, 
navedenega na pristopni izjavi;  

5. navedba, da je družba za upravljanje v primeru, da posamezna transakcija v zvezi z 
enoto investicijskega kupona preseže 15.000 eurov, dolžna ugotoviti in preveriti 
istovetnost vlagatelja ob njegovi osebni navzočnosti.  

 
Opis načina in pogojev prvega in nadaljnjih vplačil nakupne vrednosti investicijskega kupona 
z navedbo, da se za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun vzajemnega 
sklada do presečne ure (navedba presečne ure) obračunskega dne T, pri izračunu nakupne 
vrednosti investicijskega kupona upošteva vrednost enote premoženja po stanju na obračunski 
dan T, ki bo javno objavljena (navedba mesta objave) najkasneje naslednji delovni dan T+1, 
za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun vzajemnega sklada po presečni 
uri (navedba presečne ure) obračunskega dne T, pa se pri izračunu nakupne vrednosti 
investicijskega kupona upošteva vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T+1, 
ki bo javno objavljena (navedba mesta objave) najkasneje na delovni dan T+2.  
 
Če družba za upravljanje omogoča pristop k pravilom upravljanja vzajemnega sklada na 
podlagi naročila za nakup:  

1. pojasnilo, da lahko vlagatelj pridobi investicijski kupon vzajemnega sklada tudi na 
podlagi naročila za nakup;  

2. opis bistvenih elementov in načina oddaje naročila za nakup investicijskega kupona;  
3. navedba roka (ki ne sme biti daljši od 3 delovnih dni po koncu obračunskega obdobja, 

v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo za nakup investicijskega kupona) v 
katerem mora biti vplačilo iz naslova naročila za nakup investicijskih kuponov 
najpozneje izvedeno;  
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4. navedba, da se investicijski kupon, izdan na podlagi naročila za nakup, glasi na število 
enot premoženja, preračunanih po nakupni vrednosti enote premoženja, ki velja na 
zadnji dan obračunskega obdobja, v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo;  

5. navedba, da se naročilo za nakup investicijskega kupona, ki ga družba za upravljanje 
prejme v določnem obračunskem obdobju do presečne ure (navedba presečne ure) 
obračunskega dne T, glasi na število enot premoženja, preračunanih po nakupni 
vrednosti premoženja vzajemnega sklada na ta obračunski dan;  

6. navedba morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi z vplačilom investicijskih kuponov iz 
naslova naročila za nakup.  

 
Navedba, da mora družba za upravljanje ob vlagateljevem pristopu k pravilom upravljanja 
vzajemnega sklada in vplačilih investicijskih kuponov izvajati postopke, določene s predpisi s 
področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnimi predpisi.  
 
Opis drugih pomembnih dejstev v zvezi z izdajo in hrambo investicijskih kuponov vzajemnega 
sklada ter navedba načina in časa, ko bo imetnik investicijskega kupona obveščen o njegovi 
izdaji. 
 
10.2.2. Zaustavitev vplačil 
 
Navedba, da lahko družba za upravljanje oziroma skrbnik v izjemnih primerih in če to zahtevajo 
posebne okoliščine, začasno zaustavi vplačila investicijskih kuponov vzajemnega sklada. 
Navedba pogojev in okoliščin, v katerih lahko družba za upravljanje oziroma skrbnik začasno 
zaustavi vplačila.  
Navedba načina, mesta in časa obveščanja javnosti in imetnikov investicijskih kuponov o 
začasni zaustavitvi vplačil. 
 
10.2.3. Odkup investicijskih kuponov 
 
Navedba, da lahko imetnik investicijskega kupona od družbe za upravljanje kadarkoli zahteva 
izplačilo njegove odkupne vrednosti. 
Navedba, da je odkupna vrednost investicijskega kupona enaka zmnožku števila enot 
premoženja in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, zmanjšanemu za izstopne 
stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje. 
 
R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih razredov in če je smiselno, navedba, 
da je odkupna vrednost investicijskega kupona posameznega razreda investicijskih kuponov 
enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja posameznega razreda 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada, zmanjšanemu za izstopne stroške, do katerih je 
upravičena družba za upravljanje. 
 
Opis načina in pogojev izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona z navedbo, da bo 
družba za upravljanje na podlagi zahteve za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega 
kupona, ki jo bo prejela do presečne ure (navedba presečne ure) obračunskega dne T, pri 
izračunu odkupne vrednosti investicijskega kupona upoštevala vrednost enote premoženja po 
stanju na obračunski dan T, ki bo javno objavljena (navedba mesta objave) najkasneje 
naslednji delovni dan T+1, pri zahtevi za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona, 
ki jo bo prejela po presečni uri (navedba presečne ure) obračunskega dne T, pa bo pri izračunu 
odkupne vrednosti investicijskega kupona upoštevala vrednost enote premoženja po stanju na 
obračunski dan T+1, ki bo javno objavljena (mesto objave) najkasneje na delovni dan T+2. 
Navedba, da mora družba za upravljanje ob izplačilih investicijskih kuponov vzajemnega 
sklada izvajati postopke, določene s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in 
financiranja terorizma ter davčnimi predpisi. 
V primeru, da bo družba za upravljanje zagotavljala odkup investicijskih kuponov vzajemnega 
sklada tudi s prenosljivimi vrednostnimi papirji iz sredstev vzajemnega sklada v deležih, ki 
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odražajo sestavo njegovih naložb tudi navedba vseh pogojev in omejitev tovrstnega odkupa 
ter postopka tovrstnega odkupa. 
Navedba roka izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona in drugih podrobnosti v zvezi 
z izplačilom investicijskih kuponov ter navedba načina in časa, ko bo imetnik investicijskega 
kupona obveščen o izplačilu. 
 
V primeru, da si družba za upravljanje pridružuje pravico do zavrnitve vplačila oziroma omejitve 
pristopa ali druge transakcije določenim kategorijam vlagateljev pojasnilo, da lahko družba za 
upravljanje kadar koli ponovno odkupi enote premoženja imetnikov, ki so jih pridobili v 
nasprotju s to omejitvijo. 
 
10.2.4. Zaustavitev odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada 
 
Pojasnilo, da lahko družba za upravljanje v izjemnih primerih in če to zahtevajo posebne 
okoliščine zaradi varstva interesov imetnikov investicijskih kuponov začasno zaustavi odkup 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada. 
Pojasnilo, da je zaustavitev odkupa mogoča zgolj v okoliščinah in pod pogoji, opredeljenimi v 
sklepu, ki ureja začasno zaustavitev odkupa oziroma uvedbo delnega odkupa investicijskih 
kuponov vzajemnega sklada.  
Navedba, da lahko tudi Agencija zahteva začasno zaustavitev odkupa investicijskih kuponov 
vzajemnega sklada, če oceni, da je to v interesu imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega 
sklada.  
Navedba, da lahko začasno zaustavitev odkupa investicijskih kuponov v primerih, določenih z 
zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, uvede tudi skrbnik premoženja 
vzajemnega sklada.  
 
V primeru možnosti uvedbe začasnega delnega odkupa investicijskih kuponov tudi: 
 
10.2.5. Uvedba delnega odkupa investicijskih kuponov 
 
Pojasnilo, da lahko družba za upravljanje v izjemnih primerih namesto začasne zaustavitve 
odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada uvede začasni delni odkup investicijskih 
kuponov vzajemnega sklada.  
Pojasnilo, da je uvedba tega ukrepa mogoča zgolj v primeru in pod pogoji, opredeljenimi v 
sklepu, ki ureja začasno zaustavitev odkupa oziroma uvedbo delnega odkupa investicijskih 
kuponov vzajemnega sklada.  
Navedbo, da delni odkup investicijskih kuponov vzajemnega sklada temelji na bilančni 
razmejitvi premoženja vzajemnega sklada po kriteriju likvidnosti in pomeni, da se v običajnem 
roku po vložitvi zahteve za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona imetniku izplača 
odkupna vrednost v višini, ki ustreza proporcionalni udeležbi imetnika na likvidnem delu 
premoženja vzajemnega sklada. Preostale enote premoženja, na katere se glasi investicijski 
kupon, bo družba za upravljanje imetniku izplačala takoj, ko bo unovčila zadosten delež manj 
likvidnega premoženja vzajemnega sklada.  
 
10.2.6. Hkratna vplačila in izplačila  
 
Navedba, da če imetnik investicijskega sklada od družbe za upravljanje zahteva izplačilo 
odkupne vrednosti investicijskega kupona vzajemnega sklada ali podsklada, ki mu hkrati sledi 
vplačilo investicijskega kupona v drug vzajemni sklad ali podsklad, ki ga upravlja ista družba 
za upravljanje, se zahteva za izplačilo in vplačilo upošteva istočasno.  
Pojasnilo o datumu uvedbe tovrstnega sistema in obrazložitev, kako bo prehajanje med 
odprtimi investicijskimi skladi družbe za upravljanje obravnavano dotlej. 
 
R: Pri investicijskih kuponih različnih razredov tudi:  
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Opredelitev pogojev prehajanja med razredi investicijskih kuponov vzajemnega sklada brez 
vmesnega izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona. 
 
10.2.7. Napaka pri izračunu čiste vrednosti sredstev 
 
Navedba kdaj se šteje, da je pri izračunu čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada prišlo do 
napake in opis ravnanja družbe za upravljanje v primeru napake, pri čemer družba za 
upravljanje upošteva sklep, ki ureja izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote 
premoženja vzajemnega sklada, v delu, ki se nanaša na ravnanje v primeru napake pri 
izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada. Navedba, 
da bo družba za upravljanje nakazila premalo izplačanih odkupnih vrednosti izvedla v roku 5 
delovnih dni od dneva izračuna pravilne vrednosti enote premoženja in navedba zneska, do 
katerega družba za upravljanje dodatnega nakazila imetnikom enot ne bo izvedla. Navedba, 
da stroški, ki nastanejo v zvezi z odpravo napake, ne bodo bremenili sredstev vzajemnega 
sklada.  
 
V primeru prenosljivih investicijskih kuponov tudi: 
 
10.3. TRGOVANJE Z INVESTICIJSKIH KUPONI 
 
V primeru vzajemnega sklada, s katerih investicijskimi kuponi se trguje na organiziranem trgu:  
Navedba organiziranih trgov, na katerih se trguje z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada. 
 
Pojasnilo, da lahko vlagatelj investicijski kupon bodisi kadarkoli kupi oziroma proda po tržni 
ceni na organiziranem trgu bodisi ga vplača oziroma zahteva njegovo izplačilo neposredno od 
družbe za upravljanje. 
Opozorilo o različnih stroških, ki bremenijo vlagatelja bodisi ob vplačilu in izplačilu 
investicijskega kupona neposredno pri družbi za upravljanje bodisi ob nakupu in prodaji  
investicijskega kupona na organiziranem trgu. 
Navedba, da vsebuje vlagateljeva pristopna izjava k pravilom upravljanja vzajemnega sklada 
tudi podatek o številki njegovega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro 
katerega naj se prenesejo investicijski kuponi vzajemnega sklada, ki so predmet pristopne 
izjave, in podatke o članu klirinško depotne družbe, ki vodi ta račun.  
Navedba, da lahko imetnik investicijskega kupona uresniči pravico zahtevati izplačilo odkupne 
vrednosti od družbe za upravljanje tako, da hkrati z izročitvijo zahteve za izplačilo 
investicijskega kupona članu klirinško depotne družbe, ki vodi račun nematerializiranih 
vrednostnih papirjev, na katerem so vpisani investicijski kuponi vzajemnega sklada, ki so 
predmet zahteve, izda nalog za njihov prenos v breme svojega računa in v dobro plavajočega 
računa vzajemnega sklada. 
 
Opredelitev morebitnih drugih pogojev in navedba morebitnih drugih informacij, pomembnih 
za vlagatelje v vzajemni sklad s prenosljivimi investicijskimi kuponi. 
 
R: Če ima vzajemni sklad več razredov investicijskih kuponov, od katerih so nekateri razredi 
prenosljivi, nekateri pa neprenosljivi, se ta navedba vključi v del, ki se nanaša na prenosljive 
razrede investicijskih kuponov. 
 
V primeru UCITS ETF: 
Navedba organiziranih trgov, na katerih se trguje z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada. 
 
V primeru, ko za investicijske kupone, kupljene na organiziranem trgu, ni mogoče zahtevati 
izplačila odkupne vrednosti neposredno iz premoženja vzajemnega sklada, navedba tega 
dejstva in opozorila, da lahko vlagatelji v tem primeru investicijske kupone prodajo zgolj na 
organiziranem trgu preko posrednika (npr. borznega posrednika), kar jim lahko povzroči 
dodatne stroške (plačilo provizij). Poleg tega lahko vlagatelji pri nakupu investicijskih kuponov 
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plačajo več kot je takratna čista vrednost sredstev in pri njihovi prodaji prejmejo manj kot je 
takratna čista vrednost sredstev. 
Navedba, da v primeru, ko zaradi motnje trgovanja na organiziranem trgu, katere posledica je 
veliko odstopanje tržne cene investicijskega kupona od izračunane vrednosti enote 
premoženja vzajemnega sklada, družba za upravljanje zagotavlja neposreden odkup 
investicijskih kuponov iz premoženja vzajemnega sklada in opis tega postopka. 
Navedba, da vsebuje vlagateljeva pristopna izjava k pravilom upravljanja vzajemnega sklada 
tudi podatek o številki njegovega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro 
katerega naj se prenesejo investicijski kuponi vzajemnega sklada, ki so predmet pristopne 
izjave, in podatke o članu klirinško depotne družbe, ki vodi ta račun.  
Navedba, da lahko imetnik investicijskega kupona uresniči pravico zahtevati izplačilo odkupne 
vrednosti od družbe za upravljanje tako, da hkrati z izročitvijo zahteve za izplačilo 
investicijskega kupona članu klirinško depotne družbe, ki vodi račun nematerializiranih 
vrednostnih papirjev, na katerem so vpisani investicijski kuponi vzajemnega sklada, ki so 
predmet zahteve, izda nalog za njihov prenos v breme svojega računa in v dobro plavajočega 
računa vzajemnega sklada. 
 
Opredelitev morebitnih drugih pogojev in navedba morebitnih drugih informacij, pomembnih 
za vlagatelje v vzajemni sklad s prenosljivimi investicijskimi kuponi. 
 
R: Če ima vzajemni sklad več razredov investicijskih kuponov, od katerih so nekateri razredi 
prenosljivi, nekateri pa neprenosljivi, se ta navedba vključi v del, ki se nanaša na prenosljive 
razrede investicijskih kuponov. 
 
11. POGLAVJE 
POSLOVANJE VZAJEMNEGA SKLADA 
 
11.1. TRAJANJE VZAJEMNEGA SKLADA 
 
Navedba, da se vzajemni sklad oblikuje za nedoločen čas, oziroma navedba časa, za katerega 
se oblikuje, če se oblikuje za določen čas. 
 
11.2. PRENOS UPRAVLJANJA 
 
Navedba, da lahko družba za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, prenese njegovo 
upravljanje na drugo družbo za upravljanje. 
Navedba, da se v primeru, če Agencija družbi za upravljanje s pravnomočno odločbo odvzame 
dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma če je nad družbo 
za upravljanje začet stečajni postopek ali postopek prisilne likvidacije, izvede prisilni prenos 
upravljanja vzajemnega sklada na drugo družbo za upravljanje. 
Navedba, da postopek prenosa oziroma prisilnega prenosa upravljanja vzajemnega sklada na 
drugo družbo za upravljanje opredeljujejo določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in 
družbe za upravljanje. 
Navedba, da ob prenosu pride do zaustavitve vplačil in odkupa investicijskih kuponov 
vzajemnega sklada. 
 
11.3. ZAMENJAVA SKRBNIKA PREMOŽENJA 
 
Opis postopka morebitne zamenjave skrbnika premoženja vzajemnega sklada z navedbo 
razlogov, zaradi katerih lahko pride do njegove zamenjave, in opis njenih pravnih posledic. 
 
11.4. ZDRUŽITEV VZAJEMNIH SKLADOV 
 
Navedba sledečega besedila: 
»11.4.1. Pogoji združitve vzajemnih skladov in posledice za imetnike investicijskih kuponov 
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Družba za upravljanje ali več družb za upravljanje lahko izvede združitev dveh ali več 
vzajemnih skladov, ki jih upravlja oziroma jih upravljajo, s pripojitvijo ali spojitvijo. Pripojitev se 
opravi s prenosom celotnega premoženja enega ali več vzajemnih skladov (prenosni sklad) 
na drug obstoječ vzajemni sklad (prevzemni sklad). Spojitev se opravi z ustanovitvijo novega 
vzajemnega sklada (prevzemni sklad), na katerega se prenese celotno premoženje dveh ali 
več vzajemnih skladov, ki se spajajo (prenosni sklad). Po opravljeni združitvi prenosni sklad 
preneha brez likvidacijskega postopka, vse njegovo premoženje ter pravice in obveznosti pa 
preidejo na prevzemni sklad. Imetniki investicijskih kuponov prenosnega oziroma prenosnih 
skladov po izvedenem postopku združitve dobijo investicijske kupone prevzemnega sklada po 
menjalnem razmerju, ki ga določi družba za upravljanje oziroma družbe za upravljanje skladno 
z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje. Če pri menjavi investicijskih 
kuponov prenosnega sklada za prenosljive investicijske kupone prevzemnega sklada, imetniku 
investicijskih kuponov prenosnega sklada ne pripada celo število prenosljivih investicijskih 
kuponov prevzemnega sklada, lahko družba za upravljanje prevzemnega sklada temu 
imetniku vrednost enot premoženja, ki sestavljajo delno pravico, izplača v denarju. Združitev 
vzajemnih skladov je dopustna le, če se premoženjski položaj imetnikov investicijskih kuponov 
vzajemnih skladov, udeleženih pri združitvi, po opravljenem postopku združitve ne poslabša. 
Čista vrednost sredstev prevzemnega sklada mora biti, upoštevaje morebitno denarno 
izplačilo imetnikom investicijskih kuponov, po opravljenem postopku združitve najmanj enaka 
vsoti čiste vrednosti sredstev prenosnega in prevzemnega sklada pred tem postopkom, 
skupna vrednost vseh investicijskih kuponov prevzemnega sklada, katerih imetnik postane 
oseba po opravljenem postopku združitve, pa mora biti najmanj enaka skupni vrednosti vseh 
investicijskih kuponov prenosnega sklada, katerih imetnik je bila ista oseba pred tem 
postopkom. Izvedba združitve vzajemnih skladov je predmet predhodnega pregleda skrbnika 
in revizijske družbe, dovoljenje za združitev pa izda Agencija. Stroške, ki nastanejo zaradi 
združitve, nosijo družbe za upravljanje, ki upravljajo vzajemne sklade, udeležene pri združitvi. 
 
11.4.2. Pravice imetnika investicijskih kuponov 
 
Imetnik investicijskega kupona vzajemnega sklada ima v primeru, da je vzajemni sklad 
udeležen pri združitvi, pravico od družbe za upravljanje zahtevati: 

1. kopijo revizorjevega poročila o združitvi, ki mu jo mora družba za upravljanje 
brezplačno poslati najkasneje naslednji delovni dan po prejemu pisne zahteve, pri 
čemer jo lahko pošlje tudi v elektronski obliki, in 

2. izplačilo svojih investicijskih kuponov, pri čemer mu družba za upravljanje ne sme 
zaračunati izstopnih stroškov, ali 

3. zamenjavo investicijskih kuponov za investicijske kupone drugega vzajemnega sklada 
s podobno naložbeno politiko, ki ga upravlja ta družba za upravljanje ali družba za 
upravljanje, ki je z družbo za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, v razmerju tesne 
povezanosti ali v razmerju družb, povezanih s skupnim vodenjem. 

 
Imetniki investicijskih kuponov imajo pravico zahtevati izplačilo investicijskega kupona pod 
pogoji iz tega oddelka v obdobju od prejema obvestila o združitvi do pričetka zaustavitve vplačil 
in izplačil v prenosne in prevzemni sklad.«  
 
11.5. LIKVIDACIJA 
 
Navedba vseh razlogov za likvidacijo vzajemnega sklada, vključno z razlogi za likvidacijo na 
podlagi sklepa družbe za upravljanje. 
Navedba, da postopek likvidacije in njene pravne posledice opredeljujejo določbe zakona, ki 
ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje. 
Navedba načina, mesta in časa obveščanja imetnikov investicijskih kuponov v primeru 
likvidacije vzajemnega sklada. 
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11.6. PRETEKLA DONOSNOST  
 
Navedba, da so podatki o pretekli donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega 
sklada prikazani v prilogi IV. 
V primeru strukturiranih skladov se ta oddelek in priloga IV ne navajata.  
 
12. POGLAVJE: 
DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE 
 
12.1. SPLOŠNE INFORMACIJE 
 
Navedba firme in sedeža družbe za upravljanje ter navedba kraja glavne uprave družbe za 
upravljanje, če ta ni enak njenemu sedežu; navedba datuma ustanovitve. 
Navedba mesta in časa, ko je možen vpogled v splošne akte (akt o ustanovitvi oziroma 
družbeno pogodbo oziroma statut) in v zadnje razpoložljivo revidirano letno poročilo; navedba 
mesta in časa objave revidiranega letnega poročila družbe za upravljanje. 
Navedba številke in datuma odločbe o izdaji dovoljenja Agencije za opravljanje storitev 
upravljanja investicijskih skladov. 
Navedba podatka o višini v sodni register vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala družbe 
za upravljanje.  
Pojasnilo, da se seznam vseh investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje, 
nahaja v prilogi II. 
 
12.2. ORGANI VODENJA IN NADZORA 
 
Navedba, da je pojasnilo o sistemu upravljanja družbe za upravljanje, o njenih organih vodenja 
in nadzora ter njihovih članih navedeno v prilogi I. 
 
12.3. POLITIKA PREJEMKOV  
 
Navedba, da je pojasnilo o politiki prejemkov družbe za upravljanje navedeno v prilogi VIII. 
 
13. POGLAVJE: 
INFORMACIJE O DRUGIH OSEBAH 
 
13.1. SKRBNIK PREMOŽENJA 
 
Navedba firme in sedeža skrbnika premoženja vzajemnega sklada. 
Navedba datuma izdaje dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev za 
investicijske sklade. 
Navedba datuma izdaje dovoljenja Agencije za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških 
storitev za vzajemni sklad. 
 
Navedba glavnih dolžnosti, ki jih ima skrbnik premoženja vzajemnega sklada in morebitnih 
navzkrižij interesov.  
Opis funkcij hrambe, prenesenih s strani skrbnika, seznam oseb, na katere so te funkcije 
prenesene, in tretjih oseb, na katere so te funkcije nadalje prenesene, ter morebitna navzkrižja 
interesov, ki bi lahko bila posledica takšnega prenosa.  
Navedba, da bodo vlagateljem na zahtevo zagotovljene najnovejše informacije v zvezi s 
prenosom hrambe s strani skrbnika na druge oziroma tretje osebe. 
 
13.2. DRUGI IZVAJALCI STORITEV UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA 
 
Pojasnilo, da so podatki o osebah, na katere je družba za upravljanje prenesla posamezne 
storitve upravljanja vzajemnega sklada, navedeni v prilogi III. 
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13.3. PRITOŽBE VLAGATELJEV IN IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV 
 
Naslov, na katerega se lahko vlagatelj pritoži oziroma pošlje pritožbo, povezano s svojo 
naložbo ali nameravano naložbo v investicijske kupone vzajemnega sklada, in mesto kjer 
lahko pridobi vse informacije o politiki ravnanja družbe za upravljanje s pritožbami vlagateljev.  
Pojasnilo o razsodišču (naziv in sedež razsodišča) za izvensodno reševanje sporov med 
vlagatelji ter družbo za upravljanje in drugimi ponudniki storitev upravljanja vzajemnega 
sklada, s katerimi je družba za upravljanje sklenila pogodbe o prenosu opravljanja posameznih 
storitev upravljanja vzajemnega sklada, z navedbo mesta, kjer je mogoče pridobiti 
dokumentacijo o okoliščinah, v katerih lahko pride do izvensodnega reševanja sporov, in se 
seznaniti z vsemi elementi sheme izvensodnega reševanja sporov. 
 
14. POGLAVJE: 
OSEBE, ODGOVORNE ZA IZDAJO PROSPEKTA 
 
V tem poglavju mora biti navedena naslednja izjava, ki jo podpišejo osebe, odgovorne za izdajo 
prospekta: 
»Izjavljamo, da prospekt vzajemnega sklada vsebuje resnične podatke in ne izpušča nobene 
informacije, ki bi jo morala kot izdajatelj navesti družba za upravljanje oziroma s katero je 
seznanjena, njeno zamolčanje pa bi lahko oškodovalo imetnike investicijskih kuponov 
vzajemnega sklada ali potencialne vlagatelje. Prospekt vzajemnega sklada tudi ne vsebuje 
zavajajočih podatkov ali informacij, ki bi se lahko tolmačile na različne načine.« 
Vsebino prospekta vzajemnega sklada pregledajo in podpišejo vsi člani uprave oziroma vsi 
izvršni direktorji upravnega odbora družbe za upravljanje (ali njihovi pooblaščenci). S 
podpisom odgovarjajo za izjavo, dano v tem poglavju prospekta. 
Kraj, datum: 
Podpis vseh članov uprave družbe za upravljanje oziroma vseh izvršnih direktorjev njenega 
upravnega odbora (ali njihovih pooblaščencev). 
 
 
PRILOGE K PROSPEKTU 
 
I. ORGANI VODENJA IN NADZORA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE 
 
Kratko pojasnilo o sistemu upravljanja družbe za upravljanje, o njenih organih vodenja in 
nadzora. 
Navedba imen in priimkov vseh članov organov vodenja in nadzora družbe za upravljanje, 
skupaj z njihovimi funkcijami. 
 
II. INVESTICIJSKI SKLADI V UPRAVLJANJU DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE 
 
Seznam vseh investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje. 
 
III. SEZNAM DRUGIH IZVAJALCEV STORITEV UPRAVLJANJA VZAJEMNIH SKLADOV 
 
UPRAVLJANJE PREMOŽENJA 
Za vsako posamezno osebo, na katero je bilo preneseno upravljanje celote ali dela premoženja 
vzajemnega sklada, navedba: 

1. firme in sedeža; 
2. datuma prenosa storitve; 
3. vrste in obsega prenesenega premoženja. 

 
ADMINISTRATIVNE STORITVE 
Za vsako osebo, na katero je bila prenesena posamezna administrativna storitev, navedba: 
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1. firme in sedeža; 
2. datuma prenosa storitve; 
3. vrste prenesene administrativne storitve. 

 
STORITVE TRŽENJA INVESTICIJSKIH KUPONOV – VPISNA MESTA 
Navedba podatkov o pravnih in fizičnih osebah (firma in sedež pravne osebe oziroma ime in 
priimek fizične osebe), pri katerih je mogoče na območju Slovenije pristopiti k pravilom 
upravljanja vzajemnega sklada, vključno z navedbo natančnega naslova vpisnih mest, oziroma 
navedba naslova spletne strani, na kateri so na voljo ti podatki (op. podatki o vpisnih mestih 
se lahko navedejo tudi na koncu prospekta). 
 
IV. PRETEKLA DONOSNOST 
 
Prikaz pretekle donosnosti vzajemnega sklada v obsegu in z vsebino, ki jo za prikaz pretekle 
uspešnosti v dokumentu s ključnimi informacijami zahteva Delegirana uredba 2017/653/EU. 
 
R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih razredov se, če je smiselno, v tej 
prilogi navedejo podatki o pretekli donosnosti za vsak razred investicijskih kuponov posebej; 
prikažejo se lahko bodisi v istem bodisi v različnih grafikonih. 
 
V. MEHKE PROVIZIJE IN SPORAZUMI O DELITVI PROVIZIJ 
 
A. Pojasnilo, ali družba za upravljanje v zvezi z opravljanjem poslov s finančnimi instrumenti 
za račun vzajemnih skladov (storitve poravnav in izvršitve poslov) od borznoposredniških 
družb oziroma bank prejema kakšne ekonomske koristi v obliki t.i. mehkih provizij; če je do njih 
upravičena, njihov kratek opis; po potrebi tudi pojasnilo o tem, kako rešuje morebitno nasprotje 
interesov, ki bi lahko izhajalo iz prejemanja tovrstnih provizij. 
 
B. Pojasnilo, ali ima družba za upravljanje sklenjen kakšen sporazum, ki se nanaša na delitev 
transakcijskih stroškov, plačanih iz sredstev vzajemnega sklada, med njo in borzno 
posredniško družbo ali v primeru vzajemnega sklada, ki nalaga pomemben delež sredstev v 
ciljne sklade, na delitev provizij (neposrednih in/ali posrednih) med njo in družbo za upravljanje 
ciljnega sklada; če takšni sporazumi o delitvi provizij obstajajo, tudi pojasnilo, kdo je upravičen 
do provizij; po potrebi se navede tudi pojasnilo o tem, kako družba za upravljanje rešuje 
morebitno nasprotje interesov, ki bi lahko izhajalo iz tovrstnih sporazumov. 
 
C. Pojasnilo, ali ima družba za upravljanje sklenjen kakšen sporazum, ki se nanaša na 
povračila vlagateljem iz lastnih sredstev družbe za upravljanje, ki izvirajo iz naslova provizije 
za upravljanje; če takšni sporazumi obstajajo, pojasnilo o lastnostih in znesku povračila, ali če 
zneska ni mogoče določiti, način izračuna zneska, ali navedba povezave do spletne strani, 
kjer so ti podatki dostopni vlagatelju. 
 
VI. SEZNAM ORGANIZIRANIH TRGOV 
 
V tej prilogi se navedejo organizirani trgi, na katere so uvrščeni v trgovanje oziroma na katerih 
se trguje s posameznimi finančnimi instrumenti za račun vzajemnega sklada.  
 
A. Navedba, da bodo sredstva vzajemnega sklada naložena le v prenosljive vrednostne papirje 
in instrumente denarnega trga:  

1. ki so uvrščeni v trgovanje oziroma s katerimi se trguje na organiziranih trgih držav 
članic. Zadostuje navedba, da je seznam organiziranih trgov držav članic objavljen na 
spletni strani ESMA, v rubriki Rules, Databases & Library v podrubriki Registers and 
Data;  

2. s katerimi se trguje na drugih priznanih, redno delujočih in za javnost odprtih 
organiziranih trgih v državah članicah. Zadostuje navedba, da je seznam večstranskih 
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sistemov trgovanja držav članic objavljen na spletni strani ESMA, v rubriki Rules, 
Databases & Library v podrubriki Registers and Data;  

3. ki so uvrščeni v trgovanje oziroma s katerimi se trguje na naslednjih borzah vrednostnih 
papirjev evropskih držav, ki niso države članice:  
– seznam borz;  

4. ki so uvrščeni v trgovanje oziroma s katerimi se trguje na naslednjih borzah vrednostnih 
papirjev neevropskih držav:  
– seznam borz;  

5. s katerimi se trguje na drugih priznanih, redno delujočih in za javnost odprtih 
organiziranih trgih evropskih držav, ki niso države članice:  
– seznam trgov;  

6. s katerimi se trguje na drugih priznanih, redno delujočih in za javnost odprtih 
organiziranih trgih neevropskih držav:  
– seznam trgov.  

 
B. Navedba, da bodo sredstva vzajemnega sklada naložena le v tiste izvedene finančne 
instrumente:  

1. s katerimi se trguje na organiziranem trgu oziroma trgu institucionalnih vlagateljev 
države članice;  

2. s katerimi se trguje na naslednjih organiziranih trgih oziroma trgih institucionalnih 
vlagateljev tretjih držav:  
– seznam trgov. 

 
VII. POLITIKA PREJEMKOV DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE  
 
Pojasnilo o politiki prejemkov družbe za upravljanje obsega ali podroben opis politike 
prejemkov ali kratek opis politike prejemkov.  
 
Podroben opis politike prejemkov vključuje najmanj:  

1. opis postopka izračunavanja prejemkov;  
2. navedbo imen in priimkov oseb odgovornih za nagrajevanje;  
3. če obstaja komisija za prejemke tudi navedbo imen in priimkov članov komisije za 

prejemke.  
 
Kratek opis politike prejemkov vključuje:  

1. kratek opis politike prejemkov;  
2. izjavo, da so informacije o podrobnostih politike prejemkov, osebah odgovornih za 

nagrajevanje in sestavi komisije za prejemke (če le-ta obstaja) vlagateljem na voljo na 
spletni družbe za upravljanje (navedba spletne strani);  

3. navedbo, da vlagatelj lahko zahteva izročitev brezplačnega tiskanega izvoda 
dokumenta z informacijami o podrobnostih prejemkov družbe za upravljanje. 

 
VIII. RAZKRITJA ZA VZAJEMNI SKLAD, KI ŠTEJE ZA FINANČNI PRODUKT, KI SPODBUJA 
OKOLJSKE IN/ALI SOCIALNE ZNAČILNOSTI, ALI IMA CILJ TRAJNOSTNIH NALOŽB 
 
Za vzajemni podsklad, ki šteje za finančni produkt, ki spodbuja okoljske in/ali socialne 
značilnosti se pripravi priloga k prospektu v skladu s predlogo iz Priloge II k Delegirani uredbi 
Komisije (EU) 2022/1288 z dne 6. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino in prikaz 
informacij o načelu, „da se ne škoduje bistveno“, vsebino, metodologije in prikaz informacij o 
kazalnikih trajnostnosti in škodljivih vplivih na trajnostnost ter vsebini in prikazu informacij o 
spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti in ciljev trajnostnih naložb v predpogodbenih 
dokumentih, na spletnih mestih in v periodičnih poročilih (UL L 196 z dne 25. 7. 2022, str. 1; v 
nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2022/1288/EU). 
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Za vzajemni sklad, ki šteje za finančni produkt s ciljem trajnostnih naložb se pripravi priloga k 
prospektu v skladu s predlogo iz Priloge III k Delegirani uredbi 2022/1288/EU. 
 
IX. VZOREC OBRAZCA PRISTOPNE IZJAVE K PRAVILOM UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA 
SKLADA 
 
Priloga je obvezna sestavina prospekta z vključenimi pravili upravljanja vzajemnega sklada 
samo, če pravila upravljanja vzajemnega sklada določajo, da mora biti pristopna izjava podana 
na obrazcu, določenem s pravili upravljanja vzajemnega sklada. 
 
X. VZOREC OBRAZCA ZAHTEVE ZA IZPLAČILO INVESTICIJSKIH KUPONOV 
VZAJEMNEGA SKLADA 
 
Priloga je obvezna sestavina prospekta z vključenimi pravili upravljanja vzajemnega sklada 
samo, če pravila upravljanja vzajemnega sklada določajo, da mora biti zahteva za izplačilo 
podani na obrazcu, določenem s pravili upravljanja vzajemnega sklada. 
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PRILOGA 2 
 
STRUKTURA PROSPEKTA KROVNEGA SKLADA IN NAVODILA ZA NJEGOVO 
SESTAVO 
 
Naslovna stran 
Naslovna stran prospekta naj vsebuje: 

1. firmo in logotip družbe za upravljanje; 
2. označbo, da gre za Prospekt krovnega sklada (ime krovnega sklada) z vključenimi 

pravili upravljanja; 
3. datum (dd.mm.llll) izdaje dovoljenja Agencije za objavo prospekta z vključenimi pravili 

upravljanja; 
4. datum (dd.mm.llll), ko pravila upravljanja krovnega sklada (oziroma njihova zadnja 

sprememba) stopijo v veljavo; 
5. navedbo, da so vsi podskladi krovnega sklada usklajeni z Direktivo 2009/65/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih 
predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne 
papirje. 

 
Druga stran 
Druga stran prospekta naj vsebuje naslednje besedilo: 
»DOSTOPNOST REVIDIRANEGA LETNEGA IN POLLETNEGA POROČILA KROVNEGA 
SKLADA 
 
Zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada sta vlagatelju 
brezplačno na vpogled na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje. Vlagatelj lahko zahteva 
tudi izročitev brezplačnih izvodov dokumentov s ključnimi podatki za vlagatelje podskladov, 
izvoda prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in izvoda revidiranega 
letnega ter polletnega poročila krovnega sklada.« 
 
Druga stran prospekta mora vsebovati tudi opis načina izročitve posameznih dokumentov 
krovnega sklada vlagatelju in navedbo, da so vsi dokumenti o krovnem skladu in njegovih 
podskladih javnosti na voljo tudi na javni spletni strani družbe za upravljanje (navedba spletne 
strani). Druga stran prospekta mora vsebovati tudi navedbo telefonske številke, na kateri je 
mogoče dobiti dodatne informacije o poslovanju in investicijskih kuponih podskladov. 
 
Tretja stran 
Kazalo 
 
Četrta stran 
OSNOVNI PODATKI O KROVNEM SKLADU 
 
Besedilo mora vsebovati naslednje navedbe oziroma pojasnila: 

1. da je krovni sklad (ime krovnega sklada) oblikovan na podlagi zakonodaje Republike 
Slovenije, ki ureja področje upravljanja investicijskih skladov; 

2. datum (dd.mm.llll) izdaje dovoljenja Agencije za upravljanje krovnega sklada; 
3. da krovni sklad sestavljajo podskladi, ki jih opredeljujeta poseben naložbeni cilj in 

naložbena politika in ki predstavljajo premoženja, ki jih upravlja družba za upravljanje v 
skladu z načeli razpršitve tveganj v izključnem interesu imetnikov investicijskih kuponov 
podskladov; 

4. da so sredstva in obveznosti posameznega podsklada ločena od sredstev in obveznosti 
drugih investicijskih skladov in podskladov ter ločena od sredstev in obveznosti družbe 
za upravljanje in skrbnika premoženja krovnega sklada; 

5. da se seznam vseh podskladov krovnega sklada nahaja v dodatku E k temu prospektu; 
6. da krovni sklad upravlja (firma in sedež družbe za upravljanje); 
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7. da je skrbnik premoženja krovnega sklada (firma in sedež skrbnika premoženja krovnega 
sklada); 

8. da je zadnjo revizijo poslovanja krovnega sklada opravil(a) (firma in sedež 
pooblaščenega revizorja); 

9. da nadzor nad poslovanjem družbe za upravljanje opravlja Agencija za trg vrednostnih 
papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana, Slovenija (www.a-tvp.si). 

 
PRAVILA UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA 
 
Besedilo mora vsebovati naslednje navedbe oziroma pojasnila: 

1. da so sestavni del prospekta tudi pravila upravljanja krovnega sklada; 
2. da za posamezni podsklad ne veljajo ločena pravila upravljanja, temveč so posebnosti 

podskladov določene v pravilih upravljanja krovnega sklada; 
3. da so v skupnem delu prospekta določbe pravil upravljanja, ki veljajo za vse podsklade, 

v dodatku F pa posebne določbe pravil upravljanja po podskladih; 
4. da pravila upravljanja urejajo vsebino pravnih razmerij med družbo za upravljanje, ki 

upravlja krovni sklad, in imetniki investicijskih kuponov podskladov, in sicer: 
a) naložbene cilje in naložbeno politiko podskladov, vključno z omejitvami naložb 

in zadolževanja podskladov; 
b) način uporabe (zadržanja oziroma razdelitve) čistega dobička oziroma 

prihodkov podskladov; 
c) vrste stroškov, ki neposredno in posredno bremenijo imetnike investicijskih 

kuponov podskladov; 
d) referenčno valuto in obdobje obračunavanja čiste vrednosti sredstev in 

vrednosti enote premoženja podskladov; 
e) način obveščanja vlagateljev o finančnem in pravnem položaju podskladov, 

njihovem poslovanju in pravnih ter poslovnih dogodkih povezanih s podskladi 
ali krovnim skladom in/ali družbo za upravljanje; 

f) pravice imetnikov investicijskih kuponov, lastnosti morebitnih razredov 
investicijskih kuponov, postopek vplačila in izplačila investicijskih kuponov ter 
način izračuna njihovih nakupnih in odkupnih vrednosti, vključno s pogoji in 
omejitvami vplačil oziroma izplačil s prenosljivimi vrednostnimi papirji ter 
podrobnostmi glede načina in postopka tovrstnih vplačil oziroma izplačil, pogoje 
izplačila iz posameznega podsklada in hkratnega vplačila v drug podsklad brez 
vmesnega izplačila investicijskega kupona (prehod med podskladi) in 
morebitne stroške prehoda, pogoje in okoliščine, v katerih lahko družba za 
upravljanje uvede začasno zaustavitev vplačil in/ali odkupa investicijskih 
kuponov oziroma uvede začasni delni odkup investicijskih kuponov podsklada, 
in postopek izvedbe teh ukrepov, informacije o morebitnem trgovanju z 
investicijskimi kuponi na organiziranem trgu; 

g) trajanje podskladov, prenos upravljanja podsklada oziroma krovnega sklada na 
drugo družbo za upravljanje, zamenjavo skrbnika premoženja krovnega sklada, 
združitve podskladov, razloge za likvidacijo na podlagi sklepa družbe za 
upravljanje ter opis postopka likvidacije podskladov in prenehanja krovnega 
sklada; 

5. okoliščine in postopek spremembe pravil upravljanja krovnega sklada in s tem povezane 
pravice imetnikov investicijskih kuponov podskladov (z opisom razlike med spremembo 
pravil upravljanja posameznega podsklada in spremembo pravil upravljanja vseh 
podskladov); 

6. mesto, način in čas obveščanja imetnikov investicijskih kuponov podskladov o 
spremembi pravil upravljanja krovnega sklada. 

 
Peta stran 
Navedba pojasnil pomena osnovnih izrazov in kratic, ki so navedeni v besedilu prospekta z 
vključenimi pravili upravljanja. 
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Naslednje strani 
Naslednje strani prospekta vsebujejo navedbe oziroma besedila, kot določajo ta navodila. 
 
 
1. POGLAVJE: 
SKUPNA NALOŽBENA PRAVILA 
 
1.1. UVOD 
 
Navedba sledečih dejstev: 

1. podskladi krovnega sklada vlagateljem ponujajo možnost nalaganja v izbrane 
vrednostne papirje in druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj z 
namenom povečanja vrednosti vplačanih sredstev in ohranjanja visoke likvidnosti 
naložbe; 

2. ima vlagatelj glede na svoje potrebe in predvidevanja bodočih tržnih gibanj možnost 
nalaganja v enega ali več podskladov krovnega sklada, ki se med seboj razlikujejo po 
naložbenem cilju in naložbeni politiki; 

3. so v tem poglavju navedena samo tista naložbena pravila, ki so skupna vsem 
podskladom krovnega sklada, naložbeni cilji in politike posameznih podskladov pa so 
opredeljeni v dodatku F k prospektu; 

4. pojasnilo glede upoštevanja glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na 
dejavnike trajnostnosti v skladu s 7. členom Uredbe 2019/2088/EU, če je relevantno za 
vse podsklade krovnega sklada; 

5. navedba iz 7. člena Uredbe 2020/852/EU, če je relevantna za vse podsklade krovnega 
sklada. 

 
1.2. DOPUSTNE NALOŽBE 
 
V tem podpoglavju se navedejo in opišejo samo tiste vrste naložb, v katere bodo naložena 
sredstva vsaj enega od podskladov krovnega sklada, zato se pri zapisu besedila prospekta 
krovnega sklada izpustijo vse tiste spodaj navedene opredelitve in pojasnila, ki niso relevantna 
za podsklade krovnega sklada. 
Navedba, da bodo sredstva podskladov naložena v nadaljevanju navedene finančne 
instrumente samo v okviru njihovih naložbenih ciljev in politik. 
 
A. PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA 

1. podrobnejša opredelitev prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega 
trga, ki so uvrščeni oziroma s katerimi se trguje na organiziranem trgu v državi članici ali 
tretji državi in v katere bodo naložena sredstva podskladov, ter pojasnilo, da so 
organizirani trgi, na katere so uvrščeni v trgovanje oziroma na katerih se trguje s temi 
vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, opredeljeni v dodatku D; 

2. pojasnilo, da so naložbe v prenosljive vrednostne papirje v postopku njihove prve prodaje 
dopustne le, če bo njihov izdajatelj najkasneje v roku enega leta od izdaje zahteval 
njihovo uvrstitev v uradno kotacijo borze ali v trgovanje na drugem organiziranem trgu iz 
dodatka D; 

3. pojasnilo, da so naložbe v instrumente denarnega trga, s katerimi se ne trguje na 
organiziranem trgu, dopustne le, če so ti instrumenti ustrezno likvidni, če je njihovo 
vrednost mogoče kadarkoli natančno določiti in če so izpolnjeni drugi pogoji, določeni z 
zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje ter na njegovi podlagi 
izdanimi splošnimi akti; 

4. pojasnilo, da bo največ 10 odstotkov sredstev podskladov lahko naloženih tudi v druge 
prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, ki ne izpolnjujejo zgoraj 
navedenih pogojev, vendar te naložbe ne bodo odstopale od naložbenih ciljev in politike 
podskladov in ne bodo pomembno vplivale na njihovo tveganost. Pojasnilo da bo največ 
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5 odstotkov sredstev podsklada naloženih v prenosljive vrednostne papirje, ki niso 
sprejeti na organiziran trg vrednostnih papirjev; 

5. navedba okoliščin, ki določajo domicil izdajatelja finančnega instrumenta, pri čemer 
družba za upravljanje uporabi enega ali več kriterijev iz sklepa, ki ureja ključne elemente 
investicijskega sklada ter tipe in vrste investicijskih skladov. 

 
B. DENARNI DEPOZITI 

1. opredelitev bank oziroma kreditnih institucij, pri katerih bodo sredstva podskladov 
naložena v depozite; 

2. opredelitev ročnosti tovrstnih naložb. 
 
C. DRUGI ODPRTI INVESTICIJSKI SKLADI (CILJNI SKLADI) 

1. opredelitev splošnih pogojev, pod katerimi bodo sredstva podskladov naložena v enote 
ciljnih skladov in v primeru, da bo imel vsaj en podsklad pomemben delež svojih sredstev 
naložen v enotah ciljnih skladov, tudi navedba najvišjega odstotka provizije za 
upravljanje ciljnega sklada, ki je še sprejemljiv za nalaganje sredstev podsklada v enote 
ciljnega sklada. 

 
Č. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI 

1. pojasnilo, da bodo sredstva podskladov naložena v izvedene finančne instrumente z 
namenom trgovanja; 

2. če bodo vsi podskladi nalagali v enake vrste izvedenih finančnih instrumentov z enakimi 
osnovnimi instrumenti oziroma osnovami, na katere se nanašajo izvedeni finančni 
instrumenti, navedba teh vrst (sicer se vrste navajajo pri posameznem podskladu); 

3. pojasnilo, da so organizirani trgi oziroma trgi institucionalnih vlagateljev, na katerih se 
trguje s temi izvedenimi finančnimi instrumenti, opredeljeni v dodatku D k prospektu; 

4. opredelitev nasprotnih strank v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se 
trguje na trgu institucionalnih vlagateljev; 

5. opredelitev pogojev unovčitve oziroma zaprtja pozicije izvedenih finančnih 
instrumentov, s katerimi se trguje na trgu institucionalnih vlagateljev; 

6. opredelitev morebitnih drugih pogojev, ki jih bo upoštevala družba za upravljanje pri 
nalaganju sredstev podskladov v izvedene finančne instrumente; 

7. če podsklad uporablja zamenjave celotnega donosa (angl. total return swap) potem 
tudi: 

– informacije o strategiji glede osnov izvedenih finančnih instrumentov in sestavi 
naložbenega portfelja ali indeksa; 

– informacije o nasprotni stranki oziroma nasprotnih strankah pri poslih z 
izvedenimi finančnimi instrumenti; 

– opis obsega, v katerem ima nasprotna stranka kakršno koli pravico odločati o 
sestavi ali upravljanju naložb podsklada ali osnovah izvedenih finančnih 
instrumentov, in informacije o tem, ali je potrebna odobritev nasprotne stranke 
v zvezi s kakršnimi koli posli v zvezi z naložbami sklada; 

– opredelitev nasprotne stranke kot upravljavca premoženja, če ima nasprotna 
stranka pravico odločati o sestavi ali upravljanju naložb podsklada ali osnovah 
izvedenih finančnih instrumentov 

 
D. STRUKTURIRANI FINANČNI INSTRUMENTI Z VGRAJENIMI IZVEDENIMI FINANČNIMI 
INSTRUMENTI 

1. pojasnilo, da bodo sredstva podskladov naložena v prenosljive vrednostne papirje in/ali 
instrumente denarnega trga z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom 
(strukturirane finančne instrumente z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom); 

2. če bodo vsi podskladi nalagali v enake vrste strukturiranih finančnih instrumentov z 
vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom, navedba teh vrst (sicer se vrste navajajo 
pri posameznem podskladu); 
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3. opredelitev morebitnih drugih pogojev, ki jih bo upoštevala družba za upravljanje pri 
nalaganju sredstev podskladov v strukturirane finančne instrumente z vgrajenim 
izvedenim finančnim instrumentom. 
 

1.3. IZPOSTAVLJENOSTI KROVNEGA SKLADA IN PODSKLADOV 
 
Pojasnilo, da so v tem podpoglavju navedene omejitve izpostavljenosti podskladov do 
posameznega izdajatelja in do določenih izdajateljev finančnih instrumentov, in druge omejitve 
naložb podskladov, ki jih določa zakon, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje 
ter splošni akti, izdani na njegovi podlagi, ki niso navedene v dodatkih za posamezni podsklad. 
Omejitve izpostavljenosti se navedejo z jasno sistematiko po vrstah naložb, v katere bodo 
naložena sredstva podskladov. 
Če ima krovni sklad vsaj en podsklad, ki je indeksni sklad, navedba pojasnila, da naložbe 
podsklada, ki posnema sestavo indeksa, in razmerja med njimi ne bodo bistveno odstopale od 
komponent indeksa, ki ga podsklad posnema, in razmerij med njimi ter da se bodo morebitni 
spremenjeni sestavi indeksa prilagodile najkasneje v 30 dneh od objave spremembe sestave 
indeksa. 
 
1.4. DODATNA LIKVIDNA SREDSTVA 
 
Pojasnilo, da imajo lahko podskladi tudi dodatna likvidna sredstva, ki predstavljajo denarna 
sredstva podsklada, ki niso namenjena doseganju naložbenih ciljev, temveč pokrivanju tekočih 
in izrednih izplačil podskladov, oblikujejo pa se lahko tudi v času, potrebnem za reinvestiranje 
unovčenih naložb, in v primerih, ko zaradi izredno neugodnih razmer na trgu finančnih 
instrumentov družba za upravljanje začasno prekine nalaganje sredstev podskladov na te trge. 
Navedba najvišje predvidene višine dodatnih likvidnih sredstev podskladov (v odstotku od 
sredstev podsklada). 
 
1.5. ZADOLŽEVANJE 
 
Če bo upravljanje premoženja vsaj enega od podskladov vključevalo tudi zadolževanje, 
navedba največjega predvidenega obsega in ročnosti zadolževanja. 
Pojasnilo, ali bo v ta namen zastavljeno premoženje podskladov. 
 
1.6. TEHNIKE UPRAVLJANJA SREDSTEV 
 
Če bo družba za upravljanje za račun vsaj enega od podskladov uporabljala tehnike 
upravljanja sredstev, tudi pojasnili o: 

1. njihovem namenu uporabe; 
2. njihovem vplivu na naložbene cilje, izpostavljenosti in tveganja podsklada; 
3. njihovem predvidenem učinku na donosnost podsklada; 
4. politiki družbe za upravljanje glede neposrednih in posrednih stroškov oziroma provizij 

iz naslova tehnik upravljanja sredstev, ki se lahko pokrivajo iz sredstev podsklada. 
 
V zvezi z zavarovanjem, ki ga podsklad prejeme iz naslova tehnik upravljanja sredstev: 

1. pojasnilo o politiki družbe za upravljanje glede prejetih zavarovanj, instrumentih, ki jih 
podsklad lahko prejme v zavarovanje, zahtevani ravni zavarovanja, politiki družbe za 
upravljanje glede odbitkov pri vrednotenju sredstev prejetih v zavarovanje in v primeru 
reinvestiranja denarja prejetega v zavarovanje tudi politiko družbe za upravljanje glede 
reinvestranja (vključno s tveganji, ki izhajajo iz nalaganja tega denarja); 

2. če bodo zavarovanje predstavljali le prenosljivi vrednostni papirji, ki jih je izdala ali zanje 
jamči Republika Slovenija ali država članica, navedba tega dejstva; 

3. navedba držav članic, lokalnih skupnosti ali javnih mednarodnih organizacij, do katerih 
bo podsklad, iz naslova prejetih zavarovanj, lahko izpostavljen več kot 20 odstotkov 
čiste vrednosti sredstev sklada. 
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R: Uporabo naložbenih tehnik samo pri nekaterih razredih investicijskih kuponov podskladov 
je treba na tem mestu posebej izpostaviti, obenem pa navesti oznake razredov, na katere se 
tehnike nanašajo, in opisati morebiten vpliv njihove uporabe na vrednosti enot premoženja teh 
razredov investicijskih kuponov. 
 
V nadaljevanju se navedejo samo tiste tehnike upravljanja sredstev, ki jih bo uporabljala 
družba za upravljanje za račun vsaj enega od podskladov. 
 
A. POSOJANJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

1. pojasnilo, da lahko družba za upravljanje za račun podskladov iz njihovega premoženja 
posodi vrednostne papirje; 

2. pojasnilo, da lahko družba za upravljanje za račun podskladov posoja vrednostne 
papirje iz njihovega premoženja zgolj pod pogoji, ki jih opredeljuje zakon, ki ureja 
investicijske sklade in družbe za upravljanje ter sklep, ki ureja tehnike upravljanja 
sredstev investicijskega sklada. 

 
B. POSLI ZAČASNE PRODAJE/ZAČASNEGA NAKUPA (REPO POSLI) 

1. kratka in razumljiva definicija repo posla; 
2. pojasnilo, da lahko družba za upravljanje za račun podsklada sklepa repo posle zgolj 

pod pogoji iz zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje ter sklepa, 
ki ureja tehnike upravljanja sredstev investicijskega sklada; 

3. opredelitev omejitev in drugih pogojev njihove uporabe. 
 
C. KRITNA POSOJILA 

1. kratka in razumljiva definicija kritnega posojila; 
2. opredelitev namena kritnih posojil in pogojev njihove uporabe. 

 
Č. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI 

1. pojasnilo, da bodo ti izvedeni finančni instrumenti namenjeni izključno varovanju pred 
tveganji; 

2. opredelitev vrst izvedenih finančnih instrumentov, v katere bodo s tem namenom 
naložena sredstva podskladov; 

3. navedba osnovnih instrumentov oziroma osnov, na katere se bodo nanašali izvedeni 
finančni instrumenti; 

4. pri vsaki vrsti izvedenih finančnih instrumentov opredelitev tveganj, proti katerim se 
bodo s temi instrumenti varovali podskladi; 

5. pojasnilo, da so organizirani trgi oziroma trgi institucionalnih vlagateljev, na katerih se 
trguje s temi izvedenimi finančnimi instrumenti, opredeljeni v dodatku D k prospektu; 

6. opredelitev nasprotnih strank v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se 
trguje na trgu institucionalnih vlagateljev; 

7. opredelitev pogojev glede unovčitve oziroma zaprtja pozicije izvedenih finančnih 
instrumentov, s katerimi se trguje na trgu institucionalnih vlagateljev; 

8. opredelitev drugih pogojev uporabe izvedenih finančnih instrumentov. 
 
D. DOGOVORI O FINANČNIH ZAVAROVANJIH 

1. opredelitev namena finančnega zavarovanja; 
2. opis lastnosti finančnih zavarovanj in opredelitev omejitev ter pogojev njegove uporabe. 

 
E. PREJETE GARANCIJE 

1. opis lastnosti in predmeta garancije; 
2. navedba oseb, ki jo bodo zagotavljale. 
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F. DRUGO 
Navedba morebitnih drugih tehnik in orodij upravljanja naložb z obrazložitvijo pogojev njihove 
uporabe. 
 
2. POGLAVJE 
PRAVILA VREDNOTENJA PREMOŽENJA 
 
Kratek opis pravil vrednotenja premoženja podskladov po vrstah finančnih instrumentov, v 
katere bodo naložena sredstva podskladov. 
 
3. POGLAVJE: 
TVEGANJA  
 
Navedba, da je tveganje, ki se mu izpostavlja vlagatelj z nalaganjem v podsklade krovnega 
sklada, odvisno od naložbenih ciljev in politike vsakega posameznega podsklada, zato naj 
izbere takšen podsklad oziroma kombinacijo podskladov, da bo skupno tveganje naložbe zanj 
še sprejemljivo.  
Navedba, da lahko vrednost naložb podskladov v prihodnosti niha in da obstaja verjetnost, da 
vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vplačanega zneska. 
Kratki in razumljivi opisi tveganj, ki so jim izpostavljeni podskladi (npr. tržno tveganje, kreditno 
tveganje, tveganje poravnave, likvidnostno tveganje, valutno tveganje, tveganje skrbništva, 
tveganje koncentracije naložb v določeni vrsti naložb ali na določenem trgu, tveganje glede 
trajnostnosti). 
Če ima krovni sklad vsaj en podsklad s politiko nalaganja v izvedene finančne instrumente (za 
namene varovanja pred tveganji ali za namene trgovanja), opis dodatnih tveganj in/ali 
dejavnikov tveganja, ki se pojavljajo, in navedba pojasnila, da se ta tveganja in/ali dejavniki 
tveganja nanašajo izključno na podsklade, katerih sredstva bodo naložena v izvedene 
finančne instrumente. 
Če je smiselno, navedba, da pri naložbi v investicijske kupone podskladov obstajajo tudi drugi 
dejavniki tveganja, kot npr. obstoj garancij drugih oseb, spremembe predpisov, inflacija, 
nevarnost znižanja vrednosti sredstev in donosov v primeru množičnega unovčevanja 
investicijskih kuponov podskladov ipd. 
 
4. POGLAVJE: 
REFERENČNA VALUTA IN OBRAČUNSKO OBDOBJE 
 
Če se čiste vrednosti sredstev in vrednosti enot premoženja vseh podskladov obračunavajo v 
eurih, navedba, da je referenčna valuta vseh podskladov euro. 
Če imajo podskladi različne referenčne valute, navedba, da so valute, v katerih se 
obračunavata čista vrednost sredstev in vrednost enote premoženja podskladov, navedene v 
dodatku F. 
Navedba obdobja obračunavanja čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja 
podskladov. 
Če imajo podskladi različna obdobja obračunavanja čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote 
premoženja, navedba, da so obdobja obračunavanja čiste vrednosti sredstev in vrednosti 
enote premoženja podskladov navedene v dodatku F. 
 
R: Pri različnih razredih investicijskih kuponov enega ali več podskladov, ki se med seboj 
razlikujejo po valuti vplačil in izplačil, tudi: 

1. pojasnilo, da imajo lahko podskladi različne razrede investicijskih kuponov, ki se med 
seboj razlikujejo po valuti vplačil in izplačil; 

2. pojasnilo o vplivu te značilnosti na tveganje naložbe v investicijske kupone podskladov 
za vlagatelja; ter za posamezne razrede investicijskih kuponov, ki se med seboj 
razlikujejo po tem kriteriju, tudi: 
a) navedba oznake razreda; 
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b) navedba valute. 
 
5. POGLAVJE: 
UPORABA ČISTEGA DOBIČKA OZIROMA PRIHODKOV 
 
Če noben od podskladov krovnega sklada, imetnikom investicijskih kuponov podsklada ne bo, 
enkrat ali večkrat v poslovnem letu, razdelil in izplačal čistega dobička oziroma prihodkov 
navedba, da bodo podskladi prihodke oziroma čisti dobiček v celoti zadržali in da ga v obdobju 
imetništva investicijskih kuponov imetnikom ne bodo izplačevali, temveč šele ob izplačilu 
investicijskih kuponov podskladov. 
Če bo vsaj eden od podskladov sproti razdeljeval prihodke oziroma čisti dobiček, pojasnilo, da 
bodo nekateri podskladi sproti razdeljevali prihodke oziroma čisti dobiček, in opredelitev 
politike razdelitve čistega dobička oziroma prihodkov v skladu z opredelitvami iz sklepa, ki 
ureja razdelitev ali zadržanje čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada. 
Če so pravila oziroma pogoji za razdelitev čistega dobička oziroma prihodkov med podskladi 
različni (npr. različno obdobje razdelitve, različen delež čistega dobička oziroma prihodkov, ki 
bo izplačan), pojasnilo, da so podrobnosti razdelitve čistega dobička oziroma prihodkov 
podskladov navedene v dodatku F. 
 
R: Pri investicijskih kuponih različnih razredov enega ali več podskladov, ki se med seboj 
razlikujejo po tem, ali bodo imetnikom zagotavljali razdelitev čistega dobička oziroma 
prihodkov ali ne, pojasnilo, da družba za upravljanje pri podskladih izdaja različne razrede 
investicijskih kuponov, ki se med seboj razlikujejo po tej lastnosti, in tudi: 

1. navedba oznake razreda razdelitve; 
2. opredelitev, katere razrede investicijskih kuponov podsklada ali podskladov bodo 

bremenili stroški razdelitve. 
 
6. POGLAVJE: 
STROŠKI  
 
Če vsaj pri enem od podskladov obstajajo posebnosti glede stroškov, pojasnilo, da so 
posebnosti glede stroškov posameznih podskladov oziroma stroškov imetnikov njihovih 
investicijskih kuponov navedene v dodatku F. 
 
6.1. NEPOSREDNI STROŠKI IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV PODSKLADOV 
 
Informacije o neposrednih stroških imetnikov investicijskih kuponov podskladov in pojasnilo, 
da jih plačajo pri vplačilu in/ali izplačilu investicijskih kuponov. Te informacije naj vsebujejo: 

1. navedbo najvišjih vstopnih stroškov, do katerih je upravičena družba za upravljanje ob 
enkratnem vplačilu investicijskih kuponov podskladov, izraženih v odstotku od 
vrednosti investicijskega kupona (navede se le tisti najvišji odstotek, ki ga družba za 
upravljanje ne bo prekoračila pri nobenem podskladu oziroma njegovem razredu 
investicijskih kuponov); 

2. v primeru zaveze vlagatelja nalagati premoženje v podsklad(e) v določenem daljšem 
časovnem obdobju navedbo najvišjih vstopnih stroškov, obračunanih od vplačil, 
opravljenih v prvem letu po začetku vplačevanja v podsklad, izraženih v odstotku od 
vrednosti vplačil v prvem letu, in pojasnilo, da bodo vstopni stroški vseh nadaljnjih 
vplačil do izteka obdobja vplačevanja sorazmerno nižji, tako da skupni vstopni stroški 
od vplačil za celotno obdobje vplačevanja ne bodo presegli višine vstopnih stroškov za 
enkratna vplačila; navede se le tisti najvišji odstotek, ki ga družba za upravljanje ne bo 
prekoračila pri nobenem podskladu oziroma njegovem razredu investicijskih kuponov; 

3. navedbo najvišjih izstopnih stroškov, do katerih je upravičena družba za upravljanje ob 
izplačilu investicijskih kuponov, izraženih v odstotku od vrednosti investicijskega 
kupona; navede se le tisti najvišji odstotek, ki ga družba za upravljanje ne bo 
prekoračila pri nobenem podskladu oziroma njegovem razredu investicijskih kuponov; 
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4. v primeru prehajanja med podskladi krovnega sklada, navedbo najvišjih izstopnih 
oziroma vstopnih stroškov, do katerih je upravičena družba za upravljanje, izraženih v 
odstotku od vrednosti investicijskega kupona (navede se le tisti najvišji odstotek, ki ga 
družba za upravljanje ne bo prekoračila pri nobenem podskladu oziroma njegovem 
razredu investicijskih kuponov); 

5. pojasnilo, da lahko vlagatelj informacijo o dejanskih vstopnih in izstopnih stroških vselej 
pridobi od osebe pooblaščene za trženje enot podskladov; 

6. če je smiselno, opis neposrednih stroškov vlagatelja v primeru nakupa oziroma prodaje 
prenosljivih investicijskih kuponov na organiziranem trgu; 

7. navedbo morebitnih drugih administrativnih stroškov, do povrnitve katerih je v breme 
posameznega imetnika investicijskih kuponov upravičena družba za upravljanje; 

8. R: če imajo podskladi več razredov investicijskih kuponov, ki se med seboj razlikujejo 
po vstopnih in izstopnih stroških,,navedbo vstopnih in izstopnih stroškov posameznih 
razredov in morebitnih stroškov prehajanja med razredi investicijskih kuponov 
podskladov. 
 

6.2. STROŠKI UPRAVLJANJA IN POSLOVANJA KROVNEGA SKLADA 
 
Informacije o stroških, ki nastanejo v zvezi z upravljanjem in poslovanjem krovnega sklada, ki 
si jih družba za upravljanje in skrbnik lahko povrneta iz sredstev podskladov:  
 
A. Pojasnilo o načinu izračuna provizije za upravljanje podskladov, z navedbo obdobij, za 
katera se obračunava in plačuje ter rokov v katerih se izplačuje iz sredstev podskladov; 
pojasnilo, da so višine provizij za upravljanje posameznih podskladov navedene v dodatku F;  
 
B. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja 
storitve upravljanja krovnega sklada, če je to relevantno, navedba, da so posebnosti glede 
stroškov, ki veljajo za posamezen podsklad, navedene v dodatku F; pojasnilo, da si družba za 
upravljanje iz sredstev enega ali več podskladov poleg navedenih provizij in stroškov lahko 
povrne tudi stroške, ki ji nastanejo v zvezi s postopki, ki se nanašajo na odškodninsko 
odgovornost skrbnika oziroma katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje 
enega ali več podskladov.  
 
R: Pri investicijskih kuponih podskladov različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo po višini 
provizije za upravljanje, tudi:  

1. pojasnilo, da družba za upravljanje izdaja investicijske kupone podskladov različnih 
razredov, ki se med seboj razlikujejo po višini provizije za upravljanje;  

2. pojasnilo, da so višine provizij za upravljanje navedene za vsak razred investicijskih 
kuponov podskladov posebej v dodatku F;  

3. pojasnilo vpliva različnih provizij za upravljanje na vrednosti enot premoženja 
posameznih razredov podskladov.  

 
R: Pri investicijskih kuponih podskladov različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo po tem, 
ali bodo imetnikom zagotavljali sprotno razdelitev in izplačilo čistega dobička oziroma 
prihodkov ali ne, opozorilo, da bodo stroški razdelitve čistega dobička oziroma prihodkov 
posameznega podsklada bremenili izključno tisti del njihovega premoženja, ki se nanaša na 
investicijske kupone razreda razdelitve.  
 
C. Provizije v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev:  

1. navedba najvišjega odstotka provizije za opravljanje skrbniških storitev z izjemo 
hrambe sredstev podskladov (navede se le tisti najvišji odstotek, ki ne bo 
prekoračen pri nobenem podskladu oziroma njegovem razredu investicijskih 
kuponov); navedba splošnih pogojev njenega morebitnega znižanja;  

2. navedba najvišjega odstotka ali zneska provizije za opravljanje skrbniških storitev 
v zvezi s hrambo sredstev podskladov;  
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3. navedba najvišjega odstotka ali zneska provizije za vnašanje in izvrševanje nalogov 
v zvezi s sredstvi podsklada v hrambi;  

4. navedba obdobij in rokov v katerih se zgornje provizije izplačujejo iz sredstev 
podskladov.  

 
Č. Pojasnilo, da si skrbnik iz sredstev enega ali več podskladov poleg navedenih provizij lahko 
povrne tudi stroške, ki mu nastanejo v zvezi s postopki, ki se nanašajo na odškodninsko 
odgovornost družbe za upravljanje oziroma katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma 
premoženje enega ali več podskladov.  
 
Opredelitev, kateri izmed zgoraj navedenih stroškov bodo bremenili krovni sklad v celoti (vse 
podsklade), z opisom načina oziroma metodologije delitve skupnih stroškov med podsklade. 
 
6.3. TEKOČI STROŠKI PODSKLADOV  
 
Navedba, da so zadnji podatki o tekočih stroških podskladov krovnih skladov navedeni v 
dokumentu s ključnimi informacijami.  
Navedba mesta, kjer je dostopen kronološki pregled vseh doslej izračunanih in objavljenih 
podatkov o tekočih stroških. 
 
7. POGLAVJE: 
OBDAVČENJE 
 
Kratek opis obdavčitve krovnega sklada in imetnikov investicijskih kuponov podskladov na 
podlagi obstoječih predpisov, upoštevaje posebnosti podskladov: 
 
A. Pojasnilo o davčnem statusu krovnega sklada in podskladov v Republiki Sloveniji. 
 
B. Pojasnilo o vrstah dajatev in davščin (in morebitnih oprostitvah plačil dajatev in davščin) ter 
o višini in drugih pogojih obdavčitve imetnikov investicijskih kuponov podskladov. 
 
8. POGLAVJE: 
POSLOVNO LETO  
 
Navedba, da je poslovno leto krovnega sklada enako koledarskemu. 
 
9. POGLAVJE: 
OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV  
 
9.1. OBJAVA VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA PODSKLADOV 
 
Pri besedilu tega podpoglavja se pri prenosljivih investicijskih kuponih, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu, naslov tega podpoglavja nadomesti z naslovom »VREDNOSTI ENOT 
PREMOŽENJA PODSKLADOV IN NJIHOVE TRŽNE CENE«. 
 
Navedba mesta, pogostnosti in časa objave vrednosti enot premoženja podskladov; če se z 
investicijskimi kuponi enega ali več podskladov trguje na organiziranem trgu, tudi navedba 
mesta ter pogostnosti in časa objave tržnih cen enot premoženja podskladov. 
 
9.2. OBJAVA MESEČNIH POROČIL O POSLOVANJU PODSKLADOV 
 
Navedba mesta, pogostnosti in časa objave mesečnih poročil o poslovanju podskladov. 
 
9.3. OBJAVA INFORMACIJ O PRAVNIH IN POSLOVNIH DOGODKIH 
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Navedba mesta in časa objave informacij o pravnih in poslovnih dogodkih, povezanih s 
krovnim skladom, posameznim podskladom ali družbo za upravljanje, ki bi lahko pomembneje 
vplivali na poslovanje podskladov. 

 
9.4. NEPOSREDNO OBVEŠČANJE IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV  
 
Navedba načina neposrednega obveščanja imetnikov investicijskih kuponov podskladov. 

 
10. POGLAVJE: 
INVESTICIJSKI KUPONI, VPLAČILA IN IZPLAČILA 
 
Navedba, da je premoženje podskladov krovnega sklada razdeljeno na enote premoženja. 
 
10.1. INVESTICIJSKI KUPONI 
 
Navedba, da družba za upravljanje izdaja investicijske kupone podskladov, ki se glasijo na 
eno, več ali dele enot premoženja posameznega podsklada. 
Navedba vsebine pravic, ki izhajajo iz investicijskih kuponov: 

1. pravica od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo vrednosti enot premoženja 
podsklada, na katere se glasi investicijski kupon; 

2. pravica do izplačila sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije 
podsklada; 

3. pravica do izplačila sorazmernega dela čistega dobička oziroma prihodkov podsklada 
(če tako določajo pravila upravljanja krovnega sklada v delu, ki podrobneje 
opredeljujejo pravila upravljanja posameznih podskladov); 

4. morebitne druge pravice imetnikov investicijskih kuponov.  
 

Opis investicijskih kuponov podskladov: 
1. navedba podatkov, ki jih vsebuje investicijski kuponi; 
2. pojasnilo o tem, da je investicijski kupon imenski vrednostni papir; 
3. pojasnilo o neprenosljivosti oziroma prenosljivosti investicijskih kuponov podskladov na 

drugo osebo, z opisom, v kakšni obliki so izdani (kot pisna listina ali kot nematerializiran 
vrednostni papir); 

4. v primeru prenosljivih investicijskih kuponov navedba števila enot premoženja, na 
katere se glasijo posamezni investicijski kuponi. 

 
R: Pri investicijskih kuponih podskladov različnih razredov tudi: 

1. navedba oznake razreda; 
2. opis značilnosti, po kateri se razred investicijskih kuponov podsklada loči od drugih 

razredov (npr. po višini upravljavske provizije); 
3. opredelitev morebitnih pristopnih pogojev (npr. samo določen trženjski kanal); 
4. navedba mesta v prospektu, kjer so podrobneje opisane značilnosti razreda 

investicijskih kuponov. 
 
10.2. VPLAČILA IN IZPLAČILA 
 
10.2.1. Vplačila 
 
Navedba, da se lahko investicijski kuponi vplačajo samo v denarju.  
Če je pri enem ali več podskladih vplačilo v podsklad mogoče izvesti tudi s prenosljivimi 
vrednostnimi papirji, ki so dovoljena naložba posameznega podsklada, opis vseh pogojev in 
omejitev vplačil s prenosljivimi vrednostnimi papirji in podrobnosti glede postopka tovrstnega 
vplačila. Navedba, da je vplačilo s prenosljivimi vrednostnimi papirji mogoče samo pri 
podskladih, pri katerih je tako določeno v dodatku F.  
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Navedba, da je nakupna vrednost investicijskega kupona enaka zmnožku števila enot 
premoženja in vrednosti enote premoženja podsklada, povečanemu za vstopne stroške, do 
katerih je upravičena družba za upravljanje.  
 
R: Pri investicijskih kuponih podskladov različnih razredov in če je smiselno, navedba, da je 
nakupna vrednost investicijskega kupona posameznega razreda investicijskih kuponov enaka 
zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja posameznega razreda 
investicijskih kuponov podsklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena 
družba za upravljanje.  
 
Navedba, da lahko vlagatelj postane imetnik investicijskega kupona enega ali več podskladov, 
tako da na vpisnih mestih družbe za upravljanje pristopi k pravilom upravljanja krovnega sklada 
s pravilno izpolnjeno pristopno izjavo in vplača nakupno vrednost investicijskega kupona na 
denarni račun podsklada (opis izjeme, ki velja pri vplačilih s prenosljivimi vrednostnimi papirji). 
V primeru, da si družba za upravljanje pridružuje pravico do zavrnitve vplačila oziroma omejitve 
pristopa ali druge transakcije določenim kategorijam vlagateljev tudi navedba podrobnosti 
tovrstnih omejitev.  
Če družba za upravljanje omogoča pristop k pravilom upravljanja krovnega sklada z uporabo 
sredstev elektronske identifikacije:  

1. navedba, da lahko vlagatelj pristopi k pravilom upravljanja krovnega sklada tudi z 
uporabo sredstva elektronske identifikacije;  

2. opredelitev splošnih pogojev za tovrsten pristop;  
3. opis postopka pristopa ali navedba spletne povezave, kjer je ta opis vlagatelju 

dostopen;  
4. glede na to, da pristop k pravilom upravljanja z uporabo sredstva elektronske 

identifikacije poteka brez osebne navzočnosti vlagatelja, navedba, da je družba za 
upravljanje dolžna sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da je bilo prvo vplačilo 
investicijskega kupona opravljeno iz vlagateljevega transakcijskega računa, 
navedenega na pristopni izjavi;  

5. pojasnilo, da lahko družba za upravljanje naknadno in v določenih primerih od 
izdajatelja sredstva elektronske identifikacije pridobi podatke o načinu preveritve 
istovetnosti vlagatelja.  

Če družba za upravljanje omogoča pristop k pravilom upravljanja krovnega sklada z uporabo 
sredstva videoelektronske identifikacije:  

1. navedba, da lahko vlagatelj pristopi k pravilom upravljanja krovnega sklada tudi z 
uporabo sredstva videoelektronske identifikacije;  

2. opredelitev splošnih pogojev za tovrsten pristop;  
3. opis postopka pristopa ali navedba spletne povezave, kjer je ta opis vlagatelju 

dostopen;  
4. glede na to, da pristop k pravilom upravljanja z uporabo sredstva videoelektronske 

identifikacije poteka brez osebne navzočnosti vlagatelja, navedba, da je družba za 
upravljanje dolžna sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da je bilo prvo vplačilo 
investicijskega kupona opravljeno iz vlagateljevega transakcijskega računa, 
navedenega na pristopni izjavi;  

5. navedba, da je družba za upravljanje v primeru, da posamezna transakcija v zvezi z 
enoto investicijskega kupona podsklada preseže 15.000 eurov, dolžna ugotoviti in 
preveriti istovetnost vlagatelja ob njegovi osebni navzočnosti.  

Opis načina in pogojev prvega in nadaljnjih vplačil nakupne vrednosti investicijskega kupona 
z navedbo, da se za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun podsklada do 
presečne ure obračunskega dne T, pri izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona 
upošteva vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T, ki bo javno objavljena 
(navedba mesta objave) najkasneje naslednji delovni dan T+1, za vlagateljevo vplačilo, ki bo 
prispelo na transakcijski račun podsklada po presečni uri obračunskega dne T, pa se pri 
izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upošteva vrednost enote premoženja po 
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stanju na obračunski dan T+1, ki bo javno objavljena (navedba mesta objave) najkasneje na 
delovni dan T+2.  
Razen v primeru, ko je presečna ura pri vseh podskladih enaka in je zato navedena v tem 
oddelku, pojasnilo, da so presečne ure, upoštevaje naložbeno usmeritev podskladov, 
določene za vsak podsklad posebej in navedene v dodatku F.  
Če družba za upravljanje omogoča pristop k pravilom upravljanja krovnega sklada na podlagi 
naročila za nakup:  

1. pojasnilo, da lahko vlagatelj pridobi investicijski kupon podsklada tudi na podlagi 
naročila za nakup;  

2. opis bistvenih elementov in načina oddaje naročila za nakup;  
3. navedba roka (ki ne sme biti daljši od 3 delovnih dni po koncu obračunskega obdobja, 

v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo za nakup investicijskega kupona) v 
katerem mora biti vplačilo iz naslova naročila za nakup investicijskih kuponov 
najpozneje izvedeno;  

4. navedba, da se investicijski kupon, izdan na podlagi naročila za nakup, glasi na število 
enot premoženja, preračunanih po nakupni vrednosti enote premoženja, ki velja na 
zadnji dan obračunskega obdobja, v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo;  

5. navedba, da se naročilo za nakup investicijskega kupona, ki ga družba za upravljanje 
prejme v določnem obračunskem obdobju do presečne ure (navedba presečne ure) 
obračunskega dne T, glasi na število enot premoženja, preračunanih po nakupni 
vrednosti premoženja podsklada na ta obračunski dan;  

6. navedba morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi z vplačilom investicijskih kuponov iz 
naslova naročila za nakup;  

7. navedba, da je naročilo za nakup investicijskega kupona mogoče samo pri podskladih, 
pri katerih je tako določeno v dodatku F.  

 
Navedba, da mora družba za upravljanje ob vlagateljevem pristopu k pravilom upravljanja 
krovnega sklada in vplačilih investicijskih kuponov podskladov izvajati postopke, določene s 
predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnimi 
predpisi.  
 
Opis drugih pomembnih dejstev v zvezi z izdajo in hrambo investicijskih kuponov ter navedba 
načina in časa, ko bo imetnik investicijskega kupona obveščen o njegovi izdaji. 
 
10.2.2. Zaustavitev vplačil  
 
Navedba, da lahko družba za upravljanje oziroma skrbnik v izjemnih primerih in če to zahtevajo 
posebne okoliščine, začasno zaustavi vplačila v enega ali več podskladov. 
Navedba pogojev in okoliščin, v katerih lahko družba za upravljanje oziroma skrbnik začasno 
zaustavi vplačila.  
Navedba načina, mesta in časa obveščanja javnosti in imetnikov investicijskih kuponov o 
začasni zaustavitvi vplačil. 
 
10.2.3. Odkup investicijskih kuponov 
 
Navedba, da lahko imetnik investicijskega kupona podsklada od družbe za upravljanje 
kadarkoli zahteva izplačilo njegove odkupne vrednosti. 
Navedba, da je odkupna vrednost investicijskega kupona enaka zmnožku števila enot 
premoženja in vrednosti enote premoženja podsklada, zmanjšanemu za izstopne stroške, do 
katerih je upravičena družba za upravljanje. 
 
R: Pri investicijskih kuponih podskladov različnih razredov in če je smiselno, navedba, da je 
odkupna vrednost investicijskega kupona posameznega razreda investicijskih kuponov enaka 
zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja posameznega razreda 
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investicijskih kuponov podsklada, zmanjšanemu za izstopne stroške, do katerih je upravičena 
družba za upravljanje. 
 
Opis načina in pogojev izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona z navedbo, da bo 
družba za upravljanje na podlagi zahteve za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega 
kupona, ki jo bo prejela do presečne ure obračunskega dne T, pri izračunu odkupne vrednosti 
investicijskega kupona upoštevala vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T, 
ki bo javno objavljena (navedba mesta objave) najkasneje naslednji delovni dan T+1, pri 
zahtevi za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona, ki jo bo prejela po presečni uri 
obračunskega dne T, pa bo pri izračunu odkupne vrednosti investicijskega kupona upoštevala 
vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T+1, ki bo javno objavljena (mesto 
objave) najkasneje na delovni dan T+2.  
Navedba, da mora družba za upravljanje ob izplačilih investicijskih kuponov izvajati postopke, 
določene s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter 
davčnimi predpisi. 
 
V primeru, da bo družba za upravljanje zagotavljala odkup investicijskih kuponov 
posameznega podsklada tudi s prenosljivimi vrednostnimi papirji iz sredstev podsklada v 
deležih, ki odražajo sestavo njegovih naložb, tudi navedba vseh pogojev in omejitev tovrstnega 
odkupa ter postopka tovrstnega odkupa. 
 
Navedba roka izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona in drugih podrobnosti v zvezi 
z izplačilom odkupne vrednosti investicijskih kuponov ter navedba načina in časa, ko bo 
imetnik investicijskega kupona obveščen o izplačilu. 
 
V primeru, da si družba za upravljanje pridružuje pravico do zavrnitve vplačila oziroma omejitve 
pristopa ali druge transakcije določenim kategorijam vlagateljev pojasnilo, da lahko družba za 
upravljanje kadar koli ponovno odkupi enote premoženja imetnikov, ki so jih pridobili v 
nasprotju s to omejitvijo. 
 
10.2.4. Zaustavitev odkupa investicijskih kuponov  
 
Pojasnilo, da lahko družba za upravljanje v izjemnih primerih in če to zahtevajo posebne 
okoliščine zaradi varstva in interesov imetnikov investicijskih kuponov začasno zaustavi odkup 
investicijskih kuponov posameznega podsklada.  
Pojasnilo, da je zaustavitev odkupa mogoča zgolj v okoliščinah in pod pogoji, opredeljenimi v 
sklepu, ki ureja začasno zaustavitev odkupa oziroma uvedbo delnega odkupa investicijskih 
kuponov vzajemnega sklada. 
 
Navedba, da lahko tudi Agencija zahteva začasno zaustavitev odkupa investicijskih kuponov 
posameznega podsklada, če oceni, da je to v interesu imetnikov investicijskih kuponov.  
 
Navedba, da lahko začasno zaustavitev odkupa investicijskih kuponov v primerih, določenih z 
zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, uvede tudi skrbnik premoženja 
krovnega sklada.  
 
V primeru možnosti uvedbe začasnega delnega odkupa investicijskih kuponov tudi: 
 
10.2.5. Uvedba delnega odkupa investicijskih kuponov 
 
Pojasnilo, da lahko družba za upravljanje v izjemnih primerih namesto začasne zaustavitve 
odkupa investicijskih kuponov posameznega podsklada uvede začasni delni odkup 
investicijskih kuponov podsklada.  
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Pojasnilo, da je uvedba tega ukrepa mogoča zgolj v primeru in pod pogoji, opredeljenimi v 
sklepu, ki ureja začasno zaustavitev odkupa oziroma uvedbo delnega odkupa investicijskih 
kuponov vzajemnega sklada.  
Navedbo, da delni odkup investicijskih kuponov podsklada temelji na bilančni razmejitvi 
premoženja podsklada po kriteriju likvidnosti in pomeni, da se v običajnem roku po vložitvi 
zahteve za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona imetniku izplača odkupna 
vrednost v višini, ki ustreza proporcionalni udeležbi imetnika na likvidnem delu premoženja 
podsklada. Preostale enote premoženja, na katere se glasi investicijski kupon, bo družba za 
upravljanje imetniku izplačala takoj, ko bo unovčila zadosten delež manj likvidnega 
premoženja podsklada.  
 
10.2.6. Hkratna vplačila in izplačila 
 
Navedba, da če imetnik investicijskega sklada od družbe za upravljanje zahteva izplačilo 
odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada ali vzajemnega sklada, ki mu hkrati sledi 
vplačilo investicijskega kupona v drug podsklad ali vzajemni sklad, ki ga upravlja ista družba 
za upravljanje, se zahteva za izplačilo in vplačilo upošteva istočasno.  
Pojasnilo o datumu uvedbe tovrstnega sistema in obrazložitev, kako bo prehajanje med 
odprtimi investicijskimi skladi družbe za upravljanje obravnavano dotlej. 
Opredelitev morebitnih pogojev prehajanja med podskladi iste družbe za upravljanje. 
 
R: Pri investicijskih kuponih različnih razredov tudi: 
Opredelitev pogojev prehajanja med razredi investicijskih kuponov podskladov krovnega 
sklada brez vmesnega izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona. 
 
10.2.7. Napaka pri izračunu čiste vrednosti sredstev 
 
Navedba kdaj se šteje, da je pri izračunu čiste vrednosti sredstev podsklada prišlo do napake 
in opis ravnanja družbe za upravljanje v primeru napake, pri čemer družba za upravljanje 
upošteva sklep, ki ureja izračun čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja 
vzajemnega sklada, v delu ki se nanaša na ravnanje v primeru napake pri izračunu čiste 
vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada. Navedba, da bo družba 
za upravljanje nakazila premalo izplačanih odkupnih vrednosti izvedla v roku 5 delovnih dni od 
dneva izračuna pravilne vrednosti enote premoženja podsklada in navedba zneska, do 
katerega družba za upravljanje dodatnega nakazila imetnikom enot ne bo izvedla. Navedba, 
da stroški, ki nastanejo v zvezi z odpravo napake, ne bodo bremenili sredstev podskladov.  
 
V primeru, da krovni sklad vključuje enega ali več podskladov s prenosljivimi investicijskimi 
kuponi, tudi: 
 
10.3. TRGOVANJE Z INVESTICIJSKIMI KUPONI 
 
V primeru, da krovni sklad vključuje enega ali več podskladov, s katerih investicijskimi kuponi 
se trguje na organiziranem trgu:  
Navedba, da so investicijski kuponi nekaterih podskladov prenosljivi in navedba organiziranih 
trgov, na katerih se z njimi trguje. 
Pojasnilo, da lahko vlagatelj takšen investicijski kupon bodisi kadarkoli kupi oziroma proda po 
tržni ceni na organiziranem trgu bodisi ga vplača oziroma zahteva izplačilo njegove odkupne 
vrednosti neposredno pri družbi za upravljanje. 
Opozorilo o različnih stroških, ki bremenijo vlagatelja bodisi ob vplačilu in izplačilu 
investicijskega kupona pri družbi za upravljanje bodisi ob njegovem nakupu in prodaji na 
organiziranem trgu. 
Navedba, da vsebuje vlagateljeva pristopna izjava tudi podatek o številki njegovega računa 
nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega naj se prenesejo investicijski kuponi, 
ki so predmet pristopne izjave, in podatke o članu klirinško depotne družbe, ki vodi ta račun.  
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Navedba, da lahko imetnik investicijskega kupona uresniči pravico zahtevati izplačilo odkupne 
vrednosti od družbe za upravljanje tako, da hkrati z izročitvijo zahteve za izplačilo 
investicijskega kupona članu klirinško depotne družbe, ki vodi račun nematerializiranih 
vrednostnih papirjev, na katerem so vpisani investicijski kuponi podsklada, ki so predmet 
zahteve, izda nalog za njihov prenos v breme svojega računa in v dobro plavajočega računa 
podsklada. Opredelitev morebitnih drugih pogojev in navedba morebitnih drugih informacij, 
pomembnih za vlagatelje v podsklade s prenosljivimi investicijskimi kuponi. 
 
R: Če ima podsklad krovnega sklada več razredov investicijskih kuponov, od katerih so 
nekateri razredi prenosljivi, nekateri pa neprenosljivi, se ta navedba vključi v del, ki se nanaša 
na prenosljive razrede investicijskih kuponov. 
 
V primeru, da krovni sklad vključuje enega ali več podskladov, ki so po svojih značilnostih 
UCITS ETF: 
Navedba, da so investicijski kuponi nekaterih podskladov prenosljivi in navedba organiziranih 
trgov, na katerih se z njimi trguje. 
 
V primeru, ko za investicijske kupone, kupljene na organiziranem trgu, ni mogoče zahtevati 
izplačila odkupne vrednosti neposredno iz premoženja podsklada krovnega sklada, navedba 
tega dejstva in opozorila, da lahko vlagatelji v tem primeru investicijske kupone prodajo zgolj 
na organiziranem trgu preko posrednika (npr. borznega posrednika), kar jim lahko povzroči 
dodatne stroške (plačilo provizij). Poleg tega lahko vlagatelji pri nakupu investicijskih kuponov 
plačajo več kot je takratna čista vrednost sredstev in pri njihovi prodaji prejmejo manj kot je 
takratna čista vrednost sredstev. 
Navedba, da v primeru, ko zaradi motnje trgovanja na organiziranem trgu, katere posledica je 
veliko odstopanje tržne cene investicijskega kupona od izračunane vrednosti enote 
premoženja podsklada krovnega sklada, družba za upravljanje zagotavlja neposreden odkup 
investicijskih kuponov iz premoženja podsklada in opis tega postopka. 
Navedba, da vsebuje vlagateljeva pristopna izjava tudi podatek o številki njegovega računa 
nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega naj se prenesejo investicijski kuponi, 
ki so predmet pristopne izjave, in podatke o članu klirinško depotne družbe, ki vodi ta račun.  
Navedba, da lahko imetnik investicijskega kupona uresniči pravico zahtevati izplačilo odkupne 
vrednosti od družbe za upravljanje tako, da hkrati z izročitvijo zahteve za izplačilo 
investicijskega kupona članu klirinško depotne družbe, ki vodi račun nematerializiranih 
vrednostnih papirjev, na katerem so vpisani investicijski kuponi podsklada, ki so predmet 
zahteve, izda nalog za njihov prenos v breme svojega računa in v dobro plavajočega računa 
podsklada.  
 
Opredelitev morebitnih drugih pogojev in navedba morebitnih drugih informacij, pomembnih 
za vlagatelje v podsklade s prenosljivimi investicijskimi kuponi. 
 
R: Če ima podsklad več razredov investicijskih kuponov, od katerih so nekateri razredi 
prenosljivi, nekateri pa neprenosljivi, se ta navedba vključi v del, ki se nanaša na prenosljive 
razrede investicijskih kuponov. 
 
11. POGLAVJE 
DRUGE DOLOČBE O KROVNEM SKLADU IN PODSKLADIH 
 
11.1. TRAJANJE PODSKLADOV 
 
Navedba, da so podskladi oblikovani za nedoločen čas, oziroma v primeru, ko ima krovni sklad 
vsaj en podsklad, ki je oblikovan za določen čas, navedba, da je pri podskladih, ki so oblikovani 
za določen čas, čas, za katerega so oblikovani, opredeljen v dodatku F. 
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11.2. PRENOS UPRAVLJANJA 
 
Navedba, da lahko družba za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, prenese upravljanje 
celotnega krovnega sklada ali posameznega podsklada na drugo družbo za upravljanje. 
Navedba, da se v primeru, če Agencija družbi za upravljanje s pravnomočno odločbo odvzame 
dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma če je nad družbo 
za upravljanje začet stečajni postopek ali postopek prisilne likvidacije, izvede prisilni prenos 
upravljanja krovnega sklada na drugo družbo za upravljanje. 
Navedba, da postopek prenosa oziroma prisilnega prenosa upravljanja krovnega sklada na 
drugo družbo za upravljanje opredeljujejo določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in 
družbe za upravljanje. 
Navedba, da ob prenosu pride do zaustavitve vplačil in odkupa investicijskih kuponov. 
 
11.3. VKLJUČITEV PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA V DRUGI KROVNI SKLAD  
 
Navedba, da lahko družba za upravljanje, ki upravlja dva ali več krovnih skladov, podsklade 
enega krovnega sklada vključi v drugi krovni sklad. Če so predmet vključitve v drugi krovni 
sklad vsi podskladi posameznega krovnega sklada, ta po zaključenem prenosu podskladov v 
drugi krovni sklad preneha brez posebnega postopka likvidacije. Navedba, da mora družba za 
upravljanje pred izvedbo izločitve podskladov iz krovnega sklada in njihovi vključitvi v drugi 
krovni sklad pridobiti ustrezno dovoljenje Agencije. 
 
11.4. ZAMENJAVA SKRBNIKA PREMOŽENJA 
 
Opis postopka morebitne zamenjave skrbnika premoženja krovnega sklada z navedbo 
razlogov, zaradi katerih lahko pride do njegove zamenjave, in opis njenih pravnih posledic. 
 
11.5. ZDRUŽITEV PODSKLADOV 
 
Navedba sledečega besedila: 
»11.5.1. Pogoji združitve podskladov ter posledice za imetnike investicijskih kuponov 
Družba za upravljanje ali več družb za upravljanje lahko izvede združitev dveh ali več 
podskladov istega ali več krovnih skladov, ki jih upravlja oziroma jih upravljajo, in sicer s 
pripojitvijo ali spojitvijo. Pripojitev se opravi s prenosom celotnega premoženja enega ali več 
podskladov (prenosni sklad) na drug obstoječ podsklad (prevzemni sklad). Spojitev se opravi 
z ustanovitvijo novega podsklada (prevzemni sklad), na katerega se prenese celotno 
premoženje dveh ali več podskladov, ki se spajajo (prenosni sklad). Po opravljeni združitvi 
prenosni sklad preneha brez likvidacijskega postopka, vse njegovo premoženje ter pravice in 
obveznosti pa preidejo na prevzemni sklad. Imetniki investicijskih kuponov prenosnega 
oziroma prenosnih skladov po izvedenem postopku združitve dobijo investicijske kupone 
prevzemnega sklada po menjalnem razmerju, ki ga določi družba za upravljanje oziroma 
družbe za upravljanje skladno z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje. 
Če pri menjavi investicijskih kuponov prenosnega sklada za prenosljive investicijske kupone 
prevzemnega sklada, imetniku investicijskih kuponov prenosnega sklada ne pripada celo 
število prenosljivih investicijskih kuponov prevzemnega sklada, lahko družba za upravljanje 
prevzemnega sklada temu imetniku vrednost enot premoženja, ki sestavljajo delno pravico, 
izplača v denarju. Združitev podskladov je dopustna le, če se premoženjski položaj imetnikov 
investicijskih kuponov podskladov, udeleženih pri združitvi, po opravljenem postopku združitve 
ne poslabša. Čista vrednost sredstev prevzemnega sklada mora biti, upoštevaje morebitno 
denarno izplačilo imetnikom investicijskih kuponov, po opravljenem postopku preoblikovanja 
najmanj enaka vsoti čiste vrednosti sredstev prenosnega in prevzemnega sklada pred tem 
postopkom, skupna vrednost vseh investicijskih kuponov prevzemnega sklada, katerih imetnik 
postane oseba po opravljenem postopku združitve, pa mora biti najmanj enaka skupni 
vrednosti vseh investicijskih kuponov prenosnega sklada, katerih imetnik je bila ista oseba 
pred tem postopkom. Izvedba združitve podskladov je predmet predhodnega pregleda 
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skrbnika in revizijske družbe, dovoljenje za združitev pa izda Agencija. Stroške, ki nastanejo 
zaradi združitve, nosijo družbe za upravljanje, ki upravljajo podsklade krovnih skladov, 
udeležene pri združitvi. 
 
11.5.2. Pravice imetnika investicijskih kuponov 
 
Imetnik investicijskega kupona podsklada ima v primeru, da je podsklad udeležen pri združitvi, 
pravico od družbe za upravljanje zahtevati: 

1. kopijo revizorjevega poročila o združitvi, ki mu jo mora družba za upravljanje 
brezplačno poslati najkasneje naslednji delovni dan po prejemu pisne zahteve, pri 
čemer jo lahko pošlje tudi v elektronski obliki, in 

2. izplačilo svojih investicijskih kuponov, pri čemer mu družba za upravljanje ne sme 
zaračunati izstopnih stroškov, ali  

3. zamenjavo teh investicijskih kuponov za investicijske kupone drugega podsklada s 
podobno naložbeno politiko, ki ga upravlja ta družba za upravljanje ali družba za 
upravljanje, ki je z družbo za upravljanje, ki upravlja krovni sklad s tem podskladom, 
bodisi v razmerju tesne povezanosti bodisi v razmerju družb, povezanih s skupnim 
vodenjem. 

 
Imetniki investicijskih kuponov imajo pravico zahtevati izplačilo investicijskega kupona pod 
pogoji iz tega oddelka v obdobju od prejema obvestila o združitvi do pričetka zaustavitve vplačil 
in izplačil v prenosne in prevzemni sklad«.  
 
11.6. LIKVIDACIJA 
 
Navedba razlogov za likvidacijo podsklada in prenehanje krovnega sklada, vključno z razlogi 
za likvidacijo na podlagi sklepa družbe za upravljanje. 
Navedba, da postopek likvidacije in njene pravne posledice opredeljujejo določbe zakona, ki 
ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje. 
Navedba načina, mesta in časa obveščanja imetnikov investicijskih kuponov v primeru 
likvidacije podsklada. 
 
12. POGLAVJE: 
DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE 
 
12.1. SPLOŠNE INFORMACIJE 
 
Navedba firme in sedeža družbe za upravljanje ter navedba kraja glavne uprave družbe za 
upravljanje, če ta ni enak njenemu sedežu; navedba datuma ustanovitve. 
Navedba mesta in časa, ko je možen vpogled v splošne akte družbe za upravljanje (akt o 
ustanovitvi oziroma družbeno pogodbo oziroma statut) in v njeno zadnje razpoložljivo 
revidirano letno poročilo; navedba mesta in časa objave revidiranega letnega poročila družbe 
za upravljanje. 
Navedba številke in datuma odločbe o izdaji dovoljenja Agencije za opravljanje storitev 
upravljanja investicijskih skladov. 
Navedba podatka o višini v sodni register vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala družbe 
za upravljanje. 
 
12.2. ORGANI VODENJA IN NADZORA 
 
Navedba, da je pojasnilo o sistemu upravljanja družbe za upravljanje, o njenih organih vodenja 
in nadzora ter njihovih članih navedeno v dodatku A. 
 
 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 153 / 6. 12. 2022 / Stran 12545 

45 
 

12.3. POLITIKA PREJEMKOV  
 
Navedba, da je pojasnilo o politiki prejemkov družbe za upravljanje navedeno v dodatku H. 
 
13. POGLAVJE: 
INFORMACIJE O DRUGIH OSEBAH 
 
13.1. SKRBNIK PREMOŽENJA 
 
Navedba firme in sedeža skrbnika premoženja krovnega sklada. 
Navedba datuma izdaje dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev za 
investicijske sklade. 
Navedba datuma izdaje dovoljenja Agencije za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških 
storitev za krovni sklad. 
 
Navedba glavnih dolžnosti, ki jih ima skrbnik premoženja krovnega sklada in morebitnih 
navzkrižij interesov.  
Opis funkcij hrambe, prenesenih s strani skrbnika, seznam oseb, na katere so te funkcije 
prenesene, in tretjih oseb, na katere so te funkcije nadalje prenesene, ter morebitna navzkrižja 
interesov, ki bi lahko bilo posledica takšnega prenosa.  
Navedba, da bodo vlagateljem na zahtevo zagotovljene najnovejše informacije v zvezi s 
prenosom hrambe s strani skrbnika na druge oziroma tretje osebe. 
 
13.2. DRUGI IZVAJALCI STORITEV UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA IN 
PODSKLADOV 
 
Pojasnilo, da so podatki o osebah, na katere je družba za upravljanje prenesla posamezne 
storitve upravljanja krovnega sklada oziroma podskladov, navedeni v dodatku B. 
 
14. PRITOŽBE VLAGATELJEV IN IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV 
 
Naslov, na katerega se lahko vlagatelj pritoži oziroma pošlje pritožbo, povezano s svojo 
naložbo ali nameravano naložbo v investicijske kupone podsklada krovnega sklada, in mesto, 
kjer lahko pridobi vse informacije o politiki ravnanja družbe za upravljanje s pritožbami 
vlagateljev.  
Pojasnilo o razsodišču (naziv in sedež razsodišča) za izvensodno reševanje sporov med 
vlagatelji ter družbo za upravljanje in drugimi ponudniki storitev upravljanja krovnega sklada 
ali podskladov, s katerimi je družba za upravljanje sklenila pogodbe o prenosu opravljanja 
posameznih storitev upravljanja krovnega sklada, z navedbo mesta, kjer je mogoče pridobiti 
dokumentacijo o okoliščinah, v katerih lahko pride do izvensodnega reševanja sporov, in se 
seznaniti z vsemi elementi sheme izvensodnega reševanja sporov. 
 
15. POGLAVJE: 
OSEBE, ODGOVORNE ZA IZDAJO PROSPEKTA 
 
V tem poglavju mora biti navedena naslednja izjava, ki jo podpišejo osebe, odgovorne za izdajo 
prospekta: 
»Izjavljamo, da prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja vsebuje resnične 
podatke in ne izpušča nobene informacije, ki bi jo kot izdajatelj prospekta morala navesti 
družba za upravljanje oziroma s katero je seznanjena, njeno zamolčanje pa bi lahko 
oškodovalo imetnike investicijskih kuponov podskladov ali potencialne vlagatelje. Prospekt 
krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja tudi ne vsebuje zavajajočih podatkov ali 
informacij, ki bi se lahko tolmačile na različne načine.« 
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Vsebino prospekta krovnega sklada pregledajo in podpišejo vsi člani uprave oziroma vsi izvršni 
direktorji upravnega odbora družbe za upravljanje (ali njihovi pooblaščenci). S podpisom 
odgovarjajo za izjavo, dano v tem poglavju prospekta. 
Kraj, datum: 
Podpis vseh članov uprave družbe za upravljanje oziroma vseh izvršnih direktorjev njenega 
upravnega odbora (ali njihovih pooblaščencev). 
 
DODATEK A – ORGANI VODENJA IN NADZORA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE 
 
Kratko pojasnilo o sistemu upravljanja družbe za upravljanje, o njenih organih vodenja in 
nadzora. 
Navedba imen in priimkov vseh članov organov vodenja in nadzora družbe za upravljanje, 
skupaj z njihovimi funkcijami. 
 
DODATEK B – SEZNAM DRUGIH IZVAJALCEV STORITEV UPRAVLJANJA KROVNEGA 
SKLADA ALI PODSKLADOV 
 
UPRAVLJANJE PREMOŽENJA 
Za vsako posamezno osebo, na katero je bilo preneseno upravljanje celote ali dela premoženja 
enega ali več podskladov, navedba: 

1. firme in sedeža; 
2. datuma prenosa storitve; 
3. vrste in obsega premoženja, ki je bilo preneseno v upravljanje. 

 
ADMINISTRATIVNE STORITVE 
Za vsako osebo, na katero je bila prenesena posamezna administrativna storitev, navedba: 

1. firme in sedeža; 
2. datuma prenosa storitve; 
3. vrste prenesene administrativne storitve. 

 
STORITVE TRŽENJA INVESTICIJSKIH KUPONOV – VPISNA MESTA 
Navedba podatkov o pravnih in fizičnih osebah (firma in sedež pravne osebe oziroma ime in 
priimek fizične osebe), pri katerih je mogoče na območju Slovenije pristopiti k pravilom 
upravljanja posameznega podsklada, vključno z navedbo natančnega naslova vpisnih mest, 
oziroma navedba naslova spletne strani, kjer so ti podatki na voljo vlagateljem (op. podatki o 
vpisnih mestih se lahko navedejo tudi na koncu prospekta).  
 
DODATEK C – MEHKE PROVIZIJE IN SPORAZUMI O DELITVI PROVIZIJ 
 
A. Pojasnilo, ali družba za upravljanje v zvezi z opravljanjem poslov s finančnimi instrumenti 
za račun podskladov (storitve poravnav in izvršitve poslov) od borznoposredniških družb 
oziroma bank prejema kakšne ekonomske koristi v obliki t.i. mehkih provizij; če je do njih 
upravičena, njihov kratek opis; po potrebi tudi pojasnilo o tem, kako rešuje morebitno nasprotje 
interesov, ki bi lahko izhajalo iz prejemanja tovrstnih provizij. 
 
B. Pojasnilo, ali ima družba za upravljanje sklenjen kakšen sporazum, ki se nanaša na delitev 
transakcijskih stroškov, plačanih iz sredstev podskladov, med njo in borzno posredniško 
družbo ali v primeru podsklada, ki nalaga pomemben delež sredstev v ciljne sklade, na delitev 
provizij (neposrednih in/ali posrednih) med njo in družbo za upravljanje ciljnega sklada; če 
takšni sporazumi o delitvi provizij obstajajo, pojasnilo, kdo je upravičen do provizij; po potrebi 
tudi pojasnilo o tem, kako rešuje morebitni konflikt interesov, ki bi lahko izhajal iz tovrstnih 
sporazumov; če je smiselno, tudi poimenska navedba podskladov, v zvezi s katerimi ima 
sklenjene takšne sporazume. 
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C. Pojasnilo, ali ima družba za upravljanje sklenjen kakšen sporazum, ki se nanaša na 
povračila vlagateljem iz lastnih sredstev družbe za upravljanje, ki izvirajo iz naslova provizije 
za upravljanje; če takšni sporazumi obstajajo, pojasnilo o lastnostih in znesku povračila, ali če 
zneska ni mogoče določiti, način izračuna zneska, ali navedba povezave do spletne strani, 
kjer so ti podatki dostopni vlagatelju. 
 
DODATEK D – SEZNAM ORGANIZIRANIH TRGOV 
 
A. Navedba, da bodo sredstva podskladov v okvirih naložbenega cilja in politike vsakega 
podsklada naložena le v prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga:  

1. ki so uvrščeni v trgovanje oziroma s katerimi se trguje na organiziranih trgih držav 
članic. Zadostuje navedba, da je seznam organiziranih trgov držav članic objavljen na 
spletni strani ESMA, v rubriki Rules, Databases & Library v podrubriki Registers and 
Data;  

2. s katerimi se trguje na drugih priznanih, redno delujočih in za javnost odprtih 
organiziranih trgih v državah članicah. Zadostuje navedba, da je seznam večstranskih 
sistemov trgovanja držav članic objavljen na spletni strani ESMA, v rubriki Rules, 
Databases & Library v podrubriki Registers and Data;  

3. ki so uvrščeni v trgovanje oziroma s katerimi se trguje na naslednjih borzah vrednostnih 
papirjev evropskih držav, ki niso države članice:  
– seznam borz;  

4. ki so uvrščeni v trgovanje oziroma s katerimi se trguje na naslednjih borzah vrednostnih 
papirjev neevropskih držav:  
– seznam borz;  

5. s katerimi se trguje na drugih priznanih, redno delujočih in za javnost odprtih 
organiziranih trgih evropskih držav, ki niso države članice:  
– seznam trgov;  

6. s katerimi se trguje na drugih priznanih, redno delujočih in za javnost odprtih 
organiziranih trgih neevropskih držav:  
– seznam trgov.  

 
B. Navedba, da so sredstva podskladov v okvirih naložbenega cilja in politike vsakega 
posameznega podsklada lahko naložena le v izvedene finančne instrumente:  

1. s katerimi se trguje na organiziranem trgu oziroma trgu institucionalnih vlagateljev 
države članice;  

2. s katerimi se trguje na naslednjih organiziranih trgih oziroma trgih institucionalnih 
vlagateljev tretjih držav:  
– seznam trgov. 

 
DODATEK E – SEZNAM PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA 
 
Seznam vseh podskladov krovnega sklada z oznako zaporedne številke v dodatku F, kjer so 
podrobneje opredeljena pravila upravljanja posameznega podsklada. 
 
DODATEK F – PODROBNEJŠA PRAVILA UPRAVLJANJA PODSKLADOV 
 
Navedba, da se pravila upravljanja posameznih podskladov, kakor so podrobneje opredeljena 
v tem dodatku, vedno uporabljajo hkrati s pravili upravljanja iz skupnega dela prospekta 
krovnega sklada. 
 
V nadaljevanju se ločeno za vsak podsklad navede: 

1. zaporedna številka podsklada; 
2. ime podsklada; 
3. opredelitev, v katero vrsto investicijskih skladov iz sklepa, ki ureja ključne elemente 

investicijskega sklada ter tipe in vrste investicijskih skladov se podsklad uvršča. 
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Sledi navedba poglavij s spodnjimi naslovi in vsebino: 
 
1. DATUM OBLIKOVANJA IN OZNAKE INVESTICIJSKEGA KUPONA 
 
Navedba datuma izdaje dovoljenja Agencije za upravljanje podsklada (dd.mm.llll). 
Navedba ISIN kode investicijskega kupona podsklada in morebitne oznake investicijskega 
kupona. 
 
R: Pri investicijskih kuponih podskladov različnih razredov navedba razredov s pripadajočimi 
ISIN kodami in morebitnimi drugimi oznakami. 
 
2. NALOŽBENI CILJ 
 
Opis naložbenih ciljev podsklada, ki vsebuje: 

1. opredelitev naložbenih ciljev podsklada; 
2. če je relevantno, pojasnilo ali se podsklad šteje za finančni produkt, ki spodbuja 

okoljske in/ali socialne značilnosti, ali ima cilj trajnostnih naložb ter pojasnilo, da so 
podrobnejše informacije razkrite v prilogi k prospektu; 

3. če druge osebe nudijo garancijo, ki ščiti vlagatelje, opredelitev garancije in vseh 
morebitnih omejitev v zvezi z njo; 

4. če bo podsklad sledil izbranemu ali izbranim indeksom oziroma drugemu ustreznemu 
vodilu, navedba indeksov oziroma vodila in opredelitev stopnje svobode pri sledenju 
(pasivno, aktivno ali zmerno aktivno upravljanje); 

5. če je relevantno, navedbo iz 7. člena Uredbe 2020/852/EU. 
 
3. NALOŽBENA POLITIKA 
 
Navedba vrst finančnih instrumentov, v katere bodo naložena sredstva podsklada s 
pojasnilom, da bodo sredstva podsklada naložena v te finančne instrumente z upoštevanjem 
splošnih omejitev, opredeljenih v skupnem delu prospekta krovnega sklada, in v skladu z 
omejitvami, opredeljenimi v tem dodatku. 
Opis sloga upravljanja premoženja podsklada oziroma načina in metode, s katerima bo družba 
za upravljanje dosegala njegove naložbene cilje. 
 
Navedba omejitev naložb v posamezne vrste finančnih instrumentov. Družba za upravljanje 
pri določitvi teh omejitev upošteva sklep, ki ureja ključne elemente investicijskega sklada ter 
tipe in vrste investicijskih skladov.  
 
Če bo pretežen delež sredstev podsklada naložen v posamezno vrsto prenosljivih vrednostnih 
papirjev in/ali instrumentov denarnega trga: 

1. opredelitev kriterija za izbiro tovrstnih naložb (npr. gospodarski sektor oziroma 
geografsko območje); 

2. navedba borz in drugih organiziranih trgov iz dodatka D, na katere so uvrščeni v 
trgovanje oziroma na katerih bo družba za upravljanje trgovala s temi finančnimi 
instrumenti (lahko tudi samo sklic na posamezne organizirane trge iz dodatka D); 

3. pri naložbah v obveznice navedba vrste obveznic, opredelitev njihove prevladujoče 
dospelosti in morebitnih zahtev glede bonitete; 

4. pojasnilo, ali bodo sredstva podsklada naložena tudi v vrednostne papirje v postopku 
njihove prve prodaje; 

5. pojasnilo, ali bodo sredstva podsklada naložena tudi v instrumente denarnega trga, s 
katerimi se običajno ne trguje na organiziranem trgu. 
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Če bodo sredstva podsklada naložena v prenosljive vrednostne papirje in/ali instrumente 
denarnega trga z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom (strukturirane finančne 
instrumente z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom): 

1. navedba njihovih vrst, razen če so vrste navedene že v okviru poglavja 1.2 skupnega 
dela prospekta in veljajo za vse podsklade; 

2. opredelitev morebitnih drugih pogojev, ki jih bo upoštevala družba za upravljanje pri 
nalaganju sredstev podsklada v tovrstne finančne instrumente. 

 
Če bodo sredstva podsklada naložena v enote drugih odprtih investicijskih skladov (ciljnih 
skladov): 

1. opis vrst in lastnosti ciljnih skladov. 
 
Če bodo sredstva podsklada naložena v izvedene finančne instrumente (z namenom 
trgovanja):  

1. opredelitev vrst izvedenih finančnih instrumentov, v katere bodo naložena sredstva 
podsklada, in osnovnih instrumentov oziroma osnov, na katere se nanašajo izvedeni 
finančni instrumenti, razen če so vrste navedene že v okviru poglavja 1.2 skupnega 
dela prospekta in veljajo za vse podsklade; 

2. opredelitev morebitnih drugih pogojev, ki jih bo upoštevala družba za upravljanje pri 
nalaganju sredstev podsklada v tovrstne finančne instrumente. 

 
Če bodo sredstva podsklada naložena v izvedene finančne instrumente (za namene varovanja 
pred tveganji ali za namene trgovanja):  

1. navedba metode, ki se uporablja za merjenje skupne izpostavljenosti podsklada v zvezi 
z izvedenimi finančnimi instrumenti (metoda zavezujoče izpostavljenosti, metoda 
relativne VaR, metoda absolutne VaR); 

2. podsklad, ki za merjenje skupne izpostavljenosti v zvezi z izvedenimi finančnimi 
instrumenti uporablja metodo VaR, navede tudi načrtovano velikost finančnega vzvoda 
in možnost povečevanja tega vzvoda, pri čemer se ta izračuna kot vsota nominalnih 
zneskov uporabljenih izvedenih finančnih instrumentov; 

3. v primeru uporabe metode relativne VaR za merjenje skupne izpostavljenosti v zvezi z 
izvedenimi finančnimi instrumenti tudi navedba informacije o referenčnem premoženju; 

4. v primeru strukturiranega sklada, ki skupno izpostavljenost izračunava v skladu z 
določbami za izračunavanje skupne izpostavljenosti za strukturirane sklade, kot to 
določa sklep, ki ureja upravljanje tveganj investicijskega sklada, tudi: 
a) razkritje glede naložbene politike, osnovne izpostavljenosti in formule izplačila, in 

sicer v enostavnem in povprečnemu vlagatelju razumljivem jeziku ter 
navedba vidnega opozorila vlagateljem, da v primeru izstopa pred zapadlostjo investicijskega 
kupona podsklada ne bodo upravičen do obljubljenega izplačila in lahko utrpijo pomembno 
izgubo. 
 
Pojasnilo glede upoštevanja glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike 
trajnostnosti v skladu s 7. členom Uredbe 2019/2088/EU, če ni že navedeno v skupnem delu. 
 
Pojasnilo, ali bo družba za upravljanje v zvezi s premoženjem podsklada uporabljala kakšne 
tehnike upravljanja naložb, in če jih bo, katere. 
 
Posebnosti pravil za nekatere vrste podskladov in strukturiran sklad 
 
Pri indeksnemu podskladu samo sledeče: 

1. opis značilnosti indeksa, katerega sestavo bo posnemal podsklad, z navedbo mesta, 
kjer so dosegljive podrobnejše informacije o metodologiji izračuna indeksa, postopku 
revidiranja njegove sestave, njegovi trenutni sestavi in njenih spremembah ter druge 
informacije v zvezi z indeksom; 

2. ime oziroma naziv organizacije, ki izračunava indeks; 
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3. opredelitev strategije, ki bo podskladu omogočala posnemanje sestave indeksa (npr. 
fizično ali sintetično posnemanje); 

4. opis vpliva izbrane strategije na izpostavljenost vlagatelja indeksu in tveganju 
nasprotne stranke; 

5. če bo lahko zaradi sestave indeksa izpostavljenost podsklada do posameznega 
izdajatelja znašala več kot 20 odstotkov vrednosti sredstev, navedba izdajatelja in 
razlogov za povečano izpostavljenost; 

6. navedba pričakovane sledilne napake v običajnih tržnih razmerah; 
7. opis dejavnikov, ki bi lahko vplivali na uspešnost podsklada pri posnemanju indeksa 

(npr. transakcijski stroški, majhne nelikvidne komponente indeksa, reinvestiranje 
dividend). 

 
Pri indeksnih podskladih z vzvodom, poleg navedb iz prejšnjega odstavka, tudi: 

1. opis politike vzvoda, načina, kako ga bo dosegal (tj. ali je vzvod na ravni indeksa ali 
izhaja iz načina, kako se podsklad izpostavlja indeksu) in opredelitev morebitnih 
stroškov vzvoda; 

2. opis učinka kakršnega koli obratnega vzvoda (angl. reverse leverage); 
3. opis razlogov, zaradi katerih lahko prihaja do znatnega razlikovanja donosnosti 

podsklada od mnogokratnika donosnosti indeksa v srednje- in dolgoročnem obdobju. 
 
Pri UCITS ETF, ki niso indeksni podskladi, poleg navedb, ki veljajo za običajne podsklade, 
tudi: 

1. opis politike v zvezi razkrivanjem naložb podsklada, z navedbo mesta, kje so dosegljive 
informacije o naložbah sklada; 

2. opis načina in pogostost izračuna indikativne čiste vrednosti podsklada ter navedba 
mesta objave podatka o indikativni čisti vrednosti sredstev;  

3. v primeru aktivno upravljanega UCITS ETF tudi: 
a) izrecno navedbo, da bo aktivno upravljan;  
b) opis način izvajanja naložbene politike; 
c) če je relevantno, navedbo, da namerava presegati donosnost indeksa. 

 
Pri UCITS ETF, ki so indeksni podskladi, poleg navedb, ki veljajo za indeksne podsklade, tudi: 

1. opis politike v zvezi razkrivanjem naložb podsklada, z navedbo mesta, kje so dosegljive 
informacije o naložbah sklada; 

2. opis načina in pogostost izračuna indikativne čiste vrednosti sklada ter navedba mesta 
objave podatka o indikativni čisti vrednosti sredstev.  
 

Pri kratkoročnih podskladih denarnega trga in običajnih podskladih denarnega trga, samo 
sledeče: 

1. opis vrst in lastnosti finančnih instrumentov, v katere bodo naložena sredstva 
podsklada; 

2. pojasnilo, da so organizirani trgi, na katere so uvrščeni v trgovanje oziroma na katerih 
se trguje s temi instrumenti, navedeni v dodatku D; 

3. opredelitev pogojev, pod katerimi bodo naložena sredstva podsklada v instrumente 
denarnega trga, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu; 

4. opredelitev povprečne tehtane zapadlosti in povprečnega tehtanega trajanja finančnih 
instrumentov v sredstvih podsklada; 

5. opredelitev ročnosti bančnih depozitov, v katere bodo naložena sredstva podsklada. 
 
Pri podskladih življenjskega cikla/ciljnega datuma tudi ciljni datum likvidacije podsklada in 
časovnico ter algoritem sprememb v strukturi njegovih naložb.  
 
Pri podskladih krovnega sklada življenjskega cikla tudi: 

1. starostno skupino vlagateljev, ki ji je podsklad namenjen in najnižji dovoljeni delež 
sredstev podsklada, naložen v nizko tvegane finančne instrumente; 
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2. obrazložitev poteka avtomatičnega prenosa sredstev vlagatelja v podsklad namenjen 
višji starostni skupini vlagateljev. 

 
Pri strukturiranih podskladih tudi navedba vsebin, ki jih za strukturirane sklade določa 2. člen 
Delegirane uredbe 2017/653/EU.  
 
4. TVEGANJA IN PROFIL VLAGATELJA 
 
Poimenska navedba tveganj, ki jim bo posebej izrazito izpostavljen podsklad, in navedba 
mesta v prospektu, kjer so ta tveganja podrobneje opisana. 
Pojasnilo o vključevanju tveganj glede trajnostnosti v investicijske odločitve v skladu s 6. 
členom Uredbe 2019/2088/EU.  
Če bodo sredstva podsklada naložena v izvedene finančne instrumente za namene trgovanja, 
opozorilo, da je naložba v investicijske kupone podsklada priporočljiva samo za izkušene 
vlagatelje in vlagatelje, katerih premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih 
tveganj. 
Če bodo sredstva podsklada naložena v zamenjave celotnega donosa, opis tveganja 
nasprotne stranke in opis vpliva na vlagateljev donos.  
Pri indeksnih podskladih z vzvodom opis dodatnih tveganj, ki se pri tem pojavljajo. 
Če je mogoče upravičeno pričakovati, da bo zaradi sestave naložb ali zaradi uporabljenih 
tehnik in orodij upravljanja naložb podsklada vrednost njegove enote premoženja zelo nihala, 
opozorilo, da je zelo verjetno, da bo zaradi sestave naložb ali zaradi uporabljenih tehnik in 
orodij upravljanja naložb podsklada vrednost enote premoženja podsklada zelo nihala. 
Če je smiselno, opis morebitnih drugih dejavnikov tveganja, povezanih z naložbo v 
investicijske kupone podsklada (npr. obstoj garancij drugih oseb, varovanje pred valutnim 
tveganjem ipd.). 
 
Kratka in jasna opredelitev profila vlagatelja, kateremu je podsklad prvenstveno namenjen. 
 
5. DRUGE POSEBNOSTI PRAVIL UPRAVLJANJA PODSKLADA 
 

1. navedba časa, za katerega je oblikovan podsklad, če je oblikovan za določen čas; 
2. navedba začetne vrednosti enote premoženja (samo pri podskladih, oblikovanih po 

1.1.2003); 
3. v primeru iz drugega odstavka 4. poglavja skupnega dela prospekta navedba valute, v 

kateri se obračunavata čista vrednost sredstev in vrednost enote premoženja; 
4. navedba presečne ure za vplačila oziroma izplačila investicijskih kuponov; 
5. pojasnilo, ali je v podsklad mogoče vplačati tudi s prenosljivimi vrednostnimi papirji; 
6. pojasnilo, ali je mogoče pridobiti investicijski kupon podsklada na podlagi naročila za 

nakup; 
7. navedba višine provizije za upravljanje podsklada v odstotku od povprečne letne čiste 

vrednosti sredstev podsklada in, kadar je relevantno, opis politike družbe za upravljanje 
glede začasnega znižanja višine provizije; 

8. pojasnilo, ali je investicijski kupon podsklada prenosljiv; 
9. če se bodo čisti dobiček oziroma prihodki podsklada razdeljevali in izplačevali sproti, 

navedba tega dejstva in v primeru iz tretjega odstavka 5. poglavja skupnega dela 
prospekta pojasnilo o morebitnih posebnostih pri razdelitvi, ki se nanašajo izključno na 
ta podsklad; 

10. pojasnilo o morebitnih drugih posebnostih, ki se nanašajo izključno na podsklad. 
 
R: Če ima podsklad investicijske kupone različnih razredov, je treba to na tem mestu posebej 
navesti, poleg tega se navede, da so značilnosti razredov in morebitni pristopni pogoji 
opredeljeni v podpoglavju 10.2. skupnega dela prospekta. 
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R: Pri investicijskih kuponih podsklada različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo po višini 
provizije za upravljanje, se navedejo provizije za upravljanje za vsak razred posebej. 
 
DODATEK G – PRETEKLA DONOSNOST PODSKLADOV 
 
Podatki o pretekli donosnosti posameznega podsklada se navedejo v skupni tabeli za vse 
podsklade krovnega sklada, pri čemer mora biti iz tabele jasno razvidno, na kateri podsklad se 
nanaša posamezni podatek. 
 
Podatki o pretekli donosnosti podsklada, ki pomenijo (celotne) letne donosnosti naložbe v 
investicijske kupone podsklada za vsako izmed zadnjih 10 polnih koledarskih let poslovanja 
podsklada (oziroma za ustrezno krajše obdobje, če podsklad ne posluje toliko časa), se 
navedejo v odstotku (na eno decimalno mesto natančno). 
Donosnosti za obdobje poslovanja, krajše od enega leta, ni dovoljeno preračunavati na letno 
raven; če podsklad sledi izbranemu ali izbranim indeksom ali se primerja s katerim drugim 
ustreznim vodilom, se poleg podatka o pretekli donosnosti naložbe v investicijske kupone 
podsklada v isti tabeli za isto obdobje navedejo tudi podatki o (celotni) letni donosnosti 
indeksov oziroma drugega vodila; iz izračuna celotne letne donosnosti naj bo izključen vpliv 
davkov ter vstopnih in izstopnih stroškov, vendar mora biti ob tabeli jasno navedeno, kateri 
stroški so izvzeti iz izračuna. 
Pretekla donosnost strukturiranih skladov se ne navaja.  
Nad tabelo se navede opozorilo, da pretekla donosnost ni pokazatelj donosnosti naložbe v 
investicijske kupone podsklada v prihodnosti in da je treba pri mednarodnih primerjavah 
donosnosti upoštevati različne davčne režime, ki bi lahko vplivali na izračun donosnosti. 
 
R: Pri investicijskih kuponih podsklada različnih razredov se, če je smiselno, navedejo podatki 
o pretekli donosnosti ločeno po razredih investicijskih kuponov. 
 
DODATEK H – POLITIKA PREJEMKOV DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE  
 
Pojasnilo o politiki prejemkov družbe za upravljanje obsega ali podroben opis politike 
prejemkov ali kratek opis politike prejemkov.  
Podroben opis politike prejemkov vključuje najmanj:  

1. opis postopka izračunavanja prejemkov;  
2. navedbo imen in priimkov oseb odgovornih za nagrajevanje;  
3. če obstaja komisija za prejemke tudi navedbo imen in priimkov članov komisije za 

prejemke.  
 
Kratek opis politike prejemkov vključuje:  

1. kratek opis politike prejemkov;  
2. izjavo, da so informacije o podrobnostih politike prejemkov, osebah odgovornih za 

nagrajevanje in sestavi komisije za prejemke (če le-ta obstaja) vlagateljem na voljo na 
spletni strani družbe za upravljanje (navedba spletne strani);  

3. navedbo, da vlagatelj lahko zahteva izročitev brezplačnega tiskanega 
izvoda dokumenta z informacijami o podrobnostih prejemkov družbe za upravljanje. 

 
 
PRILOGE K PROSPEKTU: 
 
1. Razkritja podskladov, ki štejejo za finančni produkt, ki spodbuja okoljske in/ali 
socialne značilnosti, ali ima cilj trajnostnih naložb 
 
Za vsak podsklad, ki šteje za finančni produkt, ki spodbuja okoljske in/ali socialne značilnosti 
se pripravi priloga k prospektu v skladu s predlogo iz Priloge II k Delegirani uredbi 
2022/1288/EU. 
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Za vsak podsklad, ki šteje za finančni produkt s ciljem trajnostnih naložb se pripravi priloga k 
prospektu v skladu s predlogo iz Priloge III k Delegirani uredbi 2022/1288/EU. 
 
2. Vzorec obrazca pristopne izjave k pravilom upravljanja krovnega sklada 
 
Priloga je obvezna sestavina prospekta z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada samo, 
če pravila upravljanja določajo, da mora biti pristopna izjava podana na obrazcu, določenem s 
pravili upravljanja.  
 
3. Vzorec obrazca zahteve za izplačilo investicijskega kupona podsklada 
 
Priloga je obvezna sestavini prospekta z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada samo, 
če pravila upravljanja določajo, da mora zahteva za izplačilo podana na obrazcu, določenem 
s pravili upravljanja.  
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3801. Sklep o celotnih stroških poslovanja 
vzajemnega sklada

Na podlagi tretjega odstavka 249. člena Zakona o in-
vesticijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, 
št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS) 
Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o celotnih stroških poslovanja  

vzajemnega sklada

1. člen
(vsebina sklepa)

Ta sklep določa metodologijo za izračun celotnih stroškov 
poslovanja vzajemnega sklada iz prvega odstavka 249. člena 
Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ura-
dni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – 
ZOAIS; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) ter način in roke obja-
ve podatka o celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada.

2. člen
(metodologija za izračun celotnih stroškov poslovanja 

vzajemnega sklada)
(1) Celotni stroški poslovanja obsegajo tekoče stroške 

iz Priloge VII k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/653 z 
dne 8. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi in-
formacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje 
in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regu-
lativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda 
in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za 
izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov (UL L 
št. 100 z dne 12. aprila 2017, stran 1), zadnjič spremenjeni z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/975 z dne 17. marca 
2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Dele-
girane uredbe (EU) 2017/653 v zvezi s podaljšanjem preho-
dne ureditve iz člena 14(2) navedene uredbe in spremembi 
regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 
2021/2268 glede datuma začetka uporabe navedene uredbe (v 
nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2017/653/EU).

(2) Tekoči stroški se izračunajo v skladu z metodologijo iz 
Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.

3. člen
(način in rok objave podatka o CSP)

(1) Družba za upravljanje podatek o tekočih stroških ob-
javi v dokumentu s ključnimi informacijam v obsegu in na način 
kot ga določa Priloga VII k Delegirani uredbi 2017/653/EU.

(2) Izračun tekočih stroškov temelji na najnovejših po-
datkih kot to določa 82. točka Priloge VI k Delegirani uredbi 
2017/653/EU, podatki pa se posodabljajo in revidirajo v skladu 
s 15. in 16. členom Delegirane uredbe 2017/653/EU.

4. člen
(arhiv podatkov o tekočih stroških)

(1) Družba za upravljanje vodi arhiv podatkov o izraču-
nanih in objavljenih tekočih stroških, ki mora biti dosegljiv na 
mestu, ki je v dokumentu s ključnimi informacijami naveden 
kot splošni vir dodatnih informacij za vlagatelje kot to določa 
83. točka Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.

(2) V tem arhivu družba za upravljanje hrani tudi podatke 
o izračunanih celotnih stroških poslovanja za obdobje pred 
uveljavitvijo tega sklepa, ki jih prikaže ločeno in z ustrezno 
obrazložitvijo.

KONČNI DOLOČBI

5. člen
(prenehanje sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Uradni list 
RS, št. 100/15). 

6. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati 1. januarja 2023.

Št. 00701-5/2022-3
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-1611-0121

Predsednica sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev

Anka Čadež

3802. Sklep o spremembi Sklepa o kapitalu družbe 
za upravljanje

Na podlagi 1. in 2. točke 87. člena Zakona o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 
81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS) Agencija za 
trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o spremembi Sklepa o kapitalu  

družbe za upravljanje

1. člen
V Sklepu o kapitalu družbe za upravljanje (Uradni list 

RS, št. 100/15 in 82/18) se besedilo 6. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»(1) Stalni stroški družbe za upravljanje obsegajo celotne 
stalne splošne stroške družbe za upravljanje kot so opredeljeni 
v 13. členu Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega Parlamenta in 
Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za in-
vesticijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, 
(EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L 
314 z dne 5. 12. 2019, str. 1).

(2) Pri določanju višine stalnih stroškov družba za 
upravljanje upošteva tudi Delegirano uredba Komisije (EU) 
2022/1455 z dne 11. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativ-
nimi tehničnimi standardi za kapitalsko zahtevo za investicijska 
podjetja na podlagi stalnih splošnih stroškov (UL L 229 z dne 
5. 9. 2022, str. 1).«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00701-9/2022-3
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-1611-0120

Predsednica sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev

Anka Čadež
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3803. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o objavah in neposrednem obveščanju 
imetnikov enot

Na podlagi 216. člena, 236. člena, enajstega odstavka 
253. člena, drugega odstavka 263. člena, šestega odstavka 
278. člena, petega odstavka 298. člena, četrtega odstavka 
317. člena, četrtega odstavka 320. člena in 1. točke prvega 
odstavka 358. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah 
za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 
161/21 in 101/22 – ZOAIS) Agencija za trg vrednostnih papirjev 
izdaja

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah 

in neposrednem obveščanju imetnikov enot

1. člen
V Sklepu o objavah in neposrednem obveščanju imetni-

kov enot (Uradni list RS, št. 100/15, 31/17 in 64/21) se besedilo 
prvega člena spremeni tako, da se glasi:

»Ta sklep ureja:
1. vsebino, način in roke rednih objav družbe za upravlja-

nje, in sicer:
a) objavo vrednosti enote premoženja odprtega investi-

cijskega sklada;
b) objavo mesečnega poročila o poslovanju odprtega 

investicijskega sklada;
2. vsebino, način in roke izrednih objav družbe za upra-

vljanje in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kupo-
nov o pravnih oziroma poslovnih dogodkih povezanih z družbo 
za upravljanje oziroma odprtim investicijskim skladom v njenem 
upravljanju, ki bi lahko pomembno vplivali na poslovanje odpr-
tega investicijskega sklada in v tem okviru:

a) objavo informacije o oblikovanju krovnega sklada iz 
obstoječih vzajemnih skladov;

b) objavo informacije o vključitvi podskladov krovnega 
sklada v drugi krovni sklad;

c) objavo informacije in neposredno obveščanje imetnikov 
investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja vzaje-
mnega sklada;

d) objavo informacije in neposredno obveščanje imetni-
kov investicijskih kuponov o prenosu upravljanja vzajemnega 
sklada;

e) objavo informacije in neposredno obveščanje imetnikov 
investicijskih kuponov o začetku likvidacije vzajemnega sklada;

f) neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kupo-
nov o pripojitvi vzajemnega sklada k drugemu vzajemnemu 
skladu;

g) objavo informacije o začasni zaustavitvi odkupa oziro-
ma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega 
sklada;

h) objavo informacije o začasnem znižanju provizije za 
upravljanje odprtega investicijskega sklada;

3. neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kupo-
nov o obračunu vplačil oziroma izplačil v/iz odprtega investicij-
skega sklada;

4. seznanjanje potencialnih imetnikov investicijskih kupo-
nov s pomembnimi dejstvi in okoliščinami.«.

2. člen
2. člen se črta.

3. člen
5. točka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»5. »zbirni kazalnik tveganja« pomeni zbirni kazalnik 

tveganja iz 52. točke Priloge II k Delegirani uredbi Komisije 
(EU) 2017/653 z dne 8. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih 
s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za 

male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) 
z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, 
vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informa-
cijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih 
dokumentov (UL L št. 100 z dne 12. aprila 2017, stran 1), za-
dnjič spremenjeni z Delegirano uredba Komisije (EU) 2022/975 
z dne 17. marca 2022 o spremembi regulativnih tehničnih 
standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2017/653 v zvezi s po-
daljšanjem prehodne ureditve iz člena 14(2) navedene uredbe 
in spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane 
uredbe (EU) 2021/2268 glede datuma začetka uporabe na-
vedene uredbe (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 
2017/653/EU);«.

4. člen
V drugem odstavku 6. člena se 2. in 3. točka spremenita 

tako, da se glasita:
»2. zbirni kazalnik tveganja;
3. kumulativne donosnosti naložbe v investicijske kupone 

odprtega investicijskega sklada oziroma v primeru strukturira-
nih vzajemnih skladov simulacijo bodoče donosnosti odprtega 
investicijskega sklada;«.

5. člen
V 4. točki drugega odstavka 7. člena se beseda »Agen-

cije« nadomesti z besedilom »Agencije za trg vrednostnih 
papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija)«.

6. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »Uradni list RS, 

št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18« nadomesti z besedilom »Ura-
dni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 
– ZOAIS«.

7. člen
V 8. točki 14. člena se besedilo »dokumenti s ključnimi 

podatki za vlagatelje« nadomesti z besedilom »dokumenti s 
ključnimi informacijami«.

8. člen
V 8. točki 17. člena se besedilo »dokumenti s ključnimi 

podatki za vlagatelje« nadomesti z besedilom »dokumenti s 
ključnimi informacijami«.

9. člen
Prvi in drugi odstavek 31. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»(1) Družba za upravljanje prenosnega sklada vsakemu 

imetniku investicijskega kupona prenosnega sklada pošlje ob-
vestilo o pripojitvi, s katerim ga seznani z značilnostmi in po-
slovanjem prevzemnega sklada. V obvestilu o pripojitvi navede 
tudi mesto (najmanj sedež družbe za upravljanje in natančen 
elektronski naslov), kjer lahko imetnik investicijskega kupona 
prenosnega sklada pridobi dokument s ključnimi informacija-
mi prevzemnega sklada in navedbo, kje in na kakšen način 
lahko zahteva, da se mu dokument s ključnimi informacijami 
prevzemnega sklada pošlje. Imetniku mora tudi priporočiti, 
da dokument s ključnimi informacijami prevzemnega sklada 
natančno prebere.

(2) Družba za upravljanje prevzemnega sklada vsakemu 
imetniku investicijskega kupona prevzemnega sklada pošlje 
obvestilo o pripojitvi, s katerim ga seznani s postopkom pri-
pojitve in vplivom pripojitve na njegov položaj v prevzemnem 
skladu. Kadar se zaradi predlagane pripojitve spremeni doku-
ment s ključnimi informacijami prevzemnega sklada, obvestilu 
o pripojitvi navede tudi mesto (najmanj sedež družbe za upra-
vljanje in natančen elektronski naslov), kjer lahko imetnik in-
vesticijskega kupona prevzemnega sklada pridobi dokument s 
ključnimi informacijami prevzemnega sklada in navedbo, kje in 
na kakšen način lahko zahteva, da se mu dokument s ključnimi 
informacijami prevzemnega sklada pošlje. Imetniku mora tudi 
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priporočiti, da dokument s ključnimi informacijami prevzemnega 
sklada natančno prebere.«.

10. člen
4. in 5. točka prvega odstavka 33. člena se spremenita 

tako, da se glasita:
»4. kadar sta zbirna kazalnika tveganja iz dokumentov 

s ključnimi informacijami prenosnega in prevzemnega sklada 
različnih kategorij ali v spremljajočem opisu opredeljujeta raz-
lična bistvena tveganja, obrazložitev teh razlik;

5. primerjavo vseh stroškov in provizij prenosnega in 
prevzemnega sklada, navedenih v dokumentih s ključnimi in-
formacijami prenosnega in prevzemnega sklada;«.

11. člen
V prvem odstavku 42. člena se besedilo »dokumenti s 

ključnimi podatki za vlagatelje« nadomesti z besedilom »doku-
menti s ključnimi informacijami«.

12. člen
V Prilogi k sklepu se besedilo drugega in tretjega odstav-

ka spremeni tako, da se glasi:
»Zbirni kazalnik tveganja iz 2. točke drugega odstavka 

6. člena tega sklepa se izračunava mesečno, v skladu z meto-
dologijo iz Priloge II k Delegirani uredbi 2017/653/EU.

Zbirni kazalnik tveganja odprtega investicijskega sklada 
se v mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega 
sklada prikaže v enakem obsegu in obliki kot je določeno v 
Prilogi III k Delegirani uredbi 2017/653/EU.«.

KONČNA DOLOČBA

13. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2023.

Št. 00701-8/2022-3
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-1611-0118

Predsednica sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev

Anka Čadež
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LJUBLJANA

3804. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu 182 Pod hribom – del

Na podlagi 119. člena v zvezi z 289. členom Zakona o 
urejanju prostora (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 (Ura-
dni list RS, št. 199/21) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji 
dne 17. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

182 Pod hribom – del

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostor-
ski načrt 182 Pod hribom za enoti urejanja prostora ŠI-385 in 
ŠI-386 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) OPPN določa:
1. območje OPPN,
2. vplive in povezave s sosednjimi območji,
3. urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve prostor-

skih ureditev,
4. načrt gradbenih parcel,
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 načrtujejo z OPPN)

(1) Z OPPN sta načrtovana gradnja stavb z oskrbova-
nimi stanovanji s pripadajočo zunanjo ureditvijo in parkovno 
območje.

(2) OPPN določa prostorsko ureditev območja OPPN, po-
goje za gradnjo novih objektov, pogoje za posege na obstoječih 
objektih, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih površin, pogoje 
za varovanje okolja in ohranjanje narave ter pogoje za gradnjo 
prometne, energetske, komunalne in elektronske komunikacij-
ske infrastrukture.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in 
grafični del.

(2) Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora:
1.1 Izsek iz kartografskega dela Občinskega 

prostorskega načrta Mestne občine  
Ljubljana – izvedbeni del M 1:1000

2. Vplivi in povezave s sosednjimi območji:
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 

urejanja prostora M 1:5000
3. Načrt območja z načrtom parcelacije:
3.1. Geodetski in katastrski načrt s prikazom 

območja OPPN M 1:500
3.2. Načrt obodne parcelacije in gradbenih 

parcel M 1:500
3.3. Površine, namenjene javnemu dobru M 1:500
4. Načrt urbanističnih, arhitekturnih  

in krajinskih rešitev prostorskih ureditev
4.1. Načrt odstranitve obstoječih objektov M 1:500
4.2. Arhitekturno zazidalna situacija M 1:500
4.3. Značilni prerezi M 1:500
4.4. Prometno-tehnična situacija, idejna  

višinska regulacija in prikaz ureditev, 
potrebnih za varstvo pred naravnimi  
in drugimi nesrečami M 1:500

4.5. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:500

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. izvleček iz OPN MOL ID,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN in
6. povzetek za javnost.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc arhitekti in 
inženirji d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur, pod številko 
projekta P151880, v juliju 2022.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega enoti urejanja prostora (v 
nadaljnjem besedilu: EUP) ŠI-385 in ŠI-386.

(2) Območje OPPN obsega naslednje parcele v katastrski 
občini 1739 Zgornja Šiška: 897 – del, 899/1 – del, 899/2, 899/3, 
899/4, 899/5, 899/6, 899/8, 899/9, 902/5 – del, 903/4, 903/5, 
903/6, 903/7, 903/8, 904, 905.

(3) Površina območja OPPN znaša približno 1,5 ha.
(4) Območje OPPN je razdeljeno na pet prostorskih enot:
– PE1 – površine, namenjene gradnji novih stavb z oskr-

bovanimi stanovanji,
– PE2 – površine, obstoječih stanovanjskih stavb,
– PE3 – površine, namenjene ureditvi samostojnega par-

kirišča,
– JPE1 – površine, namenjene razširitvi obstoječih javnih 

cest in
– JPE2 – površine, namenjene ureditvi parkovnega ob-

močja.
(5) Meje območja OPPN in prostorskih enot so določene 

v grafičnih načrtih št. 3.1. »Geodetski in katastrski načrt s pri-
kazom območja OPPN« in 3.2. »Načrt obodne parcelacije in 
gradbenih parcel.«

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI

7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

(1) Območje OPPN se prometno navezuje na Bizjanovo 
ulico ter na ceste Pod hruško, Za vasjo in Pod hribom, ki so 

OBČINE
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priključene na lokalni zbirni cesti Šišensko in Vodnikovo cesto. 
Za potrebe načrtovane prostorske ureditve je predvidena del-
na razširitev obstoječih javnih cest (ceste Pod hruško in dela 
ceste Za vasjo) ter sprememba prometnega režima po cestah 
Pod hruško in Za vasjo iz dvosmernega v enosmerni promet, s 
pogoji omejitve najvišje dovoljene hitrosti na 30 km/h. Šišenska 
cesta se rekonstruira, in sicer od križišča z Vodnikovo cesto do 
križišča s cesto Pod hribom. Cesta Za vasjo se preplasti.

(2) V smeri sever–jug je čez območje OPPN vzdolž par-
kovne površine predvidena javna pešpot, ki se izven območja 
OPPN podaljša preko ceste Za vasjo do Vodnikove ceste 
na severu in do ceste Pod hribom in rekreacijske površine 
Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib na jugu. V ta 
namen je ob zahodnem robu parcele 901/1 v katastrski občini 
1739 Zgornja Šiška, ki se nahaja neposredno ob južnem robu 
območja OPPN, določen koridor za javno pešpot širine.

(3) Javna pešpot, ki je predvidena čez območje OPPN, 
preko stranskih poti omogoča dostop do območij predvidenih 
novogradenj in hkrati tudi interni dovoz s ceste Za vasjo na za-
zidljivi del parcele 899/1 v katastrski občini 1739 Zgornja Šiška.

(4) Območje OPPN se po obstoječih javnih poteh na-
vezuje na javni prevoz z linijo linijskega prevoza potnikov na 
Vodnikovi in Šišenski cesti.

(5) Po sredini območja OPPN poteka odprt odvodni jarek 
v smeri zahod–vzhod. V območju OPPN in proti vzhodu je 
urejen kot odprta vodna površina v zelenju. Proti zahodu je po 
50 m od meje območja OPPN zacevljen in poteka pod terenom.

(6) Za potrebe napajanja načrtovanih objektov je treba 
zgraditi nove priključke na obstoječe vodovodno, kanaliza-
cijsko, plinovodno, električno in elektronsko komunikacijsko 
omrežje, ki poteka po obodnih prometnicah ob robu obravna-
vanega območja.

(7) V oddaljenosti 10 min hoje so od območja OPPN 
oddaljeni Vrtec Miškolin, Vrtec Hansa Christiana Andersena 
– Enota Marjetica, Osnovna šola Valentina Vodnika, Osnovna 
šola Riharda Jakopiča, Glasbena šola Franca Šturma, MKL – 
Knjižnica Šiška, Center urbane kulture Kino Šiška, izpostava 
Upravne enote Ljubljana, pošta, UKC Ljubljana – Bolnišnica 
dr. Petra Držaja, Zdravstveni dom Ljubljana – Enota Šiška, 
lekarna, Športni park Ilirija, Rekreacijski center Mostec in Ska-
kalni center Mostec.

(8) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so prikazani 
na grafičnem načrtu 2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi ob-
močji.«

IV. URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

8. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) Na območju prostorske enote PE1 so dopustni nasle-
dnji objekti in dejavnosti:

– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbe-

ne skupine: samo dom za starejše osebe in
– 12420 Garažne stavbe v kleti objektov.
(2) V pritličju stavb v prostorski enoti PE1 so pod pogo-

jem, da je na gradbeni parceli objekta zagotovljeno zadostno 
število parkirnih mest, dopustne tudi naslednje nestanovanjske 
dejavnosti:

– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 100 m2 bruto 
tlorisnih površin (v nadaljnjem besedilu: BTP) objekta ali dela 
objekta) in

– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante.
(3) Sočasno z gradnjo objektov 11301 Stanovanjske 

stavbe z oskrbovanimi stanovanji je v prostorski enoti PE1 
dopustna tudi gradnja objektov 11220 Tri- in večstanovanjske 
stavbe. Površina objektov 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe 
lahko obsega največ do 30 % BTP iz 16. člena tega odloka.

(4) Na območju prostorske enote PE2 so dopustni nasle-
dnji objekti in dejavnosti:

– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 12420 Garažne stavbe: samo garaže za potrebe obsto-

ječih objektov in
– pisarniške in poslovne dejavnosti, dejavnosti osebnih 

storitev in druge storitvene dejavnosti, pod pogojem, da ne 
presegajo 30 % BTP posameznega stanovanjskega objekta.

(5) Na območju prostorske enote PE3 so dopustni nasle-
dnji objekti in dejavnosti:

– 21122 Samostojna parkirišča: samo parkirišča za oseb-
na vozila za potrebe obstoječega poslovnega objekta na parceli 
902/2, 902/3, 902/4 in 902/6 v katastrski občini 1739 Zgornja 
Šiška in

– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste: samo pešpoti in kolesarske poti.

(6) Na območju prostorske enote JPE1, kjer je predvidena 
širitev obstoječih javnih cest, so dopustni objekti:

– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste: samo lokalne ceste in javne poti, povr-
šine za pešce in kolesarje v cestišču, prometna signalizacija in 
prometna oprema.

(7) Na območju prostorske enote JPE2, ki predstavlja 
parkovno območje, so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:

– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste: samo pešpoti in kolesarske poti ter 
interni dovoz na zazidljiv del parcele 899/1 v katastrski občini 
1739 Zgornja Šiška in

– 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 del javne ceste, zelenice in 
druge urejene zelene površine.

(8) Na celotnem območju OPPN so dopustni tudi naslednji 
objekti oziroma posegi v prostor:

– kolesarske steze, pešpoti, brvi, trgi, ki niso sestavni del 
javne ceste,

– objekti, vodi in naprave komunalne, energetske in elek-
tronske komunikacijske infrastrukture, zadrževalniki in podobni 
objekti za akumulacijo vode,

– parkovne površine, vrtovi in parki ter druge urejene 
zelene površine, drevoredi, posamezna drevesa in biotopi,

– otroška in športna igrišča,
– naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti 

(meritve, zbiranje podatkov), opazovalnice in
– oporni zidovi.
(9) Na celotnem območju OPPN je skladno z določba-

mi 10. člena tega odloka dopustna tudi gradnja enostavnih 
in nezahtevnih objektov, ki služijo načrtovanim prostorskim 
ureditvam.

9. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) V prostorski enoti PE1 je predvidena gradnja petih 
terasnih blokov s kletno garažo in pripadajočimi zunanjimi 
ureditvami. V prostorski enoti PE2 se nahajata obstoječi stano-
vanjski stavbi Bizjanova ulica 12 in 14 s pripadajočimi zunanjimi 
ureditvami. V prostorski enoti PE3 je predvideno parkirišče za 
osebna vozila in del predvidene javne pešpoti. V prostorski 
enoti JPE1 je predvidena širitev obstoječih javnih cest (ceste 
Pod hruško in dela ceste Za vasjo). V prostorski enoti JPE2 
je predvidena ureditev parkovnih površin in javne pešpoti ter 
internega dovoza na zazidljivi del parcele 899/1 v katastrski 
občini 1739 Zgornja Šiška.

(2) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti PE1 je:

– bloki A1, A2, A3 in A4 se umestijo v skupini ob severoza-
hodnem robu območja tako, da so med seboj zamaknjeni. Pod 
objekti je predvidena skupna kletna garaža. Površine nad pod-
zemno garažo se ozeleni oziroma uredi kot površine v skupni 
rabi (otroško igrišče, rekreacijske površine za starejše, trg ipd.);
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– blok A5 se umesti v južni del območja in ima samostojno 
kletno garažo;

– glavni dovoz do blokov A1, A2, A3 in A4 je predviden na 
zahodni strani s ceste Pod hruško proti klančini v kletno garažo. 
Poleg uvoza v kletno garažo je na severni strani s ceste Za 
vasjo načrtovan ločen dovoz na teren;

– dovoz do bloka A5 je predviden iz Bizjanove ulice.
(3) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 

prostorski enoti PE2 je:
– vzdolž Bizjanove ulice sta obstoječi stanovanjski stavbi 

O1 in O2 s pripadajočo zunanjo ureditvijo;
– dovoz je urejen neposredno iz Bizjanove ulice na dvo-

rišča objektov.
(4) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 

prostorski enoti PE3 je:
– parkirišču za osebna vozila se uredi dovoz z Bizjanove 

ulice preko manipulativnih in prometnih površin na parceli 902/6 
v katastrski občini 1739 Zgornja Šiška, ki pripadajo obstoječi 
poslovni stavbi, locirani neposredno ob jugozahodnem robu 
območja OPPN;

– ob jugovzhodnem robu območja je predvidena javna 
pešpot kot nadaljevanje javne pešpoti skozi območje prostor-
ske enote JPE2, ki povezuje cesti Pod hribom na južni strani in 
Za vasjo na severni strani.

(5) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti JPE1 je:

– dopustne so širitve obstoječih javnih cest (ceste Pod 
hruško in dela ceste Za vasjo) in prestavitve oziroma dogradi-
tve obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav.

(6) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti JPE2 je:

– parkovno območje je dopustno urediti kot odprto zeleno 
površino;

– dopustno je urediti otroška in druga javna igrišča, javne 
vrtove, parke, trge, ki niso sestavni del javne ceste, zelenice in 
druge urejene zelene površine ter vrtičke;

– med cestama Pod hribom na južni strani in Za vasjo na 
severni strani je ob skrajnem zahodnem robu prostorske enote 
JPE2 treba urediti javno pešpot široko najmanj 1,5 m, preko 
katere se dopusti tudi interni dovoz na zazidljivi del parcele 
899/1 v katastrski občini 1739 Zgornja Šiška.

(7) Zazidalna zasnova območja in zasnova zunanje ure-
ditve sta določeni v grafičnem načrtu št. 4.2 »Arhitekturno 
zazidalna situacija«.

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

(1) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja ozi-
roma postavitev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

1. majhna stavba (samo nadstrešek, vetrolov, senčnica),
2. pomožni objekt v javni rabi (grajena urbana oprema v 

parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem 
igrišču, grajena vadbena oprema, grajeno spominsko obelež-
je, spomenik, pomožni cestni objekt: objekt za odvodnjavanje 
ceste),

3. ograja (le za potrebe ograjevanja zunanjih površin 
doma za starejše osebe, otroških ali športnih igrišč, vrtičkov, 
sadovnjakov in obstoječih objektov v PE2),

4. podporni zid,
5. rezervoar,
6. vodnjak, vodomet,
7. vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode (samo 

vodni zbiralnik, bazen za gašenje požara, okrasni bazen),
8. športno in otroško igrišče na prostem,
9. kolesarska pot in pešpot,
10. pomožni priključki na objekte gospodarske javne in-

frastrukture in daljinskega ogrevanja ter pomožni komunalni 
objekti v skladu z določili X. poglavja tega odloka, ki ureja 
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo.

(2) V prostorski enoti JPE2 so poleg objektov, navedenih v 
prejšnjem odstavku, dopustni tudi čebelnjaki, do vključno 40 m2 
tlorisne površine, na registriranih mestih iz registra čebelnjakov.

(3) Dopustna višina majhne stavbe iz prve alineje prvega 
odstavka tega člena je do 3,5 m.

(4) Ograje iz tretje alineje prvega odstavka tega člena ne 
smejo presegati višine 1,8 m in morajo biti oblikovane kot tran-
sparentne kovinske ali žičnate ograje. Dopustne so tudi žive 
meje iz avtohtone vegetacije (ciprese niso dopustne).

(5) Na celotnem območju OPPN mora biti grajena in preo-
stala urbana in mikrourbana oprema (klop, smetnjak ipd.) med 
seboj poenotena oziroma oblikovno usklajena.

(6) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje 
sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m, 
s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je 
dopustno postaviti tudi bližje ali na parcelno mejo.

(7) Ograjo ali podporni zid je dopustno postaviti največ do 
meje parcele, na kateri se gradita, vendar tako, da se z gradnjo 
ne posega na sosednje zemljišče. Če se gradita na meji, se 
morajo lastniki zemljišč, na katere ti objekti mejijo, o tem pisno 
sporazumeti. Ograj ni dopustno postaviti na mejo gradbene 
parcele javne pešpoti JPE2/1. Odmik ograje od meje gradbene 
parcele javne pešpoti JPE2/1 mora znašati najmanj 1,0 m.

11. člen
(pogoji za oblikovanje stavb)

(1) V prostorski enoti PE1 je treba upoštevati naslednje 
pogoje za oblikovanje objektov:

1. arhitekturno oblikovanje blokov mora biti poenoteno,
2. terasne etaže morajo biti usmerjene proti parkovnemu 

območju JPE2,
3. fasade stavb morajo biti zasnovane sodobno, s kvalite-

tnimi in trajnimi materiali,
4. dopustne so barve fasad v belih, sivih ali zemeljskih 

tonih. Signalne ali fluorescentne barve, ki so v prostoru izrazito 
moteče in niso tradicionalne, niso dopustne,

5. strehe stavb morajo biti izvedene kot ravne strehe ali z 
naklonom do 10° in skrite za strešnim vencem,

6. klimatske in tehnične naprave na fasadah, izhodi na 
streho in tehnične naprave na strehah morajo biti oblikovno 
zastrti. Na ulične fasade ni dopustno nameščati klimatskih in 
tehničnih naprav,

7. vse stavbe morajo imeti zagotovljen dostop, vstop in 
uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir v skladu s pred-
pisi, ki urejajo projektiranje objektov brez grajenih ovir,

8. podzemne garaže morajo imeti zagotovljeno možnost 
prezračevanja,

9. strehe podzemnih garaž morajo imeti dovolj debelo hu-
musno plast, ki omogoča ozelenitev in zasaditev vsaj nizke ve-
getacije, ali pa morajo biti površine nad podzemnimi garažami 
urejene kot površine v skupni rabi (otroško igrišče, rekreacijske 
površine za starejše, trg ipd.),

10. klančine v kletne garaže so lahko tudi delno ali v celoti 
pokrite, pri čemer morajo biti oblikovno usklajene z arhitektur-
nim oblikovanje blokov in

11. ograje balkonov in teras morajo biti oblikovane enotno 
oziroma oblikovno usklajene. Ograje na robu terasne etaže 
morajo biti vsaj delno transparentne.

(2) V prostorski enoti PE2 je treba upoštevati naslednje 
pogoje za oblikovanje objektov:

– fasade stavb morajo biti zasnovane sodobno, s kvalite-
tnimi in trajnimi materiali;

– dopustne so barve fasad v belih, sivih ali zemeljskih 
tonih. Signalne ali fluorescentne barve, ki so v prostoru izrazito 
moteče in niso tradicionalne, niso dopustne;

– dopustne so ravne ali dvokapne strehe;
– osvetlitev prostorov izkoriščenega podstrešja je dopu-

stna tudi s strešnimi okni oziroma frčadami, ki morajo biti na 
strehi stavbe oblikovno usklajene. Višina frčad ne sme prese-
gati 1/2 višine strehe. Višina frčade je projekcija celotne višine 
frčade (od najnižje točke odprtine v strehi, potrebne za izvedbo 
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frčade, do najvišje točke strehe frčade) na vertikalno ravnino. 
Skupna dolžina frčad ne sme presegati 1/3 dolžine strešine.

12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Pogoji za ureditev zunanjih površin v prostorski enoti 
PE1 so:

1. na gradbenih parcelah stavb morajo biti zagotovljene 
ustrezne parkirne, manipulativne in zelene površine, pri čemer 
mora biti zagotovljen faktor odprtih bivalnih površin (v nadalj-
njem besedilu: FBP) najmanj 30 %,

2. FBP vključuje najmanj 50 % zelenih površin na rašče-
nem terenu in največ 50 % tlakovanih površin, ki ne služijo kot 
prometne površine ali komunalne funkcionalne površine,

3. odprte bivalne površine so zelene ali tlakovane površi-
ne, namenjene bivanju na prostem, ki ne služijo kot prometne 
ali komunalne funkcionalne površine (npr. dostopi, dovozi, par-
kirišča, prostori za ekološke otoke),

4. za raščen teren se štejejo vse zunanje površine, ki 
ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposob-
nost zadrževanja in ponikanja vode ter omogočajo zasaditev 
visoke vegetacije,

5. na vsako stanovanje v večstanovanjski stavbi je treba 
na gradbeni parceli zagotoviti najmanj 15,00 m2 odprtih bival-
nih površin za rekreacijo in druženje stanovalcev, od teh mora 
biti najmanj 7,50 m2 površin namenjenih za otroško igrišče in 
najmanj 5,00 m2 površin za rekreacijo in druženje stanovalcev,

6. najmanjša velikost otroškega igrišča pri večstanovanj-
skih stavbah (več kot osem stanovanj) je 60,00 m2. Če izračun 
površine otroškega igrišča glede na število stanovanj znaša 
več kot 200,00 m2, je najmanjša velikost enovitega območja 
igralnih površin 200,00 m2,

7. v stanovanjskih stavbah za druge posebne družbene 
skupine je treba na gradbeni parceli zagotoviti na vsako poste-
ljo najmanj 5,00 m2 odprtih bivalnih površin,

8. pri večstanovanjskih stavbah in stanovanjskih stav-
bah za druge posebne družbene skupine se predpisani FBP 
in 15,00 m2 odprtih bivalnih površin na stanovanje oziroma 
5,00 m2 na posteljo ne seštevajo. Upošteva se tisti od obeh nor-
mativov, ki zagotavlja večjo kvadraturo odprtih bivalnih površin,

9. odprti prostor med skupino blokov A1, A2, A3 in A4 
mora biti enotno oblikovan in urejen kot zelena ali utrjena 
površina v skupni rabi (otroško igrišče, odprto športno igrišče, 
trg ipd.),

10. pred bloki A1, A2 in A3 je ob javni cesti predviden 
zeleni pas, ki se v smeri proti obstoječi stanovanjski pozidavi in-
tenzivno zasadi z visokoraslo drevesno in grmovno vegetacijo,

11. ureditev obcestnega prostora mora izpolnjevati zah-
teve, ki zagotavljajo varnost prometa in ne sme ovirati pregle-
dnosti na cesti,

12. ureditev površin ob objektih mora omogočati dostop 
funkcionalno oviranim osebam v skladu s predpisi,

13. kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam 
dostopnih cest in zunanjim ureditvam na sosednjih zemljiščih 
ter morajo biti predvidene skladno z višinsko regulacijsko tere-
na, določeno v grafičnem načrtu št. 4.4. »Prometno-tehnična 
situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«. Višinske kote 
zunanje ureditve ob stavbah je treba pred vhodi prilagajati 
kotam pritličja,

14. v zelenem pasu ob javni cesti je na gradbeni par-
celi skupine blokov A1, A2, A3 in A4 treba zasaditi najmanj 
15 dreves, na preostalem delu gradbene parcele pa dodatno 
še najmanj šest dreves. Na gradbeni parceli bloka A5 je treba 
zasaditi najmanj osem dreves in

15. v fazi projektiranja mora biti izdelan načrt krajinske 
arhitekture, ki natančneje določa krajinsko arhitekturno obliko-
vanje in zasaditev v območju.

(2) Pogoji za ureditev zunanjih površin v prostorski enoti 
PE2 so:

– proste površine so namenjene ureditvi parkirnih in odpr-
tih bivalnih površin, ki pripadajo obstoječim objektom in

– pri vseh posegih na obstoječih stavbah je treba zagoto-
viti FBP v deležu najmanj 30 %.

(3) Pogoj za ureditev zunanjih površin v prostorski enoti 
PE3 je:

– na območju parkirišča je treba zasaditi najmanj pet 
dreves, ki morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj ena-
komerno.

(4) Pogoji za ureditev zunanjih površin v prostorski enoti 
JPE2 so:

– raščen teren (s travo, grmovnicami, drevjem in drugimi 
zasaditvami) mora pokrivati najmanj 70 % površin parka,

– za potrebe dovoza do zazidljivega dela parcele 899/1 v 
katastrski občini 1739 Zgornja Šiška je ob javni poti dopustno 
sonaravno urediti (travne plošče, travne rešetke ipd.) pas v 
širini 2,00 m in

– vzdolž javne pešpoti se zasadi drevored.
(5) Zasaditev, določeno v tem členu, 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.

(6) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem 
načrtu št. 4.2 »Arhitekturno zazidalna situacija«. Prikaz pozicij 
dreves, grmovnic, odprtih bivalnih površin in otroških igrišč v 
grafičnih prikazih OPPN je zgolj informativen in se natančne-
je določi v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

13. člen
(tlorisni gabariti)

(1) Tlorisni gabariti novogradenj so na območju OPPN 
določeni z največjimi dopustnimi dimenzijami – gradbenimi 
mejami (GM), znotraj katerih so novogradnje dopustne.

(2) Izvedba nadzemnih delov stavb je dopustna znotraj 
območja, ki je omejeno z gradbeno mejo. Gradbena meja je 
črta, ki predstavlja maksimalno velikost objektov, vključno s 
fasado, in je načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se 
je dotikajo ali pa so odmaknjeni v notranjost gradbene parcele. 
Gradbeno mejo lahko presegajo nadstreški, balkoni, senčila in 
zunanja požarna stopnišča. Izven gradbenih mej je dopustna 
tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.

(3) Izvedba kletnih etaž je dopustna znotraj območja, ki 
je omejeno z gradbeno mejo kleti (GMk). Gradbena meja kleti 
je črta, ki jo podzemne etaže stavb ne smejo presegati, lahko 
pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost ob-
močja. Gradbeno mejo kleti lahko presegajo uvozno-izvozne 
klančine do podzemnih etaž in drugi zunanji dostopi v kletne 
etaže ter prezračevalni in svetlobni jaški.

(4) V prostorski enoti PE1 so dopustne naslednje tlorisne 
dimenzije stavb:

1. stavbe A1, A2, A3, A4, A5 – nadzemni del:
– dolžina: do 19,60 m;
– širina: do 21,40 m;
2. stavbe A1, A2, A3 in A4 – skupna klet:
– dolžina: do 93,10 m;
– širina: do 42,80 m;
3. stavba A5 – samostojna klet:
– dolžina: do 39,40 m;
– širina: do 21,40 m.
(5) Tlorisne dimenzije stavb nad terenom v prostorski 

enoti PE2 so:
1. stavba O1:
– dolžina: do 27,50 m;
– širina: do 8,20 m;
2. stavba O2: obstoječe.
(6) Tlorisne dimenzije stavb – gradbene meje in fiksne 

točke so prikazane v grafičnem načrtu št. 4.2 »Arhitekturna 
zazidalna situacija«.
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14. člen
(višinski gabariti)

(1) V prostorski enoti PE1 je dopustna gradnja stavb eta-
žnosti do K + P + 2 + T, v prostorski enoti PE2 pa do K + P + Po 
ali K + P + 1.

(2) Terasna etaža (T) je del stavbe, katerega prostori 
se nahajajo nad vencem stavbe in neposredno pod ravno ali 
poševno streho z naklonom do 7°. BTP terasne etaže ne sme 
presegati 70 % BTP zadnje etaže pod vencem stavbe.

(3) Višina stavb (h) je največ:
– prostorska enota PE1: + 14,00 m;
– prostorska enota PE2: + 8,00 m.
(4) Višina stavbe je razdalja med koto terena ob vhodu 

v pritličje stavbe in najvišjo točko slemena stavbe s poševno 
streho (eno- ali večkapnice) ali venca stavbe z ravno streho ozi-
roma v primeru terasne etaže venca terasne etaže. Dopustno 
višino stavbe lahko presegajo dimniki, odduhi, izpusti, izhodi na 
streho z nadstrešnicami, tehnične naprave, strojne inštalacije, 
dvigalni jaški, ograje in naprave elektronske komunikacijske 
infrastrukture, ki morajo biti od zaključnega venca fasade uma-
knjeni najmanj za svojo višino.

(5) V območju OPPN je gradnja podzemnih etaž dopustna 
v obsegu, kot to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke 
razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabil-
nost sosednjih objektov.

(6) Višinski gabariti stavb so določeni v grafičnem načrtu 
št. 4.3 »Značilni prerezi«.

15. člen
(višinske kote urejenega terena in pritličja)

(1) Višinske kote terena in pritličja stavb so:
1. prostorska enota PE1:
a) stavbe A1, A2, A3 in A4:
– kota pritličja najmanj: 303,70 m n. v.;
– kota terena: 303,70 m n. v.;
b) stavba A5:
– kota pritličja najmanj: 303,45 m n. v.;
– kota terena: 303,45 m n. v.;
2. prostorska enota PE2:
a) stavbi O1 in O2:
– kota pritličja: obstoječe;
– kota terena: obstoječe;
3. prostorska enota PE3:
– kota terena: 303,30 m n. v.;
4. prostorska enota JPE1:
– kota terena: 303,30 m n. v.;
5. prostorska enota JPE2:
– kota terena: obstoječe.
(2) Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam 

dostopnih poti in uvozom na parkirna mesta (v nadaljnjem 
besedilu: PM) oziroma v podzemne garaže, kotam raščenega 
terena na obodu območja in kotam zunanje ureditve na sose-
dnjih zemljiščih. Višinske kote zunanje ureditve ob stavbah je 
treba pred vhodi prilagajati kotam pritličja.

(3) Upoštevati je treba višinsko regulacijo terena, dolo-
čeno v grafičnem načrtu št. 4.4. »Prometno-tehnična situacija, 
idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.«

16. člen
(zmogljivost območja)

(1) Zmogljivost in BTP prostorske enote PE1 je:
– površina prostorske enote PE1:  8.918 m2;
– površina gradbene parcele PE1/1:  6.456 m2;
– BTP nad terenom v PE1/1: do 6.940 m2;
– BTP kletne etaže v PE 1/1: 3.000 m2;
– št. stanovanj v PE1/1: do 40 stanovanj;
– površina gradbene parcele PE1/2: 2.462 m2;

– BTP nad terenom v PE1/2: do 1.820 m2;
– BTP kletne etaže v PE1/2:  700 m2;
– št. stanovanj v PE1/2:  do 12 stanovanj.
(2) Zmogljivost prostorske enote PE2 je:
– površina prostorske enote PE2: 726 m2;
– površina gradbene parcele PE2/1: 104 m2;
– BTP nad terenom v PE2/1: do 150 m2;
– površina gradbene parcele PE2/2: 622 m2;
– BTP nad terenom v PE2/2: do 460 m2;
(3) Zmogljivost prostorske enote PE3 je:
– površina prostorske enote PE3: 518 m2;
– površina gradbene parcele PE3/1: 504 m2;
– površina gradbene parcele JPE3/2:  14 m2;
(4) Zmogljivost prostorske enote JPE1 je:
– površina prostorske enote JPE1: 272 m2;
– površina gradbene parcele JPE1: 272 m2;
(5) Zmogljivost prostorske enote JPE2 je:
– površina prostorske enote JPE2:  4.583 m2;
– površina gradbene parcele JPE2/1: 293 m2;
– površina gradbene parcele JPE2/2:  1.995 m2;
– površina gradbene parcele JPE2/3:  2.295 m2.

(6) BTP je vsota vseh etažnih površin stavbe nad tere-
nom in pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 
9836; izračun BTP vključuje površine pod točkama a) in b) v 
točki 5.1.3.1 navedenega standarda (pri čemer se upošteva 
BTP vseh etaž s svetlo višino nad 2,20 m).

17. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

(1) Na obstoječih stavbah v območju OPPN so dopustni 
naslednji posegi:

– odstranitev stavbe,
– vzdrževanje stavbe,
– rekonstrukcija stavbe,
– posegi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe in
– sprememba namembnosti, skladno z dopustnimi dejav-

nostmi v prostorski enoti PE2.
(2) Poleg posegov iz prejšnjega odstavka sta na objektu 

na naslovu Bizjanova ulica 12 dopustni tudi prizidava in nado-
mestna gradnja. Prizidava in nadomestna gradnja sta možni v 
okviru gradbene meje, ki je določena v grafičnem načrtu št. 4.2 
»Arhitekturno zazidalna situacija«.

18. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)

(1) V območju OPPN je treba odstraniti obstoječa objekta, 
ki se nahajata na parceli 903/1 v katastrski občini 1739 Zgornja 
Šiška:

– kozolec (objekt 1) in
– lopa (objekt 2).
(2) Objekta iz prejšnjega odstavka sta prikazana na gra-

fičnem načrtu št. 4.1 »Načrt odstranitve obstoječih objektov«.

V. NAČRT GRADBENIH PARCEL

19. člen
(načrt gradbenih parcel)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje gradbene 
parcele:

1. prostorska enota PE1:
– PE1/1: gradbena parcela skupine stavb A1, A2, A3 in 

A4 s pripadajočimi ureditvami, ki obsega parceli 903/4 in 903/8 
ter del parcele 903/7 v katastrski občini 1739 Zgornja Šiška, 
površina PE1/1 meri 6.456 m2;
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– PE1/2: gradbena parcela stavbe A5 s pripadajočimi ure-
ditvami, ki obsega parceli 903/6 in 902/5-del v katastrski občini 
1739 Zgornja Šiška, površina PE1/2 meri 2.462 m2;

2. prostorska enota PE2:
– PE2/1: gradbena parcela stavbe na Bizjanovi ulici 14 

s pripadajočimi ureditvami, ki obsega parcelo 905 v katastrski 
občini 1739 Zgornja Šiška, površina PE2/1 meri 104 m2;

– PE2/2: gradbena parcela stavbe na Bizjanovi ulici 12 
s pripadajočimi ureditvami, ki obsega parcelo 904 v katastrski 
občini 1739 Zgornja Šiška, površina PE2/2 meri 622 m2;

3. prostorska enota PE3:
– PE3/1: gradbena parcela parkirišča, ki obsega del par-

cele 903/5 v katastrski občini 1739 Zgornja Šiška, površina 
PE3/1 meri 504 m2;

– JPE3/2: gradbena parcela javne pešpoti, ki obsega del 
parcele 903/5 v katastrski občini 1739 Zgornja Šiška, površina 
JPE3/2 meri 14 m2;

4. prostorska enota JPE1:
– JPE1: gradbena parcela razširitve javne ceste, ki ob-

sega del parcele 903/7 v katastrski občini 1739 Zgornja Šiška, 
površina JPE1 meri 272 m2;

5. prostorska enota JPE2:
– JPE2/1: gradbena parcela javne pešpoti, ki obsega 

naslednje dele parcel v katastrski občini 1739 Zgornja Šiška: 
899/1, 899/3, 899/4, 899/6, 899/8 in 899/9, površina JPE2/1 
meri 293 m2;

– JPE2/2: gradbena parcela odprte zelene površine, ki 
obsega naslednje parcele in dele parcel v katastrski občini 
1739 Zgornja Šiška: 899/8, 899/9, 899/6, 899/5, 897, 899/4, 
899/2 in 899/3 površina JPE2/2 meri 1.995 m2;

– JPE2/3: gradbena parcela odprte zelene površine, ki 
obsega del parcele v katastrski občini 1739 Zgornja Šiška: 
899/1, površina JPE2/3 meri 2.295 m2.

(2) Parcelacija je določena v grafičnem načrtu 3.2. »Načrt 
obodne parcelacije in gradbenih parcel«. Mejne točke novih 
parcel so določene po ETRS koordinatnem sistemu.

20. člen
(javne površine)

(1) Javne površine obsegajo naslednje gradbene parcele:
– JPE1, ki je namenjena za razširitev javnih cest,
– JPE2/1, ki je namenjena za javno pešpot in
– JPE3/2, ki je namenjena za javno pešpot.
(2) Javne površine skupaj merijo 579 m2.
(3) Javne površine so določene na grafičnem načrtu 

št. 3.3. »Površine, namenjene javnemu dobru«.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

21. člen
(etapnost gradnje)

(1)  Gradnja stavb v območju OPPN lahko poteka v več 
etapah:

– etapa 1: gradnja stavb A1, A2, A3 in A4 s skupno kletjo 
v PE1,

– etapa 2: gradnja stavbe A5 v PE1,
– etapa 3: posegi v PE2,
– etapa 4: posegi v PE3,
– etapa 5: posegi v JPE1 in JPE2.
(2) Gradnja je dopustna pod naslednjimi pogoji:
– etapa 1: stavbe A1, A2, A3 in A4 s skupno kletjo morajo 

biti izvedene sočasno,
– etapa 2: gradnja stavbe A5 je dopustna po izvedbi etape 

1 in 5,
– etapa 3: lahko poteka samostojno ali sočasno z ostalimi 

etapami,
– etapa 4: lahko poteka samostojno ali sočasno z ostalimi 

etapami,
– etapa 5: poteka sočasno z etapo 1.

(3) Za posamezne gradnje je treba znotraj posamezne 
prostorske enote zagotoviti potrebne pripadajoče objekte, na-
prave, ureditve ter priključke na gospodarsko javno infrastruk-
turo na gradbenih parcelah.

(4) Pred uporabo objektov v etapi 1 morajo biti izvedeni: 
predvidena razširitev in rekonstrukcija obstoječe javne ceste 
Pod hruško in dela ceste Za vasjo ter vanjo vključene grajene 
javne infrastrukture; sprememba prometnega režima po cestah 
Za vasjo in Pod hruško iz dvosmernega v enosmerni promet; 
javna pešpot vključno s povezavo s cesto Pod hribom ob za-
hodnem robu parcele 901/1 v katastrski občini 1739 Zgornja 
Šiška; urejena retenzijska površina na območju prostorske 
enote JPE2; preplastitev ceste Za vasjo.

(5) Najkasneje do uporabe vseh objektov v etapi 1 in 2 
mora biti izvedena rekonstrukcija Šišenske ceste od križišča z 
Vodnikovo cesto do križišča s cesto Pod hribom.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

22. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Območje OPPN se nahaja na območju registriranega 
arheološkega najdišča: Ljubljana – Antični vodovod pod Ši-
šenskim hribom (EŠD 14891), kjer so bile v okviru postopka 
izdelave OPPN izvedene prehodne arheološke raziskave za 
oceno in vrednotenje arheološkega potenciala zemljišča (Poro-
čilo o predhodnih arheoloških raziskavah v obliki strojnih testnih 
jarkov na parceli 903/1, katastrska občina 1739 Zgornja Šiška, 
št. 13/2020, Matevž Lavrinc s.p.).

(2) V času pred začetkom gradnje mora investitor v 
skladu z dopolnilnimi smernicami Ministrstva za kulturo, 
št. 35012-222/2108/11, ki so priloga OPPN, zagotoviti nadalj-
nje arheološke raziskave:

– arheološka izkopavanja na območju objektov A2 in A3 
po predpisanih parametrih;

– arheološke raziskave pri gradnji vseh ostalih objektov s 
pripadajočo zunanjo in infrastrukturno ureditvijo.

(3) Na območju, kjer predhodne arheološke raziskave še 
niso bile izvedene (območja PE1/2, JPE2, PE3), je treba pred 
pričetkom gradnje izvesti predhodne arheološke raziskave s 
strojnimi testnimi sondami, ki pokrijejo vsaj 3 % celotnega ob-
močja.

(4) V primeru odkritja intaktnih arheoloških ostalin bodo 
raziskave takoj prešle v arheološka izkopavanja, katerih obseg 
bo določil pristojni konservator z dodatnimi kulturnovarstvenimi 
pogoji.

(5) V primeru odkritja izjemnih najdb bo treba izvedbeni 
projekt prilagoditi in arheološke ostaline ustrezno prezentirati.

(6) Zaradi priprave konservatorskega nadzora je investitor 
oziroma izvajalec del sedem dni pred samim pričetkom grad-
benih del dolžan o tem pisno obvestiti pristojno območno enoto 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – ZVKDS.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA  
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE

23. člen
(varstvo voda in vodnih virov)

(1) Območje OPPN ne posega na vodno in priobalno 
zemljišče vodotokov ter ni poplavno, plazljivo ali erozijsko ogro-
ženo. Preko osrednjega dela območja OPPN poteka utrjen 
odprt padavinski jarek.

(2) Zaradi slabe ponikovalne sposobnosti tal na obrav-
navanem območju prihaja do začasnega zastajanja vode. 
Izdelano je bilo Hidrološko-hidravlično poročilo (izdelovalec 
GEOFORMA d.o.o., št. HH-01-2021, januar 2022) (v nadalj-
njem besedilu: hidrološko-hidravlično poročilo), s katerim je bil 
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preverjen vpliv načrtovane gradnje na odtočne razmere pada-
vinskega jarka in poplavno varnost območja (pluvialno dežne 
poplave). Ob upoštevanju v hidrološko-hidravličnem poročilu 
predvidenega izravnalnega ukrepa zaradi načrtovane gradnje 
ne bo vpliva na okoliška zemljišča.

(3) Na delu obravnavanega območja se nahaja obstoječa 
retenzijska površina. Kot izravnalni ukrep je predvideno, da se 
retenzijska površina na obstoječi lokaciji poglobi in uredi tako, 
da bo zagotavljala retenzijski volumen 300,00 m3. Retenzijska 
površina se skladno z grafičnim prikazom OPPN uredi na 
površini 600,00 m2 s poglobitvijo terena v povprečju 50 cm na 
območju zemljišč parc. št. 903/8, 899/4 in 899/2 v katastrski 
občini 1739 Zgornja Šiška. Vtok v retenzijsko površino mora 
biti na vrhu obstoječe brežine padavinskega jarka.

(4) Zaradi zagotavljanja varnosti novih stavb pred razli-
vanjem vode iz padavinskega jarka je treba pri projektiranju 
in gradnji zagotavljati vse v hidrološko-hidravličnem poročilu 
predvidene ukrepe. Kletne etaže morajo biti v celoti v vodotesni 
izvedbi.

(5) Območje OPPN se nahaja na vodovarstvenem obmo-
čju z oznako VVO IIIA – podobmočje širšega VVO z milejšim 
vodovarstvenim režimom. Posege na tem območju je treba iz-
vajati v skladu z veljavnimi predpisi ter pridobiti vodno soglasje 
Direkcije Republike Slovenije za vode.

(6) Vpliv načrtovane gradnje zaradi posega na vodo-
varstvenem območju je bil preverjen z izdelavo Hidrogeolo-
ško-hidravličnega poročila (izdelovalec GEOFORMA d.o.o., 
št. HG-01-2021, januar 2022), v nadaljevanju hidrogeološko-hi-
dravlično poročilo. Ob upoštevanju predpisanih ukrepov iz nave-
dene študije načrtovana gradnja ne bo imela negativnih vplivov 
na vodovarstveno območje. Vodni viri na območju preiskave 
zaradi slabo prepustnega glinastega pokrova niso ogroženi. 
Prav tako zaradi glinastega pokrova ni potreben izračun relativne 
občutljivosti vodnega vira.

(7) Pri izkopih je obvezen geomehanski hidrogeološki 
nadzor. Potrebna je izdelava hidrogeološke vrtine opremljene s 
piezometrom, tako da se bo lahko nivo podzemne vode ves čas 
kontroliral. Po prenehanju gradbenih del je treba vrtino ukiniti 
tako, da bo preprečeno kakršnokoli onesnaženje podzemne 
vode ali zajetja. Izkopi naj se vršijo izključno v suhem vremenu.

(8) Izkope za vse nove objekte in naprave je treba graditi 
nad srednjo gladino podzemne vode, povprečje zadnjih desetih 
let. Gradnja je izjemoma dopustna tudi globje, če se transmi-
sivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 
10 %. Če je treba podzemno vodo med gradnjo ali obratova-
njem drenirati ali črpati, je za to treba pridobiti vodno soglasje. 
Pri črpanjih je obvezen hidrogeološki nadzor.

(9) Izkopi niso dopustni v območju nihanja podzemne 
vode v vodonosniku.

(10) Pred izvedbo del je treba izdelati načrt varovanja 
gradbene jame, v katerem bodo natančno določeni ukrepi va-
rovanja gradne jame in postopanja med gradnjo, da ne pride do 
povečanja erozije in vplivov na sosednje objekte.

(11) V primeru nasipavanja je treba teren ustrezno pripra-
viti: odstraniti je treba humus, izdelati temeljno peto brežine ter 
nasipni material skomprimirati po plasteh debeline do 0,3 m. 
Debelino nasutja in deformacijski modul stisljivosti določi geo-
mehanik v fazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(12) Postavitev sanitarij na gradbišču ni dopustna, razen 
če se uporabljajo kemična stranišča ali če je urejeno odvajanje 
iz stranišč v javno kanalizacijo.

(13) Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko 
izločajo za vodo škodljive snovi, ni dopustna.

(14) Deponije viškov zemeljskega materiala v času gra-
dnje ni dopustno odlagati v padavinski jarek. Gradnja mora biti 
organizirana tako, da ne bo prišlo do pojava erozije, oviranega 
pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda.

(15) Po končani gradnji je treba odstraniti vse začasno 
postavljene objekte in vse ostanke začasnih deponij. Na po-
škodovanih travnatih površinah je treba po zaključku zemeljskih 
del v čim krajšem možnem času vzpostaviti dobro razraščeno 

travnato rušo, da bodo te površine odporne na morebitno po-
vršinsko erozijo.

(16) Odvajanje neočiščene odpadne vode neposredno 
v površinske vode ali neposredno ali posredno v podzemne 
vode ni dopustno.

(17) Skladno s pogoji iz 41. člena tega odloka je predvi-
den naslednji način odvajanja odpadnih voda:

– odpadna komunalna voda bo speljana v javno kanaliza-
cijsko omrežje za komunalno odpadno vodo;

– padavinske vode z javnih cest bodo speljane v javno 
kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo;

– preostale padavinske vode iz območja OPPN bodo 
speljane v obstoječ odvodni jarek z izvedbo zadrževalnika 
pred izpustom padavinske vode v javni kanal. Dimenzije za-
drževalnikov je treba v nadaljnjih fazah projektiranja določiti s 
hidravličnim izračunom.

(18) Vsa kanalizacija mora biti v vodotesni izvedbi. Pred 
uporabo cevovodov za odpadno vodo je treba preveriti vodo-
tesnost internega kanalizacijskega omrežja s standardiziranimi 
postopki.

(19) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih 
in komunalnih odpadnih vod mora biti usklajena z veljavnimi 
predpisi.

24. člen
(varstvo zraka)

(1) V času gradnje so izvajalci dolžni upoštevati vse ukre-
pe za varstvo zraka. S sprotnim vlaženjem sipkih materialov 
je treba preprečevati prašenje gradbišč in okolice, treba je 
upoštevati predpise, ki urejajo emisije gradbene mehanizacije 
in transportnih sredstev ter preprečevati raznos materiala z 
gradbišč.

(2) Odvod zraka iz sanitarnih prostorov mora biti speljan 
na strehe objektov.

(3) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) 
morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi 
omejitvami.

25. člen
(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo na način, da se prizadene čim 
manj talne površine. Pri gradnji se uporabljajo takšni materiali, 
za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje.

(2) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj 
tal odstraniti in deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga 
uporabiti za zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih 
zemljišč.

(3) Pri gradnji otroških in drugih javnih igrišč je, če iz ana-
lize zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami izhaja, da so 
v tleh za določene težke kovine presežene opozorilne oziroma 
kritične emisijske vrednosti, treba za ureditev zunanjih zelenih 
površin zagotoviti primerno neonesnaženo zemljino, v kateri ne 
bodo presežene mejne emisijske vrednosti snovi v tleh, kot jih 
določa predpis, ki ureja mejne, opozorilne in kritične emisijske 
vrednosti nevarnih snovi v tleh.

(4) Pri vzpostavitvi dopustnih ureditev v prostorski enoti 
JPE2 – površin za vrtičkarstvo, ki so namenjene pridelavi 
rastlin, je treba izvesti oceno stanja tal in rezultate vrednotiti 
glede na predpis o merilih za ugotavljanje stopnje obremenje-
nosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi in 
predpis o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih 
nevarnih snovi v tleh. V primeru ugotovljenega preseganja 
mejnih vrednosti nevarnih snovi, določenih v predpisu o mej-
nih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi 
v tleh, je treba vrhnji sloj tal odstraniti in ga nadomestiti s 
primerno neonesnaženo zemljino, ki bo ustrezala drugi stopnji 
onesnaženosti tal v skladu s predpisom o merilih za ugotav-
ljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal 
z nevarnimi snovmi.
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26. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Prostorske enote PE1, PE2, PE3 in JPE1 so opredeljene 
kot II. območje varstva pred hrupom. Prostorska enota JPE2 je 
opredeljena kot območje III. stopnje varstva pred hrupom.

(2) Pri načrtovanju in izvedbi načrtovanih objektov ter 
ureditev je treba upoštevati, da viri hrupa na tem območju ne 
smejo presegati mejnih vrednosti za II. oziroma III. stopnjo 
varstva pred hrupom v skladu s predpisom, ki določa mejne 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

(3) Za zmanjšanje emisij hrupa med gradnjo se izvajajo 
naslednji ukrepi:

– uporablja se gradbena mehanizacija, katere zvočna 
moč ne presega zakonsko 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 delovanja gradbene 
mehanizacije).

27. člen
(osončenje)

(1) Obstoječim in novim stavbam je treba zagotoviti v 
naslednjih prostorih: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, 
bivalna kuhinja, otroška soba in v stanovanjskih sobah za 
posebne družbene skupine tudi stanovanjske sobe, naravno 
osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:

– dne 21. decembra – najmanj 1 h;
– dne 21. marca in 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) Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja za 20 % stano-
vanj v novih večstanovanjskih stavbah.

28. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Zbirna in prevzemna mesta za komunalne odpadke 
morajo biti urejena v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarsko 
javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.

(2) Na gradbenih parcelah novih stavb je treba urediti 
zbirna in prevzemna mesta za ločeno zbiranje komunalnih od-
padkov in zbiralnice ločenih frakcij. Zbirno in prevzemno mesto 
sta lahko na isti stalni lokaciji.

(3) Zbirna mesta je treba urediti tako, da je zagotovljena 
higiena ter da ni negativnih vplivov na javne površine, sosednje 
objekte, tla in podzemno vodo. Zbirna mesta morajo biti na 
utrjeni površini z odtokom, zaščitena pred vremenskimi vplivi 
(nadstrešena) ter vizualno zastrta oziroma ozelenjena.

(4) Skupne odprte bivalne površine ob novih stavbah in 
javna pešpot skozi parkovno območje morajo biti opremljene 
s koši za odpadke.

(5) Objekti za zbiranje odpadkov morajo biti umeščeni 
tako, da dostop do njih ne poteka preko parkirnih prostorov, 
dopustno pa jih je postaviti na ali ob parkirišče.

(6) Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času gradnje, 
je treba izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

(7) Vsako gradbišče mora biti opremljeno z ustreznim šte-
vilom zabojnikov za komunalne odpadke, ki jih določi izvajalec 
gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. In-
vestitor oziroma izvajalec del na gradbišču mora izvajalcu javne 
službe pred pričetkom del sporočiti predviden datum začetka 
del in podatek o številu zaposlenih na gradbišču.

29. člen
(svetlobno onesnaženje)

(1) Postavitev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov 
in zunanjih ureditev morata biti v skladu s predpisi, ki urejajo 
mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih po-
vršin mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča.

(3) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne 
koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni 
proti nebu.

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

NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

30. člen
(potresna nevarnost)

(1) Območje OPPN se nahaja v območju ocenjene po-
tresne mikrorajonizacije 0,35 pospeška tal (g) s povratno dobo 
475 let.

(2) Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne 
ukrepe za potresno varnost. Stavbe morajo biti grajene po-
tresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono 
potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnost objekta.

(3) Pred začetkom projektiranja je treba izvesti identifika-
cijo tipa tal in na tej osnovi določiti parametre za projektiranje 
konstrukcije v skladu z Evrokod 8.

31. člen
(zaklanjanje)

Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti ojačitev 
prve plošče nad kletjo tako, da zadrži rušenje objektov nanjo.

32. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom in drugimi nesrečami)

(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju mora biti 
urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo požarno varnost. Za 
zaščito pred požarom je treba zagotoviti:

– pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja;
– odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne 

protipožarne ločitve;
– neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površi-

ne za intervencijska vozila;
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (hidrantno 

omrežje v skladu s predpisi);
– površine za potrebe evakuacije.
(2) Ocenjen čas intervencijskega pokrivanja javne gasil-

ske službe Mestne občine Ljubljana je 15 minut, kar je treba 
upoštevati pri načrtovanju požarne varnosti objektov in požar-
novarnostne ureditve območja.

(3) Pri nadaljnjem projektiranju posameznih objektov in 
ureditev na območju OPPN je treba upoštevati usmeritve za 
zagotavljanje požarne varnosti območja iz Strokovnega mnenja 
požarne varnosti za OPPN, ki ga je pod št. 0165-11-20 SMPV 
v novembru 2020 izdelal Ekosystem d.o.o..

(4) Do objektov morajo biti izvedeni dostopi in površine za 
delovanje intervencijskih vozil v skladu z veljavnimi standardi. 
Delovne površine za intervencijska vozila za potrebe novo 
predvidene stanovanjske gradnje so načrtovane na območju 
ploščadi pred skupino blokov A1, A2, A3 in A4 ter na ploščadi 
pred blokom A5. Ker oddaljenost delovnih površin pred blo-
koma A1 in A2 od vhodov v bloke A3 in A4 ne presega 20 m, 
obe delovni površini služita za potrebe celotne skupine blokov. 
Dimenzije delovnih površin za intervencijska vozila morajo biti 
v skladu z veljavnimi standardi.

(5) Poti, zelenice in druge površine morajo biti v območju, 
kjer je predvidena pot za intervencijska vozila, utrjene na osni 
pritisk 10 t. V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih 
ali drugih nepremičnih ovir. Intervencijske poti morajo biti pro-
jektirane skladno z veljavnimi standardi.

(6) Voda za gašenje je predvidena z javnim hidrantnim 
omrežjem. Požarna varnost območja se zagotavlja z nadzemni-
mi hidranti dimenzije DN80, ki so načrtovani v ustrezni oddalje-
nosti ob robu območja OPPN. Notranje hidrantno omrežje se na-
črtuje glede na koncept požarne varnosti za posamezen objekt.
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(7) Odprte bivalne in zelene površine se ob naravnih in 
drugih nesrečah lahko uporabijo tudi za umik iz objektov kot 
območje za evakuacijo. Prostor za umik prebivalcev mora biti 
določen izven območja rušenja stavbe, ki znaša 1/2 višine 
stavbe na vse strani stavbe.

(8) Območje prostorske enote JPE2 je določeno tudi kot ob-
močje za izvajanje različnih aktivnosti, kot so umik prebivalcev iz 
poškodovanih stavb, zasilno odlaganje ruševin, zasilna in začasna 
namestitev ljudi ter zasilna namestitev reševalnih ekip.

(9) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so prikaza-
ne na grafičnem načrtu št. 4.4 »Prometno-tehnična situacija, 
idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

33. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Priključevanje območja OPPN na omrežje javnih me-
stnih cest je predvideno preko obstoječih cestnih povezav 
(ceste Pod hribom in Prelovčeve ulice).

(2) Dostop do načrtovanih prostorskih ureditev se v skladu 
s 34. in 35. členom tega odloka zagotovi preko novih cestnih 
priključkov na obstoječe obodne ceste. Za potrebe načrtovane 
gradnje se uredijo novi cestni priključki na Bizjanovo ulico ter 
cesto Pod hruško in cesto Za vasjo.

(3) Za potrebe nove pozidave je treba na območju po-
samezne gradbene parcele zagotoviti zadostno število PM v 
skladu s 36. členom tega odloka.

(4) Vse prometne površine in intervencijske poti morajo 
biti utrjene na predpisano nosilnost in morajo zagotavljati pre-
voznost, varnost, stabilnost in ustrezno torno odpornost.

(5) Površine za pešce, kolesarje in glavni vhodi do objek-
tov morajo zagotavljati uporabo brez grajenih ovir, v skladu s 
pravilnikom, ki ureja univerzalno graditev in uporabo objektov.

(6) Največji vzdolžni naklon poti, namenjen funkcionalno 
oviranim osebam, ne sme biti večji od 5 %.

(7) Za varno vodenje prometa mora biti izvedena vsa 
ustrezna in zakonsko predpisana vertikalna ter horizontalna 
cestno prometna signalizacija.

(8) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti di-
menzionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključe-
vanje vozil na javno cesto.

(9) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu 
4.4 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in 
prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami«.

34. člen
(ureditev obodnih cest)

(1) Za potrebe načrtovane prostorske ureditve na obmo-
čju gradbene parcele PE1/1 se delno razširi obstoječe javne 
ceste (cesta Pod hruško in del ceste Za vasjo). Obstoječi 
cesti je treba med predvidenima cestnima priključkoma na 
gradbeno parcelo PE1/1 razširiti na širino najmanj 5,00 m in 
rekonstruirati.

(2) Na križišču Bizjanove ulice in Prelovčeve ulice se na 
delu parcele 940/3 v katastrski občini 1739 Zgornja Šiška uredi 
asfaltirano ploščad za dostop intervencijskih vozil.

(3) Dovoz do gradbenih parcel PE1/2, PE2/1, PE2/2 in 
PE3/1 je treba urediti z Bizjanove ulice.

35. člen
(priključevanje na javne ceste)

(1) Na območju gradbene parcele PE1/1 se nove stavbe 
priključujejo na cesto Pod hruško preko novega cestnega pri-
ključka, in sicer na zahodni strani območja, preko katerega je 
predviden skupen uvoz do klančine v kletno garažo. Priključek, 
širine 6,00 m, se izvede pravokotno na cesto. Na severovzho-
dni strani območja je s ceste Za vasjo predviden dodaten cestni 
priključek za dostop na nivoju terena. Priključek, širine 6,45 m, 
se izvede pravokotno na cesto.

(2) Neposreden dostop z javne ceste za motorna vozila 
do parterne ureditve ob skupini blokov A1, A2, A3 in A4 ni do-
pusten, razen na mestih dostopa za intervencijsko vozilo, kjer 
pa je treba predvideti premično pregrado.

(3) Na območju gradbene parcele PE1/2 se nova stavba 
priključuje na Bizjanovo ulico preko novega cestnega priključka 
na zahodni strani območja. Priključek, širine 4,8 m, se izvede 
pravokotno na cesto in zaradi izvedbe ustreznih uvoznih radijev 
poteka dodatno preko parcel 902/5 in 904 v katastrski občini 
1739 Zgodnja Šiška.

(4) Dostop in dovoz do novih stavb na območju gradbene 
parcele PE1/1 je dopustno urediti tudi preko cestnega priključ-
ka z Bizjanove ulice in območja gradbene parcele PE1/2.

(5) Dovoz na območje prostorske enote PE2 je obstoječ 
z Bizjanove ulice.

(6) Dovoz do parkirišča na območju gradbene parcele PE3/1 
je treba zagotoviti z Bizjanove ulice preko manipulativnih in pro-
metnih površin na gradbeni parceli obstoječe poslovne stavbe 
Bizjanova ulica 2, ki se nahaja neposredno ob območju OPPN.

36. člen
(mirujoči promet)

(1) Za potrebe načrtovane gradnje je treba na gradbeni 
parceli za vsak objekt oziroma posamezen del objekta, ki je 
predmet gradnje, zagotoviti najmanjše število PM:

Namembnost objektov Število PM za motorni promet Število PM za kolesarski  
promet

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

2 PM/stanovanje PM ni treba zagotavljati

11220 Tri- in večstanovanjske stavbe 1 PM/stanovanje v velikosti do 70,00 m2 neto  
tlorisne površine, od tega 10 % za obiskovalce
2 PM/stanovanje v velikosti nad 70,00 m2 neto 
tlorisne površine, od tega 10 % za obiskovalce

2 PM na stanovanje  
za stanovalce ter dodatno  
1 PM/5 stanovanj  
za obiskovalce

11302 Stanovanjske stavbe za druge 
posebne družbene skupine  
(domovi za starejše)

1 PM/6 postelj 
od tega 75 % za obiskovalce

1 PM/5 zaposlenih

11301 Stanovanjske stavbe  
z oskrbovanimi stanovanji  
(oskrbovana stanovanja)

0,8 PM/stanovanje 
od tega 10 % na terenu za obiskovalce

1 PM/2 stanovanji

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
(obrtno-servisne dejavnosti – frizer, 
fizioterapija …) do 200,00 m2 BTP 

PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo 
(ambulante)

1 PM/20,00 m2 BTP objekta in ne manj kot 3 PM,  
od tega najmanj 50 % PM za obiskovalce

1 PM/20,00 m2 BTP objekta
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(2) Odstopanja od parkirnih normativov iz prejšnjega od-
stavka so dopustna na podlagi mobilnostnega načrta, s katerim 
se dokaže, da predlog prometne ureditve pomeni uresničeva-
nje prometne politike Mestne občine Ljubljana. Mobilnostni na-
črt določi število PM glede na število uporabnikov posameznih 
transportnih sredstev. Pri tem se upoštevajo namembnost po-
sameznih objektov in tehnološki proces dejavnosti, dostopnost 
do javnega potniškega prometa, mešana raba parkirišč glede 
na namembnost objektov in pričakovana zasedenost v najbolj 
obremenjenem delu dneva. Mobilnostni načrt potrdi organ Me-
stne uprave MOL, pristojen za promet.

(3) Del PM, zahtevanih v skladu s tem členom, mora biti 
namenjen funkcionalno oviranim osebam, skladno s pravilni-
kom, ki ureja univerzalno graditev in uporabo objektov. PM za 
funkcionalno ovirane osebe morajo biti umeščena v bližino vho-
dov v stavbe, dvigal in ob ostalih komunikacijskih površinah.

(4) PM za kolesarski promet morajo omogočati priklepa-
nje koles.

(5) Pri rekonstrukciji obstoječih stanovanjskih stavb na 
območju prostorske enote PE2 se parkirni normativi iz prvega 
odstavka tega člena ne uporabljajo pod pogojem, da se ohrani 
obstoječe število PM.

37. člen
(peš in kolesarski promet)

(1) Območje OPPN bo imelo zagotovljen peš dostop z 
obstoječih obodnih cest, na katerih je vodenje pešcev in kole-
sarjev v mešanem profilu skupaj z motornim prometom.

(2) V smeri sever–jug je čez območje OPPN predvidena 
javna pešpot, ki bo povezovala obstoječo in predvideno pozi-
davo s parkovnim območjem v prostorski enoti JPE2 in hkrati 
omogočala interni dovoz na zazidljiv del parcele št. 899/1 v 
katastrski občini 1739 Zgornja Šiška. Koridor za pešpot je do-
ločen ob skrajnem zahodnem robu prostorske enote JPE2 in 
jugovzhodnem robu prostorske enote PE3 in se izven območja 
OPPN podaljša do ceste Pod hribom ob zahodnem robu par-
cele 901/1 v katastrski občini 1739 Zgornja Šiška. Pešpot je 
treba urediti v širini najmanj 2,0 m v pasu, ki meji na prostorsko 
enoto PE1 in v širini najmanj 1,5 m v pasu, ki meji na prostorsko 
enoto PE3 ter podaljšku do ceste Pod hribom.

(3) Čez območje prostorske enote JPE2 so dopustne 
tudi druge povezave za peš in kolesarski promet s sosednjima 
območjema: s prostorsko enoto PE1 na zahodni strani ter 
EUP ŠI-414 na vzhodni strani.

38. člen
(dovoz intervencijskih in komunalnih vozil)

Intervencijska in komunalna vozila bodo za dovoz upora-
bljala obodne ceste, priključke in interne površine, namenjene 
motornemu prometu.

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:

1. načrtovane stavbe morajo biti priključene na obsto-
ječe in načrtovano vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno in 
elektroenergetsko omrežje. Poleg tega so načrtovane stavbe 
lahko priključene še na elektronsko komunikacijska omrežja. 
Priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev 
posamezne infrastrukture,

2. praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi pote-
kati v javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma 
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno njihovo vzdrže-
vanje,

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 komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključ-
kov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,

7. dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti 
skladne s programi upravljavcev vodov okoljske, energetske 
in elektronske komunikacijske infrastrukture in morajo biti izve-
dene 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 upravljavce 
posameznih vodov in

10. pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upo-
števati predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in varstvo 
pred elektromagnetnim sevanjem.

(2) Ureditev okoljske, energetske in elektronske komuni-
kacijske infrastrukture je določena v grafičnem načrtu št. 4.6 
»Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.

40. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Stavbe na območju OPPN je treba za oskrbo s pitno, 
sanitarno in požarno vodo priključiti na javni vodovodni sistem 
mesta Ljubljane, ki ga upravlja Javno podjetje Vodovod Kana-
lizacija Snaga d.o.o..

(2) Obstoječe javno vodovodno omrežje, na katerega se 
priključujejo načrtovane ureditve v območju OPPN, je zgrajeno 
v območju javnih cest, ki obkrožajo območje OPPN. V južnem 
delu Bizjanove ulice poteka sekundarni javni vodovod LŽ DN 80 
iz leta 1960, v severnem delu pa sekundarni vodovod PE d 90 
iz leta 1980. V cesti Pod hruško prav tako poteka PE d 90 iz 
leta 1980. Ob severnem robu obravnavanega območja poteka 
v cesti Za vasjo v južnem delu vodovod NL DN 150, v severnem 
delu pa PVC d 160, oba iz leta 1994. Južno od območja OPPN 
182 Pod hribom potekata v cesti Pod hribom vzporedno pri-
marni vodovod LŽ DN 300 iz leta 1970 in sekundarni vodovod 
NL DN 100 iz leta 2006.

(3) Ob realizaciji projekta Rekonstrukcija vodovoda in 
kanalizacije po Bizjanovi ulici, ki ga je pod številko 2846V, 
3466K v septembru 2020 izdelalo Javno podjetje Vodovod 
Kanalizacija Snaga d.o.o., je načrtovana obnova obstoječega 
vodovodnega omrežja, ki pa ni predmet tega OPPN.

(4) Za potrebe gradnje stavb v območju OPPN se zgra-
di skupni priključni vodovod NL DN 80 v dolžini 48 m. Nov 
vodovodni odsek NL DN 80 poteka v cesti Pod hruško mimo 
severozahodnega dela stavbe A1 in se naveže na vodovod 
NL DN 100 v Bizjanovi ulici, ki je predviden za obnovo po loče-
nem projektu (PN 2846V).

(5) Izgradnjo novega vodovodnega odseka NL DN 80 v 
cesti Pod hruško se izvede hkrati z rekonstrukcijo cest in ob-
novo vodovodnega sistema v Bizjanovi ulici.

(6) Na območju gradbene parcele PE1/1 bodo stavbe A1, 
A2 in A3 priključene na nov skupni priključni vodovod NL DN 80 
preko samostojnih hišnih vodovodnih priključkov. Najbolj vzho-
dna stavba A4 bo s samostojnim hišnim vodovodnim priključk-
om navezana na obstoječi vodovod PE d 90 v cesti Za vasjo.

(7) Na območju gradbene parcele PE1/2 bo stavba A5 
priključena na vodovod NL DN 100 v Bizjanovi ulici, ki je 
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predviden za obnovo po ločenem projektu (PN 2846V), preko 
samostojnega hišnega vodovodnega priključka.

(8) Za vsako odvzemno mesto je treba zagotoviti zunanji 
vodomerni jašek ali pa ob prvi zunanji steni objekta primeren 
prostor za vgradnjo vodomerov z možnostjo daljinskega odči-
tavanja.

(9) Voda za gašenje za nove stavbe na območju OPPN 
se zagotavlja iz obstoječega in novega javnega vodovodnega 
omrežja. Požarna varnost znotraj območja bo zagotovljena 
z nadzemnimi hidranti, dimenzije DN80, ki so predvideni v 
ustrezni oddaljenosti ob robu območja OPPN. Iz javnega vo-
dovodnega omrežja je iz dveh hidrantov za čas trajanja 2 h 
možno zagotoviti najmanj 10 l/s vode, kot je to določeno v 
pravilniku, ki ureja tehnične normative za hidrantno omrežje 
za gašenje požarov. Če se v nadaljnjih fazah projekta izkaže, 
da so potrebe po vodi za zagotavljanje požarne varnosti načr-
tovanih objektov večje od 10 l/s, se predvidi dodatne ukrepe 
za zagotovitev dodatne povečane količine požarne vode (npr. 
vgradnja ustreznega podzemnega zalogovnika požarne vode).

(10) Za priključitev na javno vodovodno omrežje je treba 
na podlagi smernic upravljavca javnega vodovodnega omrež-
ja, ki so priloga OPPN, in Projektne naloge za DGD in PZI za 
dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje v 
OPPN 182 Pod hribom, ki jo je pod št. 2845V, 3463K v septem-
bru 2020 in dopolnitvijo v oktobru 2020 izdelalo Javno podjetje 
Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o, izdelati ustrezno projek-
tno dokumentacijo, ki mora biti skladna s predpisi, ki urejajo 
področje oskrbe s pitno vodo, in pogoji upravljavca javnega 
vodovodnega omrežja.

(11) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževa-
nju vodovodov je treba upoštevati veljavne predpise, ki urejajo 
oskrbo s pitno vodo, ter interni dokument Javnega podjetja 
Vodovod Kanalizacija Snaga, d. o. o.: Tehnična navodila za 
vodovod.

(12) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je 
treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za 
priključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno do-
kumentacijo.

41. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Kanalizacijsko omrežje na obravnavanem območju se 
načrtuje v ločenem gravitacijskem sistemu, ki mora biti v celoti 
izvedeno iz umetnih mas in vodotesno.

(2) Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je tre-
ba na podlagi smernic upravljavca javnega kanalizacijskega 
omrežja, ki so priloga OPPN, in Projektne naloge za DGD in 
PZI za dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi 
gradnje v OPPN 182 Pod hribom, ki jo je pod št. 2845V, 3463K 
v septembru 2020 in dopolnitvijo v oktobru 2020 izdelalo Javno 
podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o, izdelati ustrezno 
projektno dokumentacijo, ki mora biti skladna s predpisi, ki 
urejajo odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, in 
pogoji upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja.

(3) 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.

(4) Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je 
treba zaprositi upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja 
za soglasje za priključitev posameznih objektov in predložiti 
izvedbeno dokumentacijo.

(5) Komunalno odpadno vodo z območja OPPN je treba 
preko centralnega kanalizacijskega sistema Ljubljane odvajati 
na centralno čistilno napravo v Zalogu. Stavbe na območju 
OPPN je treba za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode priključiti na javni kanalizacijski sistem mesta Ljubljane, ki 
ga upravlja Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.

(6) Obstoječe javno kanalizacijsko omrežje, na katerega 
se priključijo načrtovane ureditve v območju OPPN, je zgrajeno 

v območju javnih cest, ki obkrožajo območje OPPN. V Bizja-
novi ulici je zgrajena javna kanalizacija v mešanem sistemu, 
dimenzije DN 400 mm. V cesti Za vasjo in Pod hribom je zgra-
jen ločen kanalizacijski sistem za odvod komunalne odpadne 
vode, dimenzije DN 250 mm, ter za odvod padavinske odpadne 
vode iz utrjenih povoznih površin, dimenzije DN 300 mm. V 
kanal za odvod padavinske odpadne vode v ulici Pod hribom 
se navezujejo tudi dotoki izvirov iz območja Šišenskega hriba.

(7) Ob realizaciji projekta Rekonstrukcija vodovoda in 
kanalizacije po Bizjanovi ulici, ki ga je pod številko 2846V, 
3466K v septembru 2020 izdelalo Javno podjetje Vodovod 
Kanalizacija Snaga d.o.o., je predvidena obnova obstoječega 
kanalizacijskega omrežja, ki pa ni predmet tega OPPN.

(8) Za potrebe gradnje stavb v območju OPPN se zgradi 
nov kanal O DN 250 za komunalno odpadno vodo v dolžini 
46 m. Nov kanalizacijski odsek O DN 250 poteka v cesti Pod 
hruško mimo severozahodnega dela stavbe A1 in se naveže na 
kanal GRP DN 400 v Bizjanovi ulici, ki je predviden za obnovo 
po ločenem projektu (PN 3466 K). Nov kanal je treba izvesti 
hkrati z rekonstrukcijo cest in obnovo kanalizacijskega sistema 
v Bizjanovi ulici.

(9) Na gradbeni parceli PE1/1 se stavbi A1 in A3 priključita 
na nov kanal O DN 250 v cesti Pod hruško preko samostojnih 
hišnih kanalizacijskih priključkov. Najbolj vzhodna stavba A4 
se s samostojnim hišnim kanalizacijskim priključkom nave-
že na obstoječi kanal B DN 250, ki poteka v cesti Za vasjo. 
Komunalne odpadne vode iz stavbe A2 je možno odvajati na 
projektiran kanal O DN 250 v cesti Pod hruško ali na obstoječi 
kanal B DN 250 v cesti Za vasjo.

(10) Na gradbeni parceli PE1/2 se stavba A5 priključi na 
kanal GRP DN 400 v Bizjanovi ulici, ki je predviden za obnovo 
po ločenem projektu (PN 3466K), preko samostojnega hišnega 
kanalizacijskega priključka.

(11) Na hišne priključke za komunalno odpadno vodo je 
treba vgraditi protipoplavne lopute.

(12) Odvod komunalnih odpadnih voda se lahko izve-
de neposredno, če je kota dna kleti oziroma pritličja objekta 
uporabnika, v kateri so nameščeni sanitarni elementi, najmanj 
10 cm nad koto pokrova bližnjih revizijskih jaškov na javnem 
kanalu. Za nižje ležeče odtoke je treba priključevanje predvideti 
preko hišnih črpališč.

(13) Minimalni odmik spodnjega roba podzemnih temeljev 
in drugih podzemnih delov objektov od javne kanalizacije ne 
sme biti manjši od 1,50 m. Minimalni odmik kanala od dreves 
in okrasnega grmičevja znaša za drevesa 2,00 m in okrasno 
grmičevje 1,00 m.

(14) Preko območja OPPN v smeri proti vzhodu poteka 
odprt jarek za odvod zaledne vode.

(15) Ob južnem robu in nato preko jugovzhodnega dela 
območja OPPN poteka do izliva v odprti jarek, kanal, dimenzije 
DN 400 mm, ki odvaja padavinske odpadne vode iz območja 
urejenih povoznih površin iz ulice Pod hribom ter zaledne vode 
iz Šišenskega hriba.

(16) Če se s ponikovalnimi preizkusi na terenu izkaže, da 
je ponikanje padavinske vode na območju mogoče, je treba vse 
padavinske vode s streh in utrjenih površin na območju OPPN 
ponikati v podtalje. Če ponikanje na obravnavanem območju ni 
mogoče, je padavinske odpadne vode treba odvajati skladno 
s sedemnajstim, osemnajstim in devetnajstim odstavkom tega 
člena.

(17) Padavinske odpadne vode iz strešin objektov in povr-
šin nad podzemno garažo (ploščad med objekti, ki se nahaja na 
koti cca 303,70 m n. v. ali višje) na območju gradbene parcele 
PE1/1 ter vse padavinske vode iz gradbene parcele PE1/2 je 
potrebno zadržati in z interno padavinsko kanalizacijo odvesti 
v obstoječ utrjen odprti jarek, ki poteka čez območje OPPN. 
Dimenzije zadrževalnikov je treba v nadaljnjih fazah projekta 
določiti s hidravličnim izračunom. Dopustna je izvedba vkopa-
nih in odprtih zadrževalnikov.

(18) Padavinsko vodo z območja rekonstruiranih cest, 
predvidenih cestnih priključkov in nižje ležečega dela utrjenih 
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površin ob cestah (tudi površin nad podzemno garažo, ki se 
nahajajo pod koto 303,70 m n. v. zaradi višinske navezave 
na cestne priključke in javno cesto) se na območju gradbene 
parcele PE1/1 odvaja do obnovljenega sistema javne mešane 
kanalizacije na Bizjanovi ulici. Padavinsko vodo se vodi preko 
novega meteornega kanala v dolžini 75,00 m in se jo pred 
priključitvijo na javni mešani kanal zadržuje s cevnim zadrže-
valnikom dolžine 93,00 m. Dimenzije zadrževalnika se v fazi 
projektiranja natančno določijo s hidravličnim izračunom, tako 
da zadržijo celoten odtok pri kritičnem nalivu.

(19) Padavinsko vodo s predvidenega parkirišča na ob-
močju prostorske enote PE3 se preko zadrževalnika odvaja v 
obstoječ meteorni kanal DN 400, ki poteka ob robu prostorske 
enote in ima urejen iztok v obstoječ utrjen odvodni jarek. Di-
menzije cevnega zadrževalnika se natančno določijo s hidra-
vličnim izračunom.

(20) Padavinske vode s parkirišč in drugih povoznih utr-
jenih površin, na katerih se odvija motorni promet, je treba od-
vajati preko ustreznega lovilca olj skladno s predpisi, ki urejajo 
odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda.

42. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Nove stavbe na območju OPPN se za potrebe ogreva-
nja, pripravo sanitarne tople vode in kuhe priključi na obstoječe 
distribucijsko omrežje zemeljskega plina – nizkotlačno distribu-
cijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 50–100 mbar, ki 
ga upravlja Energetika Ljubljana d.o.o.

(2) Gradnja glavnega distribucijskega plinovodnega 
omrežja po območju OPPN ni predvidena.

(3) Obstoječe plinovodno omrežje, na katerega se pri-
ključijo nove stavbe v območju OPPN, je zgrajeno v območju 
javnih cest, ki obkrožajo območje OPPN. V cesti Za vas-
jo je zgrajen glavni distribucijski plinovod N10203, dimenzije 
DN 100. V Bizjanovi ulici je zgrajen glavni distribucijski plinovod 
N10202, dimenzije DN 50.

(4) Na območju gradbene parcele PE1/1 se stavbe A1, 
A2, A3 in A4 priključijo na obstoječi glavni distribucijski plino-
vod N 10203 DN 100 (PE 110) z novim priključnim plinovodom 
DN 100. Nov priključni plinovod od obstoječega glavnega plinovo-
da poteka od skupne glavne plinske zaporne pipe do prve stavbe 
ob uvozu. Do objektov se izvede interni razvod, ki se za vsak 
objekt zaključi z zapornim elementom – požarno zaporno pipo.

(5) Na območju gradbene parcele PE1/2 se stavba A5 
priključi na glavni distribucijski plinovod 10202 DN 50 (PE 36) 
z novim priključnim plinovodom DN 50, ki se zaključi z glavno 
plinsko zaporno pipo na fasadi objekta.

(6) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave 
morajo biti izvedene v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, 
obratovanje in vzdrževanje plinovodov in notranjih plinskih 
napeljav, ter sistemskimi obratovalnimi navodili operaterja dis-
tribucijskega sistema

43. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Stavbe na območju OPPN se za potrebe oskrbe z ele-
ktrično energijo priključi na javni distribucijski sistem električne 
energije v upravljanju Elektro Ljubljana d.d..

(2) Stavbe na območju OPPN se bodo z električno 
energijo oskrbovale iz obstoječe transformatorske postaje 
TP0036-Bizjanova 7, ki se nahaja zahodno ob območju OPPN. 
Zaradi priključitve območja OPPN bo v transformatorski postaji 
treba zamenjati sedanji transformator z zmogljivejšim ter zame-
njati oziroma preurediti nizkonapetostni postroj.

(3) Med obstoječo transformatorsko postajo TP0036-Biz-
janova 7 in novimi stavbami je predvidena izgradnja nove ka-
belske kanalizacije s pripadajočimi kabelskimi jaški, v katero se 
bodo položili kablovodi, ki bodo napajali nove stavbe.

(4) Na fasade stavb oziroma ob posamezne stavbe se 
postavijo kabelsko razdelilne omarice, priključitev predvidenih 
stavb pa se izvede preko priključno merilnih omaric, ki se jih 

namesti v energetski prostor oziroma drug prostor v stavbi, kjer 
morajo biti omarice distributerju stalno dostopne.

(5) Po pridobitvi gradbenega dovoljenja mora investi-
tor pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bo upravljavec 
distribucijskega omrežja električne energije natančno določil 
tehnične pogoje in parametre za priklop posameznega objekta.

(6) Za vso elektroenergetsko infrastrukturo (prestavitve 
vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja elektroener-
getske infrastrukture) je treba na osnovi smernic upravljavca 
k OPPN izdelati ustrezno projektno dokumentacijo, ki mora 
biti izdelana skladno s sistemskimi obratovalnimi navodili za 
distribucijsko omrežje (SONDO), veljavnimi tipizacijami distri-
bucijskih podjetij ter veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

(7) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroener-
getskih vodov in naprav je treba upoštevati veljavne predpise, 
ki urejajo elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem 
okolju.

44. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)

(1) Stavbe na območju OPPN je mogoče priključiti na 
obstoječa elektronska komunikacijska omrežja, ki potekajo po 
obodnih cestah, pod pogoji upravljavcev teh omrežij.

(2) Za priključitev na elektronsko komunikacijsko omrežje 
je treba na osnovi smernic upravljavcev k OPPN izdelati ustre-
zno projektno dokumentacijo, ki mora biti skladna s predpisi in 
pogoji pristojnega upravljavca omrežja.

45. člen
(javna razsvetljava)

(1) Obstoječe omrežje javne razsvetljave, ki poteka ob 
robu ceste Pod hruško, je treba v območju predvidene razši-
ritve javne ceste prestaviti oziroma prilagoditi poteku rekon-
struirane ceste. Predvidena je prestavitev (ozemljitev) javne 
razsvetljave v dolžini 165 m, s prestavitvijo enega obstoječega 
kandelabra ter sedmimi novimi kandelabri s svetilkami.

(2) Vse nove javne površine v območju OPPN morajo biti 
opremljene z javno razsvetljavo.

(3) Ob predvideni javni pešpoti skozi območje prostorske 
enote JPE2 je predvidena ureditev javne razsvetljave v dolžini 
160 m in z osmimi kandelabri s svetilkami.

(4) Za izvedbo javne razsvetljave je treba uporabiti tipske 
elemente, uporabljene na območju Mestne občine Ljubljana. 
Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede ener-
gijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo.

(5) Razsvetljava funkcionalnih površin ob stavbah je in-
ternega značaja in ni povezana s sistemom javne razsvetljave.

(6) Vse potrebne prestavitve, priklope, odklope in zaščite 
elementov javne razsvetljave lahko izvaja samo pooblaščeni 
koncesionar javne razsvetljave.

46. člen
(učinkovita raba energije v stavbah)

Pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upošte-
vati predpis, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA  
OD NAČRTOVANIH REŠITEV

47. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Dopustna odstopanja od v OPPN načrtovanih rešitev so:
1. odstopanja od zunanjih ureditev:
– dopustna so odstopanja v oblikovanju odprtega prostora 

in krajinsko arhitekturni zasnovi območja, prikazanih na grafič-
nih načrtih OPPN;

– pozicije uvoznih klančin v kletne garaže in pozicije ter 
število vhodov v objekte ter pozicije PM za kolesa se lahko 
prilagajajo arhitekturnim rešitvam;



Uradni list Republike Slovenije Št. 153 / 6. 12. 2022 / Stran 12569 

– dopustne so spremembe višinskih kot pritličij objektov in 
terena do +0,50 m, odstopanje navzdol ni dopustno;

2. odstopanja pri parcelaciji in zakoličbi:
– pri poteku parcelnih mej in pri površinah parcel so do-

pustna odstopanja v okviru dopustnih odstopanj pri geodetskih 
meritvah;

– pri poteku parcelnih mej gradbenih parcel JPE2/1, 
JPE2/2 in JPE2/3 so dopustna odstopanja od mejnih točk 
novih parcel do 0,50 m, zaradi prilagoditve dejansko izvede-
nemu profilu poti. Skladno z dopustnim odstopanjem se lahko 
spremenijo tudi površine parcel. Odstopanja so dopustna samo 
v sklopu prostorske enote JPE2;

3. odstopanja pri izgradnji prometne in komunalne infra-
strukture:

– pri prometnih, komunalnih, energetskih in elektronskih 
komunikacijskih ureditvah so dopustna odstopanja od potekov 
tras, priključnih mest, površin, objektov, naprav in priključkov 
posamezne prometne, komunalne, energetske in elektronske 
komunikacijske infrastrukture. Odstopanja so dopustna, 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 OPPN. Odstopanja ne smejo poslabšati 
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 zadevajo, ter upravljavci 
posamezne komunalne infrastrukture;

– pozicije in število eko otokov se lahko prilagajajo arhi-
tekturnim rešitvam;

4. odstopanja pri ureditvi intervencijskih dostopov in površin:
– v skladu s projektno rešitvijo je dopustna sprememba 

dostopov do objektov in lokacij delovnih površin za interven-
cijska vozila, ki morajo biti zagotovljeni v skladu z veljavnimi 
predpisi.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

48. 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 gradnje mora v roku največ dveh let po spre-
jetju OPPN začeti postopek 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 OPPN naslednje 
obveznosti:

1. promet med gradnjo je treba organizirati tako, da pro-
metna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do 
zastojev na obstoječem cestnem omrežju,

2. zagotoviti je treba nemoteno komunalno oskrbo prek 
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav, infrastrukturne 
vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani,

3. zagotoviti je treba sanacijo zaradi gradnje morebiti po-
škodovanih objektov, pripadajočih ureditev in naprav,

4. v času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni 
nadzor, vključno z nadzorom stanja sosednjih objektov in terena,

5. v času izvedbe krajinsko arhitekturnih ureditev in zasa-
ditev je treba zagotoviti ustrezen strokovni nadzor nad izved-
bo del, vključno z odgovornim projektantom načrta krajinske 
ureditve,

6. 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,

7. pri ravnanju z zemeljskim izkopom je treba upoštevati 
določila predpisa, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, in 
predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,

8. v primeru začasnega skladiščenja viška zemeljskega 
izkopa je treba začasno skladišče urediti tako, da se ne pojavlja 
erozija, da ni oviran odtok zalednih voda in da z območja zača-
snega skladiščenja niso možne emisije prašnih delcev v zrak 
(začasno skladiščen zemeljski izkop je treba vlažiti in prekrivati 
ali zaslanjati pred vplivi vetra),

9. investitor je dolžan brez finančnih in drugih pogojev do-
pustiti javno rabo površin na terenu na zemljiščih, opredeljenih 
v 20. členu tega odloka in

10. v času pred začetkom gradnje mora investitor v skladu 
s pogoji iz 22. člena tega odloka zagotoviti nadaljnje arheološke 
raziskave ter pri zemeljskih delih omogočiti izvedbo strokovne-
ga arheološkega konservatorskega nadzora, v primeru odkritja 
arheoloških ostalin mora gradbena dela ustaviti.

49. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

Po izvedbi z OPPN načrtovanih ureditev so na celotnem 
območju OPPN dopustni naslednji posegi:

1. odstranitev naprav in objektov,
2. vzdrževalna dela na objektih prometne, okoljske, ener-

getske in elektronske komunikacijske infrastrukture,
3. vzdrževalna dela in rekonstrukcije stavb ter pripada-

jočih ureditev,
4. prizidave v okviru dopustnih kapacitet in gabaritov, ki 

jih določa ta odlok,
5. obnova fasadnega plašča stavb,
6. postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so 

dopustni v območju OPPN,
7. dela v zvezi z ureditvijo zelenih površin, če je ohranjena 

krajinska zasnova zunanje ureditve in
8. spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so 

dopustne za novogradnje na območju OPPN, če je na gradbeni 
parceli zagotovljeno zadostno število PM in odprtih bivalnih 
površin.

XIII. KONČNI DOLOČBI

50. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled pri:
1. Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za 

urejanje prostora,
2. Upravni enoti Ljubljana, Sektorju za okolje in prostor in
3. Četrtni skupnosti Šiška.

51. člen
(uveljavitev OPPN)

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

Št. 3505-43/2018-272
Ljubljana, dne 17. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

3805. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu 184 Pod Šmarno goro

Na podlagi 119. člena v zvezi z 289. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 
in 20/22 – odl. US) in v zvezi s tretjim odstavkom 338. člena ter 
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tretjim odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 199/21) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji 
dne 17. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

184 Pod Šmarno goro

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostor-
ski načrt 184 Pod Šmarno goro (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 prostora;
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;
12. druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in 
grafični del.

(2) Grafični del OPPN vsebuje naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta 

Mestne občine Ljubljana z mejo 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 1:2000

3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Geodetski in katastrski načrt s prikazom 

območja OPPN M 1:500
3.2 Načrt obodne parcelacije, parcelacije 

zemljišč in zakoličbene točke M 1:500
3.3 Površine, namenjene javnemu dobru M 1:500
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih  

in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
4.1 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 

pritličja M 1:500
4.2 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 

kleti M 1:500
4.3 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 

nadstropja M 1:500
4.4 Značilni prerezi in pogledi M 1:500
4.5 Prometno-tehnična situacija, idejna višin-

ska regulacija in prikaz ureditev, potreb-
nih za varstvo pred naravnimi  
in drugimi nesrečami M 1:500

4.6 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:500

3. člen
(spremljajoče gradivo OPPN)

Spremljajoče gradivo OPPN so:
1. Izvleček iz Občinskega prostorskega načrta Mestne 

občine Ljubljane;
2. Izhodišča za pripravo prostorskega izvedbenega akta;
3. Prikaz stanja prostora;
4. Strokovne podlage;
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN;
7. Elaborat ekonomike;
8. Povzetek za javnost.

4. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistični zavod, 
d. d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 8877 
v septembru 2022.

5. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN, skupaj s spremljajočim gradivom, je stalno na 
vpogled pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku 
za urejanje prostora, Upravni enoti Ljubljana – Izpostavi Šiška 
in Četrtni skupnosti Šmarna gora.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE,  
KI SE NAČRTUJE Z OPPN

6. člen
(načrtovana prostorska ureditev)

(1) Z OPPN je načrtovana gradnja nizkih prostostoječih 
stavb in nizkih stavb v nizu, s pripadajočimi ureditvami.

(2) OPPN v okviru načrtovane prostorske ureditve določa 
prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih 
objektov, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih površin, pogoje 
za ureditev prostorov za igro otrok ter gradnjo prometne, okolj-
ske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture.

III. OBMOČJE OPPN

7. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega naslednje enote urejanja 
prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP): ŠG-121, ŠG-413 – del 
in ŠG-440 – del.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi šte-
vilkami: 369, 370/2, 371/2, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8, 371/9, 
371/10, 371/11, 371/12, 371/13, 371/14, 371/15, 371/16, 
371/17, 371/18, 371/19, 371/20, 371/21, 371/22, 371/23, 
371/24, 371/25, 371/26, 371/27, 371/28, 371/29, 375/1, 386/4 
ter dele zemljišč s parcelnimi številkami: 187/5, 257/12, 373/3, 
373/4, 375/2, 378/4, 378/6, 381/1, 579, 580/8 in 603, vse v 
katastrski občini (1751) Tacen.

(3) Površina območja OPPN znaša 14 046 m2.
(4) Območje OPPN je razdeljeno na 11 prostorskih enot:
– PE1 – površine, namenjene gradnji enostanovanjskih 

stavb;
– PE2 – površine, namenjene gradnji enostanovanjskih 

stavb;
– PE3 – površine, namenjene gradnji enostanovanjskih 

stavb;
– PE4 – površine, namenjene gradnji enostanovanjskih 

stavb;
– PE5 – površine, namenjene gradnji enostanovanjskih 

stavb;
– PE6 – površine, namenjene gradnji enostanovanjskih 

stavb;
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– PE7 – površine, namenjene gradnji enostanovanjskih 
stavb;

– PE8 – površine, namenjene prometnim površinam in 
ureditvi zelenih površin;

– PE9 – površine, namenjene ureditvi zelenih površin;
– C1/1 – površine, namenjene javnim prometnim povr-

šinam;
– C1/2 – površine, namenjene javnim prometnim povr-

šinam.
(5) Območje OPPN in prostorske enote so določeni v gra-

fičnih načrtih št. 3.1 »Geodetski in katastrski načrt s prikazom 
območja OPPN«, št. 3.2 »Načrt obodne parcelacije, 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 se prometno navezuje na obstoječo 
Rocensko ulico na jugu območja OPPN. Ob vzhodnem robu 
območja poteka Seunigova ulica. Na zahodu se območje na-
vezuje na območje Policijske akademije, severno od območja 
OPPN se raztezajo kmetijske površine in južno pobočje Šmar-
ne gore z Grmado. Najbližje obstoječe postajališče linijskega 
prevoza potnikov je na Kajakaški cesti, v smeri proti vzhodu, 
400 m od območja OPPN. Peš dostop in dostop za kolesarje 
je po vozišču Rocenske ulice.

(2) Po Rocenski in Seunigovi ulici poteka obstoječa okolj-
ska, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura, 
na katero je treba priključiti načrtovane stavbe. Za izvedbo 
nameravane prostorske ureditve je treba zgraditi in dograditi 
okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastruk-
turo zunaj in znotraj območja OPPN. Zunaj območja OPPN je 
treba zgraditi elektrokabelsko omrežje za izvedbo nizkonape-
tostnega napajanja.

(3) Za zagotavljanje ustreznih prometnih razmer v vpliv-
nem območju OPPN je treba razširiti priključek Rocenske ulice 
na Kajakaško cesto pri Policijski akademiji ter urediti izogibali-
šče med priključkom na Kajakaško cesto pri Policijski akademiji 
in vzhodno mejo območja OPPN. V tem odstavku navedene 
ureditve so del komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v 
območju OPPN.

(4) V območju OPPN ni načrtovanih oskrbnih, vzgojno-
varstvenih in centralnih dejavnosti, saj so le-te zagotovljene 
v širšem območju. Najbližji objekt predšolske vzgoje je Vrtec 
Šentvid, Enota Mravljinček v oddaljenosti približno 1 100 m od 
območja OPPN. Območje OPPN leži v območju šolskega oko-
liša Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, ki je od območja 
OPPN oddaljena približno 2 000 m.

(5) 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, PE5, PE6 
in PE7 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:

– 11100 Eno- in dvostanovanjske stavbe;
– 12203 Druge poslovne stavbe: samo stavbe s pisarna-

mi in poslovnimi prostori.
(2) Dejavnosti iz druge alineje prejšnjega odstavka so 

dopustne ob pogoju, da površina prostorov za dejavnost ne 
presega 50 m2 bruto tlorisne površine (v nadaljnjem besedilu: 
BTP) posamezne stavbe.

(3) V prostorski enoti PE8 so dopustni naslednji objekti 
in dejavnosti:

– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste;

– 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 ze-
lene površine.

(4) V prostorski enoti PE9 so dopustni naslednji objekti 
in dejavnosti:

– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, re-
kreacijo in prosti čas: samo vrtovi, parki, trgi, ki 
niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge 
urejene zelene površine.

(5) V prostorskih enotah C1/1 in C1/2 so dopustni nasle-
dnji objekti in dejavnosti:

– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste.

(6) Ne glede na določbe tega člena so v vseh prostorskih 
enotah na območju OPPN dopustni naslednji objekti:

– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvršče-
ni drugje: samo oporni zidovi;

– 31110 Nasipi: samo kot ureditve za zaščito pred erozi-
jo ali za zagotavljanje ponikanja voda;

– 31140 Utrjene brežine.

10. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) V območju OPPN si v smeri od juga proti severu sledi-
ta dve zazidalni liniji stavb z oznakami od S2 do S11 ter od S16 
do S29, v katerih se izmenjujejo nizi treh oziroma štirih nizkih 
stavb v nizu (v nadaljnjem besedilu: stavbe tipa NB) ter zeleni 
pasovi med posameznimi nizi stavb tipa NB. Na jugozahodu se 
zahodni niz stavb tipa NB konča z nizko prostostoječo stavbo 
(v nadaljnjem besedilu: stavbe tipa NA), na severu pa se oba 
niza stavb tipa NB zaključita s štirimi pahljačasto razporejenimi 
stavbami tipa NA. Skupaj je v območju OPPN načrtovanih pet 
stavb tipa NA in 24 stavb tipa NB. Stavbe tipa NB se delijo na 
dva podtipa: vrstne hiše (podolgovata oblika stavbe) in vrstno 
atrijske hiše (s previsnim delom nad pritličjem). Med zazidalni 
liniji stavb z oznakami od S2 do S11 ter od S16 do S29 je ume-
ščena interna dovozna cesta, urejena kot skupna prometna 
površina, ki se na jugu navezuje na Rocensko ulico. Na interno 
dovozno cesto so pravokotno navezane vse stavbe v območju 
OPPN, razen stavba z oznako S29, ki je prometno navezana 
na Seunigovo ulico. Na gradbenih parcelah so pri vhodih in 
uvozih utrjene površine, namenjene dostopu do stavb in par-
kiranju. Večji del zunanjih površin ob stavbah predstavljajo 
odprte bivalne površine, urejene kot zelenica ali vrt.

(2) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti PE1 je:

– v zahodni zazidalni liniji so načrtovane štiri stavbe tipa 
NB (podtip: vrstna hiša) z oznakami S2, S3, S4 in S5 ter ena 
stavba tipa NA z oznako S1;

– stavbe so med seboj zamaknjene in z daljšo stranico 
pravokotne na zahodni rob območja OPPN;

– večji del zunanjih površin ob stavbi z oznako S1 pred-
stavljajo odprte bivalne površine, urejene kot zelenica ali vrt;

– na severni, zahodni in južni strani niza stavb tipa NB so 
načrtovane odprte bivalne površine, urejene kot zelenica ali vrt;

– na vzhodni strani stavb so načrtovana tlakovana dvori-
šča z dovozi in vhodi ter manjše zelenice;

– na meji s prostorsko enoto PE8 je načrtovana ureditev 
zbirnega in prevzemnega mesta za zbiranje odpadkov stavb v 
območju OPPN.
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(3) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorskih enotah PE2 in PE3 je:

– v zahodni zazidalni liniji načrtovano gradnjo predstavlja-
ta dva niza treh stavb tipa NB (po en niz stavb v vsaki prostorski 
enoti: v prostorski enoti PE2 podtip: vrstna hiša z oznakami S6, 
S7 in S8, v prostorski enoti PE3 podtip: vrstno atrijska hiša z 
oznakami S9, S10 in S11);

– stavbe so med seboj zamaknjene in z daljšo stranico 
pravokotne na zahodni rob območja OPPN;

– na severnih in južnih straneh obeh nizov stavb tipa NB 
so načrtovane odprte bivalne površine, urejene kot zelenica 
ali vrt;

– na zahodni strani stavb so načrtovane odprte bivalne 
površine, urejene kot zelenica ali vrt, na vzhodni strani stavb 
pa tlakovana dvorišča z dovozi in vhodi ter manjše zelenice.

(4) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorskih enotah PE4 in PE5 je:

– kot zaključek zahodne in vzhodne zazidalne linije so 
načrtovane štiri stavbe tipa NA z oznakami S12, S13, S14 in 
S15, ki se s tlakovanimi dvorišči navezujejo na interno dovo-
zno cesto – skupno prometno površino, ki hkrati služi tudi kot 
obračališče;

– stavbe so podolgovate pravokotne oblike,
– stavba z oznako S12 je orientirana v smeri sever–jug, na 

zahodu, severu in jugu so načrtovane odprte bivalne površine;
– stavbe z oznakami S13, S14 in S15 so postavljene pa-

hljačasto, odprte bivalne površine so načrtovane med njimi in 
v delih gradbenih parcel, ki ne mejijo na prostorsko enoto PE8.

(5) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti PE6 je:

– v vzhodni zazidalni liniji načrtovano gradnjo predsta-
vljata dva niza treh stavb tipa NB (podtip: vrstno atrijska hiša) 
z oznakami S16-S21;

– stavbe so med seboj zamaknjene in z daljšo stranico 
pravokotne na vzhodni rob območja OPPN;

– na severnih in južnih straneh obeh nizov stavb tipa NB 
so načrtovane odprte bivalne površine, urejene kot zelenica ali 
vrt, na južnem robu niz stavb tipa NB meji na otroško igrišče;

– na vzhodni strani stavb so načrtovane odprte bivalne 
površine, urejene kot zelenica ali vrt, na zahodni strani stavb 
pa tlakovana dvorišča z dovozi in vhodi ter manjše zelenice.

(6) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti PE7 je:

– v vzhodni zazidalni liniji načrtovano gradnjo predstavlja-
ta dva niza štirih stavb tipa NB (podtip: vrstna hiša) z oznakami 
S22-S29;

– stavbe so med seboj zamaknjene in z daljšo stranico 
pravokotne na vzhodni rob območja OPPN;

– severni niz meji na otroško igrišče, med obema nizoma 
in na južni strani južnega niza so načrtovane odprte bivalne 
površine, urejene kot zelenica ali vrt,

– na vzhodni strani stavb so načrtovane odprte bivalne 
površine, urejene kot zelenica ali vrt, na zahodni strani stavb 
pa tlakovana dvorišča z dovozi in vhodi ter manjše zelenice, 
razen najjužnejše ležeče stavbe z oznako S29, ki ima odprte 
bivalne površine, načrtovane na zahodni strani stavbe, tlakova-
no dvorišče z dovozom in vhodom pa na vzhodni strani stavbe.

(7) Prostorska enota PE8 je namenjena interni dostopni 
cesti za načrtovano gradnjo v območju OPPN, ki se na severu 
zaključi z obračališčem, na jugu pa je načrtovana ureditev 
zbirnega in prevzemnega mesta za komunalne odpadke. Med 
prostorskima enotama PE6 in PE7 je načrtovana ureditev otro-
škega igrišča, parka in drugih zelenih površin. Ob vzhodnem 
in zahodnem robu prostorske enote PE8 potekata pasova 
tlakovanih površin v širini 1,5 m, urejena brez višinskih razlik, 
v katerih ne sme biti ovir, ki bi onemogočale vožnjo motornih 
vozil ali gradnjo komunalne infrastrukture.

(8) Prostorska enota PE9 je namenjena ureditvi zelenih 
površin, dopustne so ureditve zelenic, drugih urejenih zelenih 
površin, sadovnjakov, parka in trga. Območje prostorske enote 
PE9 je treba intenzivno ozeleniti z drevesi in grmovnicami. Na 

meji med prostorskimi enotami PE9 ter PE6, PE7 in PE8 je 
načrtovan oporni oziroma podporni zid.

(9) Prostorska enota C1/1 je namenjena ureditvi dostopa 
do območja OPPN z Rocenske ulice. Prostorska enota C1/2 je 
namenjena dostopu do jugovzhodne stavbe v območju OPPN.

(10) Zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta določeni v 
grafičnih načrtih št. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 
pritličja«, št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo nad-
stropja« in št. 4.4 »Značilni prerezi in pogledi«.

11. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) V območju OPPN je nad terenom dopustna gradnja eno-
stavnih in nezahtevnih objektov v skladu s 13. členom tega odloka 
ter drugimi pogoji, ki jih ta odlok določa glede umeščanja, dimen-
zioniranja ter oblikovanja enostavnih in nezahtevnih objektov.

(2) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja 
priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vodnih 
zbiralnikov in pomožnih infrastrukturnih objektov za potrebe 
načrtovanih objektov pod pogoji, ki jih OPPN določa za priklju-
čevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.

12. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje splo-
šne pogoje za oblikovanje objektov:

1. stavbe in nadstreški ter garaže znotraj prostorskih enot 
PE1-PE7 morajo biti oblikovane enotno znotraj vsake prostor-
ske enote ter skladno s celotno sosesko;

2. stavbe morajo biti izvedene iz trajnih materialov ter 
morajo biti oblikovane sodobno in kakovostno;

3. fasadni plašč mora biti zasnovan po načelih varčne 
energetske gradnje (tehnično ali naravno senčenje nesevernih 
fasad);

4. dopustna je izvedba zelene fasade, ki je izvedena v 
obliki zelene stene kot celoten sistem, v katerem so zasajene 
različne rastline z urejenim sistemom namakanja ipd.;

5. barve fasad morajo biti neizstopajoče. Dopustni so bela 
barva in zemeljski odtenki. Signalne ali fluorescentne barve 
niso dopustne;

6. streho garaže je dopustno urediti kot teraso, ki služi 
stanovanjskemu objektu. Ograje teras morajo biti oblikovno 
usklajene s stavbami znotraj območja OPPN in oblikovane 
enotno za celotno območje OPPN;

7. tehnične naprave (klimatske naprave, sončni paneli in 
podobno) morajo biti oblikovno zastrte pred pogledi s ceste ali 
vključene v arhitekturno zasnovo stavbe.

(2) Posebni pogoji za oblikovanje stavb v prostorskih 
enotah PE1, PE2, PE3, PE6 in PE7 so:

1. stavbe znotraj niza morajo imeti enako dimenzijo vo-
lumna;

2. stavbe znotraj niza morajo biti enotno oblikovane;
3. vsi nizi morajo biti skladni glede materialov in barv;
4. stavbe v prostorski enoti PE1 (z oznako S1), v prostor-

ski enoti PE3 (z oznakami S9-S11) in v prostorski enoti PE6 
(z oznakami S16-S21) sestavljata dva med seboj pravokotna 
volumna, volumen nadstropja je orientiran z daljšo stranico v 
smeri vzhod – zahod, prostor za parkiranje je pod previsnim 
delom nadstropja stavbe, streho nad pritličnim delom stavbe 
je dopustno urediti kot teraso, ki služi stanovanjskemu objektu, 
ograje teras morajo biti oblikovno usklajene s stavbami znotraj 
niza in znotraj niza oblikovane enotno;

5. strehe so ravne.

13. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Na območju OPPN veljajo naslednji pogoji za obliko-
vanje zunanjih površin:

1. ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno ovira-
nim ljudem v skladu s predpisi, ki urejajo zagotavljanje neovi-
ranega dostopa gibalno oviranim osebam;
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2. pešpoti in skupne zunanje površine morajo biti utrjene, 
opremljene z mikrourbano opremo in primerno osvetljene, v 
čim večji meri naj se uporabi porozne materiale za povečanje 
površin za ponikanje meteorne vode;

3. elementi mikrourbane opreme morajo biti v območju 
OPPN oblikovani enotno in umeščeni tako, da ne ovirajo upo-
rabe površin za gasilce;

4. na vsaki gradbeni parceli stavbe tipa NA mora biti 
zagotovljenih najmanj 30 % odprtih bivalnih površin, na vsaki 
gradbeni parceli stavbe tipa NB pa najmanj 27,5 % odprtih 
bivalnih površin. Od deleža odprtih bivalnih površin mora biti 
najmanj 80 % zelenih površin na raščenem terenu. Za odprte 
bivalne površine se štejejo vse zelene in tlakovane površine, 
namenjene bivanju na prostem, ki ne služijo kot prometne 
površine ali komunalne funkcionalne površine (npr. dostopi, 
dovozi, parkirišča);

5. pri stavbah tipa NA je treba na gradbeni parceli zasa-
diti najmanj tri drevesa, pri stavbah tipa NB pa najmanj dve 
drevesi, pozicije dreves se določi v projektni dokumentaciji za 
pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja;

6. zasaditev dreves iz prejšnje točke je treba izvajati z 
drevesi z obsegom debla več kot 18 cm, merjeno na višini 1 m 
od tal po saditvi, in z višino debla več kot 2,2 m;

7. odmik debla obstoječih in predvidenih dreves od podze-
mnih komunalnih vodov ter površin za gasilce mora biti najmanj 
2 m. Če ustreznega odmika ni mogoče zagotoviti, je treba z 
ustreznimi ukrepi komunalne vode zavarovati pred poškodbami 
zaradi rasti podzemnih delov dreves;

8. izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in var-
nostno-zdravstvene zahteve;

9. pri novih zasaditvah v sklopu zunanje ureditve je treba 
uporabiti avtohtone drevesne in grmovne vrste. Upoštevati je 
treba omejitve vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzo-
rovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi or-
ganizmi, ki pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin;

10. ograditev vrtov je dopustna z ograjami z višino do 1,8 m 
ali striženo živico. Ograje pri stavbah tipa NB morajo biti oblikovno 
ter glede izbora barv in materialov enotne. Ograje pri stavbah 
tipa NA morajo biti skladne z ograjami pri stavbah tipa NB;

11. ograditev površin med stavbami v prostorskih enotah 
PE1, PE2, PE3, PE6 in PE7 ter interno dovozno cesto – skupno 
prometno površino v prostorski enoti PE8 ni dopustna;

12. pri stavbah v prostorskih enotah PE1, PE2, PE4 in 
PE7 je dopustna izvedba do 3,15 m visoke nadstrešnice nad 
parkirnimi mesti s površino do 41 m2. Oblikovanje, barve in 
materiali morajo biti skladni z glavno stavbo, streha mora biti 
ravna, nepohodna;

13. pri stavbah tipa NA je dopustna postavitev največ 
enega do 3 m visokega pripadajočega objekta, namenjenega 
shranjevanju orodja, letni kuhinji, senčnici in podobno. Največja 
dopustna površina spremljajočega objekta je 15 m2. Objekt je 
lahko prostostoječ ali prislonjen k stavbi ali nadstrešnici. Obli-
kovanje, barve in materiali morajo biti skladni z glavno stavbo, 
streha mora biti ravna, nepohodna;

14. pri stavbah tipa NB je dopustna postavitev največ 
enega do 3 m visokega pripadajočega objekta za shranjevanje 
orodja, letno kuhinjo, senčnico in podobno. Največja dopustna 
površina spremljajočega objekta je 6 m2. V zahodni zazidalni li-
niji mora biti objekt umeščen na zahodni rob gradbene parcele, 
v vzhodni zazidalni liniji pa na vzhodni rob gradbene parcele. 
Oblikovanje, barve in materiali morajo biti skladni z glavno stav-
bo, streha mora biti ravna, nepohodna. Znotraj posameznega 
niza morajo biti spremljajoči objekti oblikovani enotno;

15. na gradbenih parcelah stavb je dopustna postavitev 
nepokritih bazenov s površino do 24 m². Površina nepokritega 
bazena ne šteje v zahtevani delež odprtih bivalnih površin;

16. na gradbenih parcelah stavb so dopustne pergole, 
povezane z glavno stavbo ali prislonjene k njej. Pri stavbah 
tipa NB morajo biti oblikovane enotno za celoten niz;

17. na zelenici med prostorskima enotama PE6 in PE7 
je treba urediti otroško igrišče. Otroško igrišče mora biti name-

njeno skupni rabi vseh stanovalcev v območju OPPN, njegova 
površina mora biti najmanj 217,5 m2 oziroma najmanj 7,5 m2 
na vsako stanovanjsko enoto v območju OPPN. Otroško igrišče 
mora biti od interne dovozne ceste – skupne prometne površine 
ločeno z zelenico in zelenjem. Na zelenici je treba urediti tudi 
prostor za sedenje. Preko zelenice je treba urediti pot v smeri 
vzhod-zahod za možno navezavo s Seunigovo ulico na vzhodni 
strani območja OPPN. Ograditev otroškega igrišča je dopustna 
z živo mejo ali s transparentno kovinsko oziroma ozelenjeno 
žičnato ograjo z višino do 1,5 m;

18. na zelenicah v območju OPPN je dopustna postavitev 
športnega orodja za rekreacijo na prostem;

19. na lokaciji za zbiranje in prevzem komunalnih odpad-
kov so dopustne nadstrešnice z višino do 3 m, ki morajo biti 
oblikovane enotno;

20. zunanja ureditev objekta na nagnjenem terenu mora 
biti zasnovana tako, da se prilagaja terenu. Izvedbe platojev z 
nasipi in useki niso dopustne, razen če so nujne za funkcionira-
nje stavbe (na primer dovoz, dostop, parkiranje) ali so del uredi-
tev za zaščito pred erozijo ali za zagotavljanje ponikanja voda;

21. višinske razlike terena morajo biti praviloma premo-
ščene z ozelenjenimi brežinami, izjemoma so dopustni oporni 
oziroma podporni zidovi do višine največ 1,5 m, ki morajo biti 
vključeni v zunanjo ureditev.

(2) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnih 
načrtih št. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja« 
in št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo nadstropja«.

14. člen
(tlorisni gabariti)

(1) Tlorisne dimenzije stavb nad in pod terenom so:
1. prostorske enote PE1, PE3 in PE6:
a) stavbe z oznakami S1, S9-S11 ter S16-S21:
– pritličje: dolžina 11,5 m in širina 8 m;
– nadstropje: dolžina 16,5 m in širina 7 m;
b) stavbe z oznakami S2-S5:
– pritličje: dolžina 14 m in širina 7 m;
– nadstropje: dolžina 15,8 m in širina 7 m;
– nadstreški z oznakami N2-N5: 7 m x 7 m;
2. prostorski enoti PE2 in PE7:
a) stavbe z oznakami S6-S8 ter S22-S28:
– pritličje: dolžina 14 m in širina 7 m;
– nadstropje: dolžina 15,8 m in širina 7 m;
– nadstreški z oznakami N6-N8 ter N22-N28: 7 m x 7 m;
b) stavba z oznako S29:
– pritličje: dolžina 13,9 m in širina 11 m;
– nadstropje: dolžina 13,9 m in širina 7 m;
– nadstrešek z oznako N29: 7,5 m x 5 m;
3. prostorska enota PE4:
a) stavba z oznako S12:
– pritličje in nadstropje: dolžina 15,7 m in širina 7 m;
4. prostorska enota PE5:
a) stavbi z oznako S13 in S15:
– klet, pritličje in nadstropje: dolžina 14,5 m in širina 8 m;
b) stavba z oznako S14:
– klet: dolžina 17,5 m in širina 8 m;
– pritličje: dolžina 13,5 m in širina 8 m;
– nadstropje: dolžina 17,5 m in širina: 8 m.
(2) Tlorisne dimenzije stavb so določene v grafičnih na-

črtih št. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja«, 
št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti« in št. 4.3 
»Arhitekturna zazidalna situacija – nivo nadstropja«.

15. člen
(višinski gabariti in etažnost)

(1) Etažnost stavb nad terenom je:
– stavbe z oznakami S1-S29: P+1;
– garaža: do P+1;
– nadstrešek: P.
(2) Višina stavbe (h) je razdalja med koto terena ob vhodu 

v pritličje stavbe in najvišjo točko venca stavbe z ravno streho, v 
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primeru gradnje na nagnjenem terenu se višina stavbe meri od 
najnižje kote stavbe na terenu in najvišjo točko stavbe. Višina 
stavb je največ:

– stavbe z oznakami S1-S11 ter S16-29: do 7,5 m;
– stavbe z oznakami S12-S15: do 10,3 m;
– garaža, nadstrešek: do 3,15 m.
(3) Dopustna je podkletitev vseh stavb z eno kletno etažo, 

ki lahko presega tlorisni gabarit načrtovane stavbe ob upošte-
vanju ostalih določil tega odloka.

(4) Višinski gabariti stavb so določeni v grafičnem načrtu 
št. 4.4 »Značilni prerezi in pogledi«.

(5) Dopustno višino stavb iz tega člena lahko presegajo 
dimnik, inštalacijske naprave, sončni zbiralnik ali sončne celi-
ce, dostop do strehe, ograja in objekt ter naprava elektronske 
komunikacijske infrastrukture.

16. člen
(višinske kote terena in pritličja)

(1) Zunanja ureditev je prilagojena kotam pritličij stavb in 
višinskim potekom interne oziroma obodnih prometnih površin.

(2) Višinske kote terena in pritličja stavb so:
1. stavba z oznako S1:
– kota terena in kota pritličja: 305,5 m n. v.;
2. stavba z oznako S2:
– kota terena in kota pritličja: 305,5 m n. v.;
3. stavba z oznako S3:
– kota terena in kota pritličja: 305,5 m n. v.;
4. stavba z oznako S4:
– kota terena in kota pritličja: 306 m n. v.;
5. stavba z oznako S5:
– kota terena in kota pritličja: 306 m n. v.;
6. stavba z oznako S6:
– kota terena in kota pritličja: 306,5 m n. v.;
7. stavba z oznako S7:
– kota terena in kota pritličja: 306,5 m n. v.;
8. stavba z oznako S8:
– kota terena in kota pritličja: 306,5 m n. v.;
9. stavba z oznako S9:
– kota terena in kota pritličja: 307 m n. v.;
10. stavba z oznako S10:
– kota terena in kota pritličja: 307 m n. v.;
11. stavba z oznako S11:
– kota terena in kota pritličja: 307 m n. v.;
12. stavba z oznako S12:
– kota terena in kota pritličja: 307 m n. v.;
13. stavba z oznako S13:
– kota terena in kota pritličja: 308 m n. v.;
14. stavba z oznako S14:
– kota terena in kota pritličja: 308 m n. v.;
15. stavba z oznako S15:
– kota terena in kota pritličja: 308 m n. v.;
16. stavba z oznako S16:
– kota terena in kota pritličja: 307 m n. v.;
17. stavba z oznako S17:
– kota terena in kota pritličja: 307 m n. v.;
18. stavba S18:
– kota terena in kota pritličja: 307 m n. v.;
19. stavba z oznako S19:
– kota terena in kota pritličja: 306 m n. v.;
20. stavba z oznako S20:
– kota terena in kota pritličja: 306 m n. v.;
21. stavba z oznako S21:
– kota terena in kota pritličja: 306 m n. v.;
22. stavba z oznako S22:
– kota terena in kota pritličja: 305 m n. v.;
23. stavba z oznako S23:
– kota terena in kota pritličja: 305 m n. v.;
24. stavba z oznako S24:
– kota terena in kota pritličja: 305 m n. v.;
25. stavba z oznako S25:
– kota terena in kota pritličja: 305 m n. v.;

26. stavba z oznako S26:
– kota terena in kota pritličja: 304,5 m n. v.;
27. stavba z oznako S27:
– kota terena in kota pritličja: 304,5 m n. v.;
28. stavba z oznako S28:
– kota terena in kota pritličja: 304,5 m n. v.;
29. stavba z oznako S29:
– kota terena in kota pritličja: 304,5 m n. v.
(3) Višinske kote terena in pritličja stavb posameznih 

nizov so lahko vertikalno zamaknjene.
(4) Višinske kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene 

višinskim kotam prometnih površin in uvozov do stavb, višin-
skim kotam raščenega terena na obodu območja in višinskim 
kotam zunanje ureditve na sosednjih zemljiščih. Višinske kote 
zunanje ureditve ob stavbah je treba pred vhodi prilagajati 
kotam pritličja.

(5) Višinske kote terena in pritličja so določene v grafičnih 
načrtih št. 4.4 »Značilni prerezi in pogledi« in št. 4.5 »Prome-
tno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz uredi-
tev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

17. člen
(odmiki objektov od sosednjih zemljišč)

(1) Na zahodnem in vzhodnem robu območja OPPN je 
treba upoštevati gradbeno mejo. Gradbena meja je črta, ki je 
načrtovani objekti pod zemljo, nad terenom in v nadstropjih ne 
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odma-
knjeni v notranjost gradbene parcele. Gradbeno mejo lahko 
presegajo komunalni priključki, parkirišča in ograja, ki spadajo 
k objektu, in urbana oprema.

(2) Odmik stavb v območju OPPN mora biti nad in pod 
terenom od meje sosednjih parcel najmanj 4 m oziroma naj-
manj 1,5 m, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so pri stav-
bah z oznakami S1-11 in S13-29 določeni naslednji odmiki od 
mej sosednjih zemljišč:

1. na severni in južni strani 0 m (za stavbe z oznakami: 
S3, S4, S7, S10, S17, S20, S21, S22, S23, S24, S27 in S28);

2. na severni strani 0 m (za stavbe z oznakami: S2, S6, 
S9, S18, S25 in S29);

3. na južni strani 0 m (za stavbe z oznakami: S5, S8, S11, 
S16, S19 in S26);

4. na meji med prostorsko enoto PE8 in stavbami z ozna-
kami S13-S15 najmanj 0,7 m;

5. na severozahodni strani najmanj 0,9 m (za stavbo z 
oznako S16);

6. na severni strani najmanj 1,5 m (za stavbo z oznako S1);
7. med garažo stavbe z oznako S14 in stavbo z oznako 

S15 najmanj 1 m od medsebojne parcelne meje,
8. med stavbama z oznakama S13 in S14 ter med stav-

bama z oznakama S14 in S15 najmanj 1,5 m od medsebojne 
parcelne meje;

9. na južni strani stavbe z oznako S15 najmanj 2 m od 
parcelne meje;

10. na južni strani stavbe z oznako S29 najmanj 2,2 m od 
parcelne meje;

11. na jugozahodni strani stavbe z oznako S1 najmanj 3 m;
12. na vzhodni strani stavbe z oznako S15 najmanj 3,5 m 

od parcelne meje;
13. na zahodni strani najmanj 4 m in na vzhodni strani 

najmanj 1,5 m (za stavbe z oznakami: S1-S11);
14. na vzhodni strani najmanj 4 m in na zahodni strani 

najmanj 1,5 m (za stavbe z oznakami: S16-S29);
15. na severni in zahodni strani najmanj 4 m (za stavbo 

z oznako S13);
16. na severni in vzhodni strani najmanj 4 m (za stavbo 

z oznako S14).
(4) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje 

sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1 m, 
s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je 
dopustno postaviti tudi bližje ali na parcelno mejo.
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(5) Oddaljenost stavbe od meje zemljišča je najkrajša 
razdalja med mejo sosednjega zemljišča in tej meji najbližjo zu-
nanjo točko najbolj izpostavljenega dela objekta (npr. napušč, 
konzolna konstrukcija, balkon).

(6) Ograjo, škarpo in podporni zid je dopustno postaviti 
največ do meje parcele, na kateri se gradijo, vendar tako, da 
se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.

(7) Pri načrtovanju in izvajanju zunanje ureditve v pasu 
1,5 m od skrajnega roba interne dovozne ceste – skupne pro-
metne površine v prostorski enoti PE8 ni dopustno parkiranje 
ter postavljanje arhitekturnih ovir, ograj, živih mej ipd.

(8) Pri načrtovanju in izvajanju zunanje ureditve v pasu 
0,5 m od skrajnega roba javnih cest in dovozov ni dopustno 
postavljati arhitekturnih ovir, ograj, živih mej ipd.

(9) Potek gradbene meje in zahtevani odmiki so določeni 
v grafičnih načrtih št. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 
pritličja«, št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti« in 
št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo nadstropja«.

18. člen
(zmogljivost območja)

(1) Zmogljivost prostorske enote PE1 je:
1. površina prostorske enote PE1: 1 473 m²;
2. število stanovanjskih enot: 5;
3. skupna BTP nad terenom: 1 208 m²;
4. zmogljivost posameznih stavb (BTP nad terenom):
– stavba z oznako S1: 208 m²;
– stavbe z oznakami S2-S5: 209 m²;
– nadstreški z oznakami N2-N5: 41 m².
(2) Zmogljivost prostorske enote PE2 je:
1. površina prostorske enote PE2: 797 m²;
2. število stanovanjskih enot: 3;
3. skupna BTP nad terenom: 750 m²;
4. zmogljivost posameznih stavb (BTP nad terenom):
– stavbe z oznakami S6-S8: 209 m²;
– nadstreški z oznakami N6-N8: 41 m².
(3) Zmogljivost prostorske enote PE3 je:
1. površina prostorske enote PE3: 1 199 m²;
2. število stanovanjskih enot: 3;
3. skupna BTP nad terenom: 624 m²;
4. zmogljivost posameznih stavb (BTP nad terenom):
– stavbe z oznakami S9-S11: 208 m².
(4) Zmogljivost prostorske enote PE4 je:
1. površina prostorske enote PE4: 1 656 m²;
2. število stanovanjskih enot: 1;
3. skupna BTP nad terenom: 276 m².
(5) Zmogljivost prostorske enote PE5 je:
1. površina prostorske enote PE5: 1 291 m²;
2. število stanovanjskih enot: 3;
3. skupna BTP nad terenom: 613 m²;
4. zmogljivost posameznih stavb (BTP nad terenom):
– stavba z oznako S13: 195 m²;
– stavba z oznako S14: 223 m²;
– stavba z oznako S15: 195 m².
(6) Zmogljivost prostorske enote PE6 je:
1. površina prostorske enote PE6: 2 069 m²;
2. število stanovanjskih enot: 6;
3. skupna BTP nad terenom: 1 248 m²;
4. zmogljivost posameznih stavb (BTP nad terenom):
– stavbe z oznakami S16-S21: 208 m².
(7) Zmogljivost prostorske enote PE7 je:
1. površina prostorske enote PE7: 2 124 m²;
2. število stanovanjskih enot: 8;

3. skupna BTP nad terenom: 2 010 m²;
4. zmogljivost posameznih stavb (BTP nad terenom):
– stavbe z oznakami S22-S28: 209 m²;
– nadstreški z oznakami N21-N28: 41 m²;
– stavba z oznako S29: 222 m²;
– nadstrešek/garaža z oznako N29: 38 m².
(8) Površina prostorske enote PE8 je: 1 339 m².
(9) Površina prostorske enote PE9 je: 501 m².
(10) Površina prostorske enote C1/1 je: 768 m².
(11) Površina prostorske enote C1/2 je: 829 m².
(12) BTP je vsota vseh etažnih površin stavbe nad 

terenom in pod njim, izračunanih skladno s standardom 
SIST ISO 9836. Izračun BTP vključuje površine pod točkama 
a) in b) v točki 5.1.3.1 standarda SIST ISO 9836 (pri čemer se 
upošteva BTP vseh etaž s svetlo višino nad 2,2 m).

VI. NAČRT PARCELACIJE

19. člen
(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje gradbene 
parcele:

1. prostorska enota PE1:
– P1/1: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S1, 

ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 371/5, 371/6 
in 371/7, vse v katastrski občini (1751) Tacen. Površina P1/1 
meri 424 m²;

– P1/2: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S2 in 
nadstreška z oznako N2, ki obsega dela zemljišč s parcelnima 
številkama 371/6 in 371/7, obe v katastrski občini (1751) Tacen. 
Površina P1/2 meri 287 m²;

– P1/3: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S3 in 
nadstreška z oznako N3, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi 
številkami 371/5, 371/7 in 371/8, vse v katastrski občini (1751) 
Tacen. Površina P1/3 meri 206 m²;

– P1/4: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S4 in 
nadstreška z oznako N4, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi 
številkami 371/5, 371/8 in 371/9, vse v katastrski občini (1751) 
Tacen. Površina P1/4 meri 209 m²;

– P1/5: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S5 in 
nadstreška z oznako N5, ki obsega dela zemljišč s parcelnima 
številkama 371/5 in 371/9, obe v katastrski občini (1751) Tacen. 
Površina P1/5 meri 347 m²;

2. prostorska enota PE2:
– P2/1: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S6 in 

nadstreška z oznako N6, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi 
številkami 371/5, 371/9, 371/10 in 371/11, vse v katastrski ob-
čini (1751) Tacen. Površina P2/1 meri 290 m²;

– P2/2: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S7 
in nadstreška z oznako N7, ki obsega dele zemljišč s parcel-
nimi številkami 371/5, 371/11 in 371/12, vse v katastrski občini 
(1751) Tacen. Površina P2/2 meri 224 m²;

– P2/3: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S8 
in nadstreška z oznako N8, ki obsega dela zemljišč s parcelni-
ma številkama 371/5 in 371/12, obe v katastrski občini (1751) 
Tacen. Površina P2/3 meri 283 m²;

3. prostorska enota PE3:
– P3/1: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S9, 

ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 371/5, 371/12, 
371/13 in 371/14, vse v katastrski občini (1751) Tacen. Površi-
na P3/1 meri 416 m²;

– P3/2: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S10, 
ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 371/5, 371/13, 
371/14 in 371/15, vse v katastrski občini (1751) Tacen. Površi-
na P3/2 meri 341 m²;

– P3/3: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S11, 
ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 371/5, 371/14 
in 371/15, vse v katastrski občini (1751) Tacen. Površina P3/3 
meri 442 m²;
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4. prostorska enota PE4:
– P4/1: parcela, namenjena gradnji stavbe S12, ki obsega 

zemljišča s parcelnimi številkami 369, 370/2 in 371/2, vse v 
katastrski občini (1751) Tacen. Površina P3/1 meri 1 656 m²;

5. prostorska enota PE5:
– P5/1: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S13, 

ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 371/5 in 373/4, 
obe v katastrski občini (1751) Tacen. Površina P5/1 meri 455 m²;

– P5/2: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S14, 
ki obsega del zemljišča s parcelno številko 373/4, v katastrski 
občini (1751) Tacen. Površina P5/2 meri 436 m²;

– P5/3: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S15, 
ki obsega del zemljišča s parcelno številko 373/4, v katastrski 
občini (1751) Tacen. Površina P5/3 meri 400 m²;

6. prostorska enota PE6:
– P6/1: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S16, 

ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 371/5, 371/16 
in 373/4, vse v katastrski občini (1751) Tacen. Površina P6/1 
meri 425 m²;

– P6/2: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S17, 
ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 371/16 in 
371/17, obe v katastrski občini (1751) Tacen. Površina P6/2 
meri 313 m²;

– P6/3: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S18, 
ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 371/17 in 
371/18, obe v katastrski občini (1751) Tacen. Površina P6/3 
meri 353 m²;

– P6/4: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S19, 
ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 371/18 in 
371/19, obe v katastrski občini (1751) Tacen. Površina P6/4 
meri 351 m²;

– P6/5: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S20, 
ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 371/5, 371/19 
in 371/20, vse v katastrski občini (1751) Tacen. Površina P6/5 
meri 307 m²;

– P6/6: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S21, 
ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 371/5, 371/20 
in 371/21, vse v katastrski občini (1751) Tacen. Površina P6/6 
meri 320 m²;

7. prostorska enota PE7:
– P7/1: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S22 

in nadstreška z oznako N22, ki obsega dele zemljišč s parcel-
nimi številkami 371/5, 371/22 in 371/23, vse v katastrski občini 
(1751) Tacen. Površina P7/1 meri 215 m²;

– P7/2: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S23 
in nadstreška z oznako N23, ki obsega dele zemljišč s parcel-
nimi številkami 371/5, 371/23 in 371/24, vse v katastrski občini 
(1751) Tacen. Površina P7/2 meri 223 m²;

– P7/3: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S24 
in nadstreška z oznako N24, ki obsega dele zemljišč s parcel-
nimi številkami 371/5, 371/24 in 371/25, vse v katastrski občini 
(1751) Tacen. Površina P7/3 meri 223 m²;

– P7/4: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S25 
in nadstreška z oznako N25, ki obsega dela zemljišč s parcel-
nima številkama 371/5 in 371/25, obe v katastrski občini (1751) 
Tacen. Površina P7/4 meri 311 m²;

– P7/5: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S26 
in nadstreška z oznako N26, ki obsega dele zemljišč s parcel-
nimi številkami 371/25, 371/26 in 371/27, vse v katastrski občini 
(1751) Tacen. Površina P7/5 meri 291 m²;

– P7/6: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S27 
in nadstreška z oznako N27, ki obsega dele zemljišč s parcel-
nimi številkami 371/26, 371/27 in 371/28, vse v katastrski občini 
(1751) Tacen. Površina P7/6 meri 231 m²;

– P7/7: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S28 
in nadstreška z oznako N28, ki obsega dela zemljišč s parcelni-
ma številkama 371/28 in 371/29, obe v katastrski občini (1751) 
Tacen. Površina P7/7 meri 236 m²;

– P7/8: parcela, namenjena gradnji stavbe z oznako S29 
in garaže z oznako N29, ki obsega dela zemljišč s parcelnima 
številkama 371/29 in 580/8, obe v katastrski občini (1751) Ta-
cen. Površina P7/8 meri 394 m²;

8. prostorska enota PE8:
– P8/1: parcela, namenjena gradnji interne dovozne ceste 

do načrtovanih objektov v območju OPPN kot skupne prome-
tne površine, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 
371/5, 371/11, 371/15, 371/16, 371/17, 371/18, 371/19, 371/20, 
371/21, 371/25, 371/26, 371/27, 371/28 in 373/4, vse v katastr-
ski občini (1751) Tacen. Površina P8/1 meri 1 019 m²;

– P8/2: parcela, namenjena ureditvi otroškega igrišča, ki 
obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 371/5, 371/21 in 
371/22, vse v katastrski občini (1751) Tacen. Površina P8/2 
meri 257 m²;

– P8/3: parcela, namenjena ureditvi skupnega zbirnega in 
prevzemnega mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov 
in zbiralnici ločenih frakcij, ki obsega del zemljišča s parcelno 
številko 371/5 v katastrski občini (1751) Tacen. Površina P8/1 
meri 63 m²;

9. prostorska enota PE9:
– P9/1: parcela, namenjena ureditvi zelenih površin, ki 

obsega del zemljišča s parcelno številko 373/3 v katastrski 
občini (1751) Tacen. Površina P9/1 meri 501 m²;

10. prostorska enota C1/1:
– C1/1: parcela, namenjena gradnji priključka stavb z 

oznakami S1-S28 na Rocensko ulico, ki obsega dele zemljišč 
s parcelnimi številkami 187/5, 257/12, 371/5, 371/6, 371/28, 
371/29 in 580/8, vse v katastrski občini (1751) Tacen. Povr-
šina C1/1 meri 768 m²;

11. prostorska enota C1/2:
– C1/2: parcela, namenjena gradnji priključka stavbe z 

oznako S29 na Seunigovo ulico, ki obsega dele zemljišč s 
parcelnimi številkami 187/5, 371/23, 371/24, 371/25, 371/26, 
371/27, 371/28, 371/29, 373/3, 373/4, 375/1, 375/2, 378/4, 
378/6, 381/1, 386/4, 579, 580/8 in 603, vse v katastrski občini 
(1751) Tacen. Površina C1/2 meri 829 m².

(2) Parcelacija in točke za zakoličbo parcel so določene v 
grafičnem načrtu št. 3.2 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije 
zemljišč in zakoličbene točke«. Geokoordinate točk so navede-
ne v obrazložitvi in utemeljitvi OPPN.

20. člen
(javne površine)

(1) Površine, namenjene javnemu dobru, so parcele, na-
menjene ureditvi dela Rocenske ulice z oznako C1/1, in par-
cele, namenjene ureditvi dela Seunigove ulice z oznako C1/2. 
Površine, namenjene javnemu dobru, merijo skupaj 1 597 m2.

(2) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo dele 
zemljišč s parcelnimi številkami 187/5, 257/12, 371/5, 371/6, 
371/23, 371/24, 371/25, 371/26, 371/27, 371/28, 371/29, 373/3, 
373/4, 375/1, 375/2, 378/4, 378/6, 381/1, 386/4, 579, 580/8 
in 603, vse v katastrski občini (1751) Tacen.

(3) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene 
v grafičnem načrtu št. 3.3 »Površine, namenjene javnemu 
dobru«.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

21. člen
(etapnost gradnje)

(1) Za vse etape gradnje je treba na gradbenih parcelah 
znotraj posamezne prostorske enote zagotoviti potrebne pripa-
dajoče objekte, naprave, ureditve ter priključke na gospodarsko 
javno infrastrukturo.

(2) Novogradnjo stavb in nadstreškov v območju OPPN 
je dopustno razdeliti v več etap, in sicer:

– etapa 1: gradnja stavb in nadstreškov: vse stavbe 
tipa NB – z oznakami S2-S5 in N2-N5, S6-S8 in N6-N8, S9-S11, 
S16-S18, S19-S21, S22-S25 in N22-N25, S26-S29 in N26-29;

– etapa 2: gradnja stavb tipa NA – z oznakami S1, S12, 
S13, S14 in S15.

(3) Etapi 1 in 2 se lahko izvajata sočasno ali kot posame-
zni etapi, ki morata biti zaključeni funkcionalni celoti in lahko 
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dosegata svoj namen tudi brez izvedbe ostalih delov prostorske 
ureditve, sočasno z gradnjo pa mora biti zagotovljena vsa pri-
padajoča javna in ostala infrastruktura, ki je v OPPN zahtevana 
za uporabo posameznih stavb.

(4) Za vse stavbe z oznakami S2-S11 in S17-S29 v etapi 1 
je treba pridobiti gradbeno dovoljenje sočasno. Posamezni nizi 
in pripadajoče ureditve se lahko izvajajo v ločenih podetapah, 
pri čemer mora prva podetapa etape 1 obsegati najmanj devet 
stavb tipa NB. Nadaljnje podetape etape 1 se lahko izvajajo kot 
samostojne podetape, za vsak niz je dopustno pridobiti ločeno 
uporabno dovoljenje.

(5) Etapa 2 se lahko izvaja sočasno ali po dokončanju 
prve podetape etape 1. Etapa 2 se lahko deli na podetape, za 
vsako stavbo je dopustno pridobiti ločeno gradbeno in uporab-
no dovoljenje.

(6) Pred začetkom uporabe stavb v območju OPPN mora 
biti izvedena interna dostopna cesta za stavbe v prostorski 
enoti PE8, rekonstrukcija Rocenske in Seunigove ulice v pro-
storskih enotah C1/1 in C1/2, zgrajena potrebna komunalna 
in energetska infrastruktura, izvedena prestavitev potrebne 
komunalne in energetske infrastrukture, izvedena ureditev od-
vajanja zalednih voda ter zgrajeno otroško igrišče v prostorski 
enoti PE8.

(7) Pred začetkom gradnje oziroma sočasno z gradnjo 
stavb v območju OPPN mora biti izvedeno izogibališče med 
priključkom na Kajakaško cesto pri Policijski akademiji in vzho-
dno mejo območja OPPN.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO  
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

22. 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, lastnika ze-
mljišča, investitorja oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju 
arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodo-
vano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti Zavod za var-
stvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Ljubljana, 
ki situacijo dokumentira v skladu s pravili arheološke stroke. 
V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost 
poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z 
odločbo določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo 
raziskave arheoloških ostalin, oziroma z odločbo omeji ali pre-
pove gospodarsko in drugo rabo zemljišča, ki ogroža obstoj 
arheološke ostaline.

(3) Zaradi bližine registriranega arheološkega najdišča 
Ljubljana – Arheološko najdišče Roje pri Vikrčah (EŠD 18803) 
je priporočena izvedba predhodnih arheoloških raziskav:

– historična analiza prostora in obstoječih podatkov ter
– ekstenzivni podpovršinski terenski pregled in izkop stroj-

nih testnih jarkov. S strojnimi testnimi jarki se pregleda 1–3 % 
predvidenega območja.

(4) Investitor mora najmanj 14 dni pred pričetkom grad-
benih oziroma pred začetkom zemeljskih del z nameravanimi 
posegi zaradi izvedbe strokovnega konservatorskega nadzora 
pisno seznaniti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območno enoto Ljubljana.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA  
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

23. člen
(varstvo vode in podtalnice)

(1) Območje OPPN se nahaja na vodovarstvenem ob-
močju z oznako VVO IIIB, podobmočje z milim vodovarstve-
nim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO). Pri načrtovanju 

in izgradnji je treba upoštevati vse pogoje iz uredbe, ki ureja 
režim na vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja.

(2) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se 
ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred ško-
dljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih 
procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosis-
temov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po 
predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, kar mora biti v projektni 
dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja 
ustrezno prikazano in dokazano.

(3) Objekte ali naprave je treba graditi nad srednjo gladino 
podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu 
gradnje ne zmanjša za več kot 10 %, je gradnja izjemoma do-
voljena tudi globlje. Če je treba med gradnjo ali obratovanjem 
drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno 
soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je 
srednja vrednost v nizu meritev med najvišjo in najnižjo izmer-
jeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz meritev 
gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa 
podzemne vode na VVO, ki ga zagotavlja Agencija Republike 
Slovenije za okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, 
ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpi-
sanih v vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne 
vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilniki nivojev pod-
zemne vode ali vsaj dvakrat mesečnih ročnih meritev gladine 
podzemne vode na VVO, v obdobju vsaj dveh hidroloških 
ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega 
posega izvaja investitor.

(4) Skladiščenje nevarnih snovi na VVO ni dovoljeno.
(5) V smislu zadrževalnega sistema je treba zagotoviti 

zajem odpadnih požarnih voda, kadar obstaja verjetnost one-
snaženja površinskih in podzemnih voda ter tal z onesnaženimi 
odpadnimi požarnimi vodami, zlasti z nevarnimi snovmi.

(6) Prometne cestne, manipulativne in intervencijske po-
vršine ter površine mirujočega prometa (npr. parkirišča) morajo 
biti utrjene, odvajanje onesnaženih padavinskih odpadnih voda 
s teh površin mora biti urejeno preko zadrževalnikov, usedalni-
kov oziroma lovilnikov olj.

(7) Pokrite prometne vozne površine, parkirišča ter gara-
že, zlasti podzemne garaže, morajo biti urejene v obliki zadrže-
valnega sistema – lovilne sklede, brez odtokov, neprepustne za 
vodo, odporne na vse snovi, ki se v njej lahko nahajajo, dovolj 
velike, da zajamejo vso morebiti razlito ali razsuto količino 
nevarnih snovi oziroma tekočin.

(8) Postavitev sanitarij na gradbišču ni dovoljena, razen 
če se uporabljajo kemična stranišča ali če je urejeno odvajanje 
iz stranišč v javno kanalizacijo.

(9) Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko 
izločajo snovi, škodljive za vodo, ni dovoljena.

(10) Neočiščeno odpadno vodo ni dovoljeno odvajati ne-
posredno v površinske vode ter neposredno ali posredno v 
podzemne vode.

(11) Odvajanje padavinskih voda je treba urediti na način, 
da je v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda 
z utrjenih površin in površin s spremembo rabe. Prednostno je 
treba predvideti ponikanje, pri čemer morajo biti ponikovalnice 
locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.

(12) Na območju OPPN je treba urediti tudi odvod za-
lednih voda z Grmade in Šmarne gore. Upoštevati je treba 
ukrepe, ki so predvideni v Geološko geomehanskem poročilu in 
hidrogeološkem poročilu z izvedbo predhodnih raziskav za ob-
močje OPPN 184 v Tacnu pod Šmarno goro (izdelala Gradbeni 
inštitut ZRMK d.o.o. in Geološki zavod Slovenije, Ljubljana, 
februar 2022, dopolnitev marec 2022).

(13) Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje 
padavinske odpadne vode s streh objekta, če gre za posredno 
odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo, je mogoča, če je dno ponikovalnice najmanj 
1 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Druge padavinske 
odpadne vode je treba predhodno obdelati v lovilniku olj.
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(14) Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je tre-
ba preveriti vodotesnost internega kanalizacijskega omrežja s 
standardiziranimi postopki.

(15) Pri ravnanju s padavinskimi vodami je treba upošte-
vati določbe 42. člena tega odloka.

(16) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je 
treba predvideti rešitve za varčno in smotrno rabo pitne vode 
(uporaba različnih tehnoloških rešitev, kot so npr. reciklaža 
vode, zapiranje krogotokov, ponovna uporaba odpadne kopal-
ne vode, montaža varčnih pip in wc kotličkov, uporaba padavin-
ske vode za sanitarno vodo ali zalivanje zelenic).

(17) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je 
treba v podzemnih prostorih predvideti rešitve za črpanje vode 
ob njenem morebitnem vdoru. V podzemnih prostorih je treba 
zagotoviti minimalen naklon za odtekanje in na njegovem kon-
cu manjšo poglobitev (najmanj 20 cm) za postavitev potopnih 
ali drugih črpalk.

(18) Za vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno 
vplivali na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno 
soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda. Za vse 
posege, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je 
predhodno treba pridobiti mnenje Direkcije Republike Slovenije 
za vode.

(19) Ureditve varstva pred zalednimi vodami so določene 
v grafičnem načrtu št. 4.5 »Prometno-tehnična situacija, idejna 
višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami«.

24. člen
(varstvo zraka)

(1) Odvod dimnih plinov in umazanega zraka je treba 
speljati nad strehe stavb.

(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) 
morajo ustrezati zakonskim zahtevam.

(3) V času gradnje je treba preprečiti nekontrolirano pra-
šenje.

25. člen
(varstvo tal)

Pred ureditvijo otroškega igrišča je treba ugotoviti stopnjo 
onesnaženosti tal in zagotoviti, da bodo tla na območju otroških 
igrišč ustrezala kriterijem, kot jih za otroška igrišča določa ured-
ba, ki določa merila za ugotavljanje stopnje obremenjenosti 
okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Če je na 
območju, predvidenem za otroško igrišče, ugotovljena preko-
merna onesnaženost tal, se za ureditev otroškega igrišča smi-
selno uporabljajo določbe Odloka o določitvi otroškega igrišča 
v vrtcu Anice Černejeve – Enota Mavrica in otroškega igrišča v 
vrtcu Zarja – Enota Ringa raja v Mestni občini Celje za degra-
dirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti 
tal na teh območjih (Uradni list RS, št. 53/19 in 44/22 – ZVO-2).

26. člen
(gozd)

(1) Del prostorske enote PE4 (skrajni severozahodni del 
zemljišča s parcelno številko 369 v katastrski občini (1751) 
Tacen), ki se povezuje z gozdnim pobočjem Grmade, je opre-
deljen kot gozd in se v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim 
načrtom gozdnogospodarske enote Ljubljana (2015–2024) uvr-
šča v gozdnogospodarsko ureditveno enoto z oznako 58T07A.

(2) Posegi morajo biti izvedeni tako, da ne bo povzročena 
škoda na gozdnih zemljiščih (na gozdnem robu, gozdnih tleh 
in gozdnih prometnicah). Izvajalec gradbenih del mora med 
gradnjo oziroma pri izvajanju vseh posegov v območju urejanja 
zavarovati vegetacijo sosednjega gozda pred poškodbami.

(3) Investitor načrtovanih prostorskih ureditev mora zago-
toviti, da se pogoji za dostop do gozda po izvedenih posegih 
ne bodo poslabšali.

(4) V primeru potrebe po krčitvi gozdnega drevja je treba 
v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, pridobiti s strani Zavoda 

za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, ugotovitveno 
odločbo, v kateri se določi količino in strukturo dreves za posek. 
Odločbo izda Zavod za gozdove, Območna enota Ljubljana na 
podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.

(5) Pri novih zasaditvah v sklopu urejanja območja OPPN 
oziroma pri morebitnih hortikulturnih ureditvah območja s sa-
ditvijo drevnin in zeli je treba v skladu z zakonom, ki ureja 
zdravstveno varstvo rastlin, upoštevati omejitve vnosa rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerimi 
se lahko prenašajo škodljivi organizmi, ki pomenijo nevarnost 
za zdravstveno varstvo rastlin. Z namenom preprečitve širje-
nja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v gozdno okolje teh ni 
dopustno uporabljati. Upoštevan naj bo izbor avtohtonih dre-
vesnih in grmovnih vrst, ki so prilagojene rastiščnim razmeram, 
so nezahtevne glede rastiščnih pogojev in imajo obenem veliko 
življenjsko moč.

(6) Izvajalec del oziroma investitor mora prevzeti odgovor-
nost in izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja tujerodnih inva-
zivnih vrst na sosednja gozdna zemljišča. Tujerodne invazivne 
vrste rastlin, ki bi se lahko pojavile na degradiranih površinah 
zaradi gradnje, je treba redno odstranjevati tako v času gradnje 
kot po izvedbi posega.

(7) Odlaganje morebitnih viškov odkopane zemljine, grad-
benih odpadkov in gradbenega materiala v gozdu v skladu z 
zakonom, ki ureja gozdove, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno 
razprostiranje morebitnih viškov odkopane zemlje po gozdni 
površini ali obsipanje koreničnikov stoječega gozdnega drevja.

27. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN je v skladu 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 in 12/17 – 
popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22; v nadaljnjem 
besedilu: OPN MOL ID) opredeljeno kot območje II. stopnje 
varstva pred hrupom.

(2) Prezračevalne naprave morajo biti nameščene tako, 
da njihov hrup ne bo povzročal dodatne obremenitve sta-
novanjskih stavb v bližini, še posebej v nočnem času. Vse 
prostore, v katerih bodo hrupnejši agregati in naprave, je treba 
protihrupno izolirati.

(3) Pred začetkom urejanja posamezne faze ali etape 
gradnje je treba izdelati načrt izvajanja del, ki mora biti pripra-
vljen tako, da bo ob njegovem izvajanju začasna obremenitev 
s hrupom na dovoljeni ravni.

(4) V fazi gradnje je treba izvajati ukrepe za zmanjševanje 
hrupa. V času izvajanja gradbenih del morajo biti prebivalci v bliži-
ni pravočasno in natančno obveščeni o poteku in trajanju izvajanja 
najbolj hrupnih del, da se hrupu po možnosti lahko izognejo.

28. člen
(osončenje)

(1) Stavbam v območju OPPN je treba v naslednjih pro-
storih: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja in 
otroška soba zagotoviti naravno osončenje v času od sončnega 
vzhoda do sončnega zahoda, in sicer:

– dne 21. decembra najmanj 1 h;
– dne 21. marca in 21. septembra najmanj 3 h.
(2) Če so pogoji naravnega osončenja v obstoječih stav-

bah na zemljiščih, ki mejijo na območje OPPN, v prostorih iz 
prejšnjega odstavka slabši od pogojev, določenih v prejšnjem 
odstavku, se zaradi z OPPN načrtovane gradnje novih stavb 
ne smejo poslabšati.

29. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Skupno zbirno in prevzemno mesto za ločeno zbiranje 
komunalnih odpadkov in zbiralnica ločenih frakcij sta predvideni 
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ob Rocenski ulici. Urejeni morata biti v skladu s predpisi, ki 
urejajo javno službo zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. 
Lahko sta nadkriti in morata biti od zelenih površin ločeni z 
zidcem z višino najmanj 1,8 m. 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 klančinami v blagem naklonu.

(2) Zbirno mesto za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov 
je treba urediti tako, da je zagotovljena higiena in da ni nega-
tivnih vplivov na javno površino ali sosednje stavbe. Posode 
na zbirnem mestu morajo biti zavarovane pred vremenskimi 
vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in 
poškodovanja posod.

(3) Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času odstra-
nitve objektov in času gradnje, je treba v postopku pridobivanja 
gradbenega dovoljenja izdelati načrt gospodarjenja z gradbeni-
mi odpadki v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

(4) Pred začetkom urejanja posamezne faze OPPN mo-
rajo biti zagotovljeni ukrepi in rešitve za ravnanje z odpadki, ki 
bodo nastali pri urejanju območja, če to zahtevajo predpisi, ki 
urejajo področje ravnanja z odpadki.

(5) Razmestitev zbirnih in prevzemnih mest za komunalne 
odpadke je določena v grafičnih načrtih št. 4.1 »Arhitekturna 
zazidalna situacija – nivo pritličja«, št. 4.3 »Arhitekturna zazi-
dalna situacija – nivo nadstropja« in št. 4.5 »Prometno-tehnična 
situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

30. 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 stavbah in sku-
pnih površin v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna 
in nebleščeča.

31. 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 (na strehah stanovanjskih stavb ter na strehah 
enostavnih in nezahtevnih objektov), zadrževanje in ponovno 
uporabo padavinske vode.

(2) Za hranilnike električne energije je treba v stavbah 
predvideti prostor, ki mora biti ustrezno požarno ločen od drugih 
delov stavb (samostojen požarni sektor).

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 0,34 pospeška tal (g) s povratno dobo 475 let. Ob-
močja potresne nevarnosti so zgolj opozorilna. Pri projektiranju 
stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost.

(2) Stavbe morajo biti grajene potresno odporno v skladu 
s predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sesta-
vo in namembnostjo objekta.

(3) Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti ojači-
tev prve plošče nad kletjo tako, da zdrži rušenje objektov nanjo.

33. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja;
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev 

objektov;
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila;
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje;
– ukrepe za zajem onesnažene požarne vode;
– ukrepe požarne varnosti glede na vrsto in količino 

požarno nevarnih snovi v skladu s predpisi, ki urejajo požarno 
varnost.

(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev 
mnenj in gradbenega dovoljenja je treba za stavbe, če to zah-
tevajo predpisi, ki urejajo požarno varnost, izdelati zasnovo 
požarne varnosti za požarno manj zahtevne objekte oziroma 
študijo požarne varnosti za požarno zahtevne objekte.

(3) Dovoz intervencijskih vozil je določen po Rocenski 
ulici. V območju OPPN je treba zagotoviti ureditev dostopov in 
površin za delovanje intervencijskih vozil. Intervencijska vozila 
dostopajo do stavb v območju OPPN po dostopnih cestah v 
prostorskih enotah C1/1 in PE8. Intervencijske poti in površine, 
namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti projektirane 
skladno z veljavnimi standardi. V območju intervencijskih poti 
ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir. Delovne povr-
šine za intervencijsko vozilo so načrtovane na dostopni cesti 
v prostorski enoti C1/1 in v prostorski enoti PE8. Dimenzije 
delovnih površin morajo biti v skladu z veljavnimi standardi. 
Na in ob delovnih površinah ne sme biti grajenih ali drugih ovir, 
vključno z drevesi.

(4) Požarna zaščita je predvidena z obstoječim hidrantnim 
omrežjem na Rocenski ulici, Seunigovi ulici in na zahodnem 
robu območja OPPN.

(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 
za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja v skladu s pred-
pisi, ki urejajo požarno varnost.

(6) V projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in grad-
benega dovoljenja je treba načrtovati način varne evakuacije iz 
stavb v območju OPPN na proste površine ob njih. Kot območje 
za evakuacijo ob požaru ali drugi nesreči je predvideno obmo-
čje otroškega igrišča v prostorski enoti PE8.

(7) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določene 
v grafičnem načrtu št. 4.5. »Prometno-tehnična situacija, idejna 
višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami«.

34. člen
(varstvo pred erozijo)

(1) Vzhodni in severovzhodni rob območja OPPN se gle-
de na opozorilno karto poplav in erozije, kot jo določa predpis, 
ki ureja metodologijo za določanje območij, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter 
o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti, nahaja na 
erozijskem in plazljivem območju. Upoštevati je treba ukrepe, 
ki so predvideni v Geološko geomehanskem poročilu in hidro-
geološkem poročilu z izvedbo predhodnih raziskav za območje 
OPPN 184 v Tacnu pod Šmarno goro, ki sta ga izdelala Grad-
beni inštitut ZRMK d. o. o. in Geološki zavod Slovenije (febru-
ar 2022, dopolnitev marec 2022). Na meji med prostorskimi 
enotami PE9 ter PE6, PE8 in PE7 je načrtovan oporni oziroma 
podporni zid. Na celotnem območju OPPN je dopustna izvedba 
zaščite brežine v obliki podpornega zidu, rolirane brežine ali 
armirane zemljine.

(2) Ureditve varstva pred erozijo so določene v grafičnem 
načrtu št. 4.5 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska re-
gulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami«.
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XI. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

35. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Površine za promet pešcev, kolesarjev in glavni vhodi 
do objektov morajo zagotavljati uporabo brez grajenih ovir 
skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje dostopa gibalno 
oviranim osebam. Površine za promet pešcev in kolesarjev je 
treba urediti brez izrazitih višinskih skokov in z dolžino klančin 
najmanj 3 m.

(2) Vse prometne površine ter intervencijske poti morajo 
biti asfaltirane oziroma tlakovane in utrjene na predpisano 
nosilnost, hkrati pa morajo zagotavljati prevoznost merodajnih 
vozil, varnost, stabilnost in ustrezno torno sposobnost. Zunanje 
površine za mirujoči promet morajo biti utrjene in morajo zago-
tavljati dostopnost osebnim oziroma drugim vozilom, za katera 
so le-te namenjene.

(3) Povozne površine in površine za pešce na Rocenski 
ulici morajo biti urejene brez višinskih razlik.

(4) Območje prostorske enote PE8 je območje umirjene-
ga prometa. Območje umirjenega prometa je treba označiti z 
ustrezno vertikalno signalizacijo.

(5) Vzhodni in zahodni rob prostorske enote PE8 mora 
biti v širini 1,5 m urejen kot tlakovan pas brez grajenih ovir, ki 
bi onemogočale uporabo pasu pešcem, kolesarjem in osebnim 
motornim vozilom. Povozne površine v prostorski enoti PE8 in 
obojestranskem 1,5 m tlakovanem pasu morajo biti urejene 
brez višinskih razlik.

(6) Vse zasebne dostope do načrtovanih stavb je treba 
urediti v višini povoznih površin prostorske enote PE8.

(7) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu 
št. 4.5 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija 
in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami«.

36. člen
(ureditev cest in priključevanje na javne ceste)

(1) Območje OPPN se priključuje na Rocensko ulico.
(2) Ureditve v območju OPPN se napajajo preko interne 

dovozne ceste, ki jo je v prostorski enoti PE8 treba urediti kot 
skupno prometno površino. Interna dovozna cesta v prostorski 
enoti PE8 se na južnem delu priključuje na Rocensko ulico, 
na severnem pa se zaključi z obračališčem. Na interno dovo-
zno cesto v prostorski enoti PE8 se navezujejo vse stavbe v 
območju OPPN, razen stavbe z oznako S29, ki se prometno 
navezuje na Seunigovo ulico.

(3) Priključevanje interne dovozne ceste na Rocensko uli-
co je treba urediti z radiji, ki omogočajo prevoznost merodajnih 
vozil. Rocensko ulico je treba v območju priključevanja urediti 
kot prometno površino s širino vozišča 2 x 2,5 m, površino za 
pešce 1,5 m in bankino širine 0,5 m.

(4) Profili cest in poti v območju OPPN:
1. Rocenska ulica v C1/1:
– bankina: 0,5 m,
– vozni pas: 2 x 2,5 m = 5 m,
– površina za pešce: 1,5 m,
– skupaj:  7 m.
2. Seunigova ulica v C1/2 (severni del ulice):
– vozni pas: 4 m,
– skupaj: 4 m.
3. Seunigova ulica v C1/2 (južni del ulice):
– vozni pas: 4,5 m,
– skupaj: 4,5 m.
4. interna dovozna cesta – skupna prometna površina v 

prostorski enoti PE8:
– tlakovana površina ob vozišču: 1,5 m,
– vozišče: 4,5 m,
– tlakovana površina ob vozišču: 1,5 m,
– skupaj: 7,5 m.

37. člen
(mirujoči promet)

(1) Površine za mirujoči promet je treba urediti na grad-
benih parcelah. Za stavbe v prostorskih enotah PE3, PE6 in v 
delu prostorske enote PE1 je treba površine za mirujoči promet 
urediti kot zunanja parkirišča, delno pod previsnim delom nad-
stropja stavbe, v prostorskih enotah PE2, PE4, PE7 in v delu 
prostorske enote PE1 kot zunanja parkirišča, delno pokrita 
z nadstreškom, v prostorski enoti PE5 pa delno kot zunanja 
parkirišča in delno v garažah.

(2) V območju OPPN je treba na vsako stanovanje zago-
toviti najmanj tri parkirna mesta.

38. člen
(peš in kolesarski promet)

(1) Površine za pešce na območju OPPN se v obliki eno-
stranske površine za pešce v širini 1,5 m, ki je urejena brez 
višinskih razlik s povoznimi površinami, uredi na Rocenski ulici. 
Na Seunigovi ulici se pešce vodi v mešanem profilu, skupaj z 
motornim prometom.

(2) Kolesarski promet na Rocenski in Seunigovi se vodi 
na vozišču, v mešanem profilu.

(3) V območju OPPN se peš in kolesarski promet vodi 
po interni dovozni cesti v prostorski enoti PE8, ki se uredi kot 
skupni prometni prostor.

(4) Prostor za parkiranje koles stanovalcev je treba zago-
toviti na gradbenih parcelah stavb.

39. člen
(intervencijske poti in površine)

(1) Do novih objektov je treba urediti dovoze in površine 
za delovanje intervencijskih poti skladno z veljavnimi predpisi.

(2) Intervencijska in dostavna vozila do objektov v ob-
močju OPPN dostopajo preko javnega cestnega omrežja (Ro-
censke in Seunigove ulice) in internih prometnih površin v 
prostorski enoti PE8.

(3) Na intervencijskih poteh je treba zagotoviti krožno 
vožnjo oziroma ustrezna obračališča. Intervencijske poti morajo 
biti utrjene na ustrezno nosilnost in morajo omogočati neovi-
rano prevoznost intervencijskih in drugih vozil. Intervencijske 
vozne poti zunaj vozišč je treba izvesti na način, ki dopušča 
ustrezno tlakovanje in ozelenitev.

(4) Tehnični elementi cestnih priključkov (zavijalni radiji, 
širina) morajo omogočati neovirano vožnjo intervencijskim in 
dostavnim vozilom.

40. 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:

1. načrtovane stavbe morajo biti priključene na obstoječe 
in načrtovano vodovodno, kanalizacijsko in elektroenergetsko 
omrežje. Načrtovane stavbe so lahko priključene tudi na plino-
vodno omrežje in elektronsko komunikacijska omrežja. Priklju-
čitev iz te točke je treba izvesti v skladu s pogoji upravljavcev 
posamezne infrastrukture;

2. vsi komunalni vodi morajo praviloma potekati v javnih 
(prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v 
javni rabi tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje. Če 
potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega 
zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na 
svojem zemljišču, za kar mora upravljavec posameznega voda 
od lastnika pridobiti služnost;

3. 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;
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4. gradnja okoljske, energetske in elektronske komunika-
cijske infrastrukture mora potekati usklajeno;

5. dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti 
usklajene s programi upravljavcev vodov okoljske, energetske 
in elektronske komunikacijske infrastrukture in morajo biti izve-
dene tako, da jih je mogoče vključiti v končno etapo ureditve 
posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za območje 
OPPN;

6. 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, če so posegi v soglasju z 
upravljavci posamezne infrastrukture;

7. če izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano okolj-
sko, energetsko ali elektronsko komunikacijsko infrastrukturo, 
mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavca posa-
mezne infrastrukture;

8. pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upošte-
vati predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije.

(2) Ureditev okoljske, energetske in elektronske komuni-
kacijske infrastrukture je določena v grafičnem načrtu št. 4.6 
»Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.

41. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Stavbe na območju OPPN je treba za oskrbo s pitno, 
sanitarno in požarno vodo priključiti na centralni vodovodni 
sistem Ljubljane.

(2) Na območju OPPN je že zgrajeno javno vodovodno 
omrežje, in sicer vodovod dimenzije NL DN 100 mm v Rocen-
ski in Seunigovi ulici ter vodovod dimenzije NL DN 100 mm v 
zahodnem delu območja OPPN, na katerega so navezani štirje 
hišni priključki.

(3) Za priključitev stavb na območju OPPN je treba v interni 
dovozni cesti zgraditi nov vodovod dimenzije NL DN 100 mm, ki se 
naveže na obstoječi vodovod dimenzije NL DN 100 mm v Rocen-
ski ulici. Obstoječi vodovod dimenzije NL DN 100 mm, ki poteka 
v zahodnem delu območja OPPN, se ukine. Vse hišne priključke 
na ukinjenem vodovodu dimenzije NL DN 100 mm se preuredi, 
dogradi oziroma prestavi.

(4) Pri projektiranju vodovoda na obravnavanem območju 
je treba upoštevati projektno nalogo Dograditev javnega vo-
dovoda in kanalizacije zaradi gradnje stanovanjskih objektov 
ob Rocenski ulici na območju OPPN 184 Pod Šmarno goro, 
št. 2888V, februar 2022, Javno podjetje Vodovod Kanalizacija 
Snaga d. o. o.

(5) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju 
vodovodov je treba upoštevati določbe predpisov, ki urejajo 
oskrbo s pitno vodo, ter interni dokument Javno podjetje Vodo-
vod Kanalizacija Snaga d. o. o.: Tehnična navodila za vodovod.

(6) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba 
zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje k priključitvi 
posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

42. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Komunalno odpadno vodo z območja OPPN je treba 
prek načrtovanega in obstoječega kanalizacijskega omrežja 
odvajati na centralno čistilno napravo v Zalogu.

(2) Na območju OPPN je zgrajeno javno kanalizacijsko 
omrežje v ločenem sistemu za odvod komunalne in padavin-
ske odpadne vode. V Rocenski ulici poteka obstoječi kanal za 
komunalno odpadno vodo dimenzije DN 250 mm in obstoječi 
kanal za padavinsko odpadno vodo dimenzije DN 300 mm. V 
Seunigovi ulici poteka obstoječi kanal za komunalno odpadno 
vodo dimenzije DN 250 mm in obstoječi kanal za padavinsko 
odpadno vodo dimenzije DN 400 mm. Preko jugozahodnega 
dela območja OPPN poteka obstoječi kanal za padavinsko 
odpadno vodo dimenzije DN 600 mm.

(3) Za odvajanje komunalne odpadne vode iz stavb na 
območju OPPN je treba v interni dovozni cesti zgraditi kanal za 
komunalno odpadno vodo dimenzije DN 250 mm, ki se naveže 
na obstoječi kanal za komunalno odpadno vodo dimenzije 
DN 250 mm v Rocenski ulici.

(4) Za odvajanje padavinske odpadne vode iz streh ter 
utrjenih površin na območju OPPN je treba v interni dovozni 
cesti zgraditi kanal za padavinsko odpadno vodo dimenzije 
DN 300 mm in DN 400 mm, ki se naveže v nov jašek, na mestu 
obstoječega jaška, na obstoječem kanalu za padavinsko odpa-
dno vodo dimenzije DN 600 mm v Rocenski ulici.

(5) Gradnja stavb v jugozahodnem delu območja OPPN 
prizadene obstoječi kanal za padavinsko odpadno vodo di-
menzije DN 600 mm, ki ga je treba prestaviti v Rocensko ulico.

(6) Zaledne padavinske vode je treba urediti skladno z 
ugotovitvami iz Geološko geomehanskega poročila in hidroge-
ološkega poročila z izvedbo predhodnih raziskav za območje 
OPPN 184 v Tacnu pod Šmarno goro, ki sta ga izdelala Grad-
beni inštitut ZRMK d. o. o. in Geološki zavod Slovenije (februar 
2022, dopolnitev marec 2022). V severnem in severovzhodnem 
delu območja OPPN je treba zagotoviti koridor za nizek nasip 
z odvodnim jarkom, koridorji za odvodnike (med stavbami 
z oznakami S12 in S13 ter med S15 in S16) ter rezervnimi 
koridorji za odvodnike (med stavbami z oznakami S12 in S13, 
med S13 in S14 ter med S14 in S15). Koridor za odvodni jarek 
in možnost filtracijskega ponikalnega polja je treba zagotoviti 
v prostorski enoti PE4, severno od stavbe z oznako S12. Po-
nikanje se izvede pripovršinsko pri površju, npr. z razpršenimi 
filtracijskimi polji – bazeni, plitvimi ponikalnimi polji (primeri 
v DWA – A 138), nasutji gramoza/proda, ponikalnimi jarki in 
objekti, ki imajo tudi ustrezne zadrževalne sposobnosti in od-
prt del vsaj blizu sedanjega površja, ali z dvigom nad sedanje 
površje. Pri izvedbi filtracijskih polj in nasutja gramoza je treba 
zemljine, ki vsebujejo veliko drobnozrnatih zrn (glina, melj 
Qalm), nadomestiti z bolj drobnozrnatim filtrirnim materialom, 
ki omogoča boljšo filtracijo in vertikalen pretok vode, in sicer od 
površja do plasti s prepustnejšim materialom (Qalp). Priporo-
čena je uporaba materiala Qalp iz obravanavanega območja, 
oziroma skladno z navodili izvedbe filtracijskega polja, gramo-
znega nasutja ponikanja.

(7) Pri projektiranju kanalizacije za komunalno in pada-
vinsko odpadno vodo na območju OPPN je treba upoštevati 
projektno nalogo Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije 
zaradi gradnje stanovanjskih objektov ob Rocenski ulici na ob-
močju OPPN 184 Pod Šmarno goro, št. 3498K, februar 2022, 
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d. o. o.

(8) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževa-
nju kanalizacije za komunalno in padavinsko odpadno vodo 
morajo biti upoštevane določbe predpisov, ki urejajo odvajanje 
odpadnih komunalnih in padavinskih voda, ter interni dokument 
Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga, d. o. o.: Tehnič-
na navodila za kanalizacijo.

(9) Pred priključitvijo posameznih stavb na javno kanaliza-
cijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije 
za soglasje za priključitev posameznih objektov in predložiti 
izvedbeno dokumentacijo.

43. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Stavbe na območju OPPN se za potrebe ogrevanja, 
priprave sanitarne tople vode, tehnologije in kuhe priključijo na 
distribucijsko omrežje zemeljskega plina – srednjetlačno distri-
bucijsko plinovodno omrežje S1901 DN 150 mm.

(2) Plinovodno omrežje iz prejšnjega odstavka poteka 
južno od območja OPPN v Rocenski ulici.

(3) Za priključitev stavb na plinovodno omrežje iz prvega 
odstavka tega člena je treba v interni dostopni cesti zgraditi 
novo distribucijsko plinovodno omrežje in priključke do posa-
meznih stavb. Priključki se zaključijo z glavno plinsko zaporno 
pipo v omarici na fasadi posamezne stavbe. Investitor plinovo-
dnega omrežja iz tega odstavka je Mestna občina Ljubljana v 
sklopu opremljanja stavbnih zemljišč.
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(4) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave mo-
rajo biti izvedene v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navo-
dili za distribucijsko omrežje 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), Pravilnikom o tehničnih pogojih 
za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim 
delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02, 
54/02 in 17/14 – EZ-1), Tehničnimi zahtevami za graditev glav-
nih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav, ki jih 
je izdelalo podjetje Energetika Ljubljana d. o. o. in Odlokom o 
prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/16).

44. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Stavbe 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 stavb na območju OPPN je treba zgraditi 
novo transformatorsko postajo TP A in jo vključiti v obstoječo 
20 kV kabelsko zanko.

(3) Izvesti je treba naslednje srednje napetostne (SN) 
povezave:

– SN povezava TP2067 Tacen–TP2076 Rocenska:
Iz obstoječe transformatorske postaje TP2076 Rocenska 

se položi novi SN KB Al 3×150 mm2 po obstoječi elektro kabel-
ski kanalizaciji v Rocenski ulici do načrtovanega kabelskega 
jaška KJ7, od tu pa po načrtovani elektro kabelski kanalizaciji 
v interni dostopni cesti in severnem delu območja OPPN, preko 
načrtovanih kabelskih jaških KJ6, KJ4 in KJ3 do načrtovanega 
kabelskega jaška KJ2. V jašku se spojita predvideni in del 
obstoječega SN kabla, ki gre proti TP2067 Tacen. Preostanek 
obstoječega SN KB, ki poteka po severni, zahodni in južni meji 
OPPN se izvleče in odstrani;

– SN povezava TP2076 Rocenska–TP2052 Policijska 
šola:

Novi SN KB Al 3×150 mm2 se položi od obstoječe trans-
formatorske postaje TP2076 Rocenska po obstoječi elektro 
kabelski kanalizaciji v Rocenski ulici do načrtovanega kanali-
zacijskega jaška KJ7, od tu pa po načrtovani elektro kabelski 
kanalizaciji v interni dostopni cesti, preko načrtovanih kabelskih 
jaškov KJ6 in KJ4 do načrtovanega kabelskega jaška KJ5 na 
obstoječi elektro kabelski kanalizaciji na zahodnem delu OPPN. 
V jašku se spojita načrtovani in del obstoječega SN kabla, 
ki gre proti TP2052 Policijska šola. Preostanek obstoječega 
SN KB, ki poteka po zahodni in južni meji OPPN se izvleče in 
odstrani.

(4) Napajanje načrtovanih objektov na območju OPPN se 
izvede z nizko napetostnim kablom Al 240 mm2, ki se ga položi 
po obstoječi in načrtovani elektri kabelski kanalizaciji med na-
črtovano TP A in obstoječo TP2076 Rocenska.

(5) Za uvod novega 20 kV napajalnega elektroenerget-
skega kabelskega voda ter prestavitev obstoječih SN kablovo-
dov se zgradi nova elektro kabelska kanalizacija:

– med načrtovanim kabelskim jaškom KJ1 in načrtovanim 
kabelskim jaškom KJ2: 6×PVC cev ø160 mm in PEHD 2×ø50 mm;

– med načrtovanim kabelskim jaškom KJ2 in načrtovanim 
kabelskim jaškom KJ3: 6×PVC cev ø160 mm in PEHD 2×ø50 mm;

– med načrtovanim kabelskim jaškom KJ3 in načrtovanim 
kabelskim jaškom KJ4: 6×PVC cev ø160 mm in PEHD 2×ø50 mm;

– med načrtovanim kabelskim jaškom KJ4 in načrtovanim 
kabelskim jaškom KJ5: 4×PVC cev ø160 mm in PEHD 2×ø50 mm;

– med načrtovanim kabelskim jaškom KJ4 in načrtovanim 
kabelskim jaškom KJ6: 6×PVC cev ø160 mm in PEHD 2×ø50 mm;

– med načrtovanim kabelskim jaškom KJ6 in načrtovano raz-
delilno omarico RO3: 4×PVC cev ø160 mm in PEHD 2×ø50 mm;

– med načrtovanim kabelskim jaškom KJ6 in načrtovanim 
kabelskim jaškom KJ7: 6×PVC cev ø160 mm in PEHD 2×ø50 mm.

(6) Vsi predvideni posegi na elektroenergetskem omrežju 
morajo biti izvedeni v skladu z idejno rešitvijo EE napajanje 
za območje OPPN 184 Pod Šmarno goro, št. 02/22, Elektro 
Ljubljana d. d., februar 2022.

(7) Pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobi-
tev mnenj in gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti 
soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni 
tehnični pogoji in parametri priklopa.

45. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)

(1) Na širšem območju OPPN so obstoječi elektronsko ko-
munikacijski vodi Telekoma Slovenije d. d. in Telemacha d. o. o.

(2) Gradnja stavb v južnem delu območja OPPN zadeva 
obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje, ki ga je treba 
prestaviti. Prestavitev tega omrežja mora zagotoviti investitor 
na lastne stroške.

(3) Stavbe na območju OPPN imajo možnost priključitve 
na elektronska komunikacijska omrežja v skladu s pogoji, ki jih 
določijo upravljavci teh omrežij. Elektronsko komunikacijsko 
omrežje se na območju OPPN izvede v interni dostopni cesti.

46. člen
(javna razsvetljava)

(1) Obstoječe omrežje javne razsvetljave poteka po Ro-
censki ulici in južnem delu Seunigove ulice.

(2) Križišče Rocenske ulice z novo interno dostopno cesto 
je treba ustrezno razsvetliti.

(3) Razsvetljava interne dostopne ceste in funkcionalnih 
površin na območju OPPN je internega značaja in ni poveza-
na s sistemom javne razsvetljave. Interna osvetlitev zunanjih 
površin ob stavbah in skupnih površin v območju OPPN mora 
biti zadostna, enakomerna in nebleščeča.

47. člen
(učinkovita raba energije v stavbah)

Pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upošte-
vati predpis, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA  
OD NAČRTOVANIH REŠITEV

48. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Dopustna odstopanja od v OPPN načrtovanih rešitev 
so pri:

1. tlorisnih gabaritih stavb:
– dopustna odstopanja pri tlorisnih dimenzijah stavb in 

nadstreškov nad terenom so pri stavbah z oznako S1-S21 
do ± 2 m, pri stavbah z oznako S22-S29 do -2 m, in morajo biti 
tudi v skladu z določbami o zagotovitvi odprtih bivalnih površin 
iz 13. člena tega odloka in določbami o odmikih od mej sose-
dnjih zemljišč iz 17. člena tega odloka,

– odstopanja pri stavbah tipa NB morajo biti enaka pri 
vseh stavbah v nizu;

2. višinskih gabaritih stavb:
– dopustno odstopanje višine je do ±1 m, pod pogojem, 

da se odstopanje izvede za celoten niz objektov;
3. višinski regulaciji terena in višinski koti pritličja: odsto-

panja pri višinski regulaciji terena in odstopanja pri višinskih 
kotah pritličij so lahko do ± 0,5 m;

4. zmogljivosti območja:
– BTP nad terenom lahko odstopajo v okviru dopustnih 

gabaritov stavb, če se zagotovi odprte bivalne površine v skla-
du s 13. členom tega odloka;

– stavbe tipa NA so lahko dvostanovanjske, če se na 
gradbeni parceli zagotovijo odprte bivalne površine v skladu s 
13. členom tega odloka ter parkirna mesta v skladu s 37. čle-
nom tega odloka. Skupno število stanovanj v prostorski enoti 
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PE4 se lahko poveča za eno stanovanje, v prostorski enoti PE5 
pa za tri stanovanja;

5. odmikih od sosednjih zemljišč:
– odmiki na severni strani stavb z oznakama S13 in S14 

ter na vzhodni strani stavb z oznakama S14 in S15 lahko v po-
vezavi z dopustnimi odstopanji iz drugega odstavka tega člena 
odstopajo od določb tretjega odstavka 17. člena tega odloka;

6. lokaciji vhodov, uvozov in izvozov: dopustna so odsto-
panja od načrtovanih lokacij vhodov in uvozov, izvozov;

7. zunanjih površinah: dopustna so odstopanja od načr-
tovane zasaditve z drevesi in grmovnicami in ureditve parka 
glede na naravne značilnosti terena;

8. podtipih stavb tipa NB: v prostorskih enotah PE1, PE2, 
PE3, PE6 in PE7 je dopustno v posameznem nizu zamenjati 
podtip stavb tipa NB, in sicer iz vrstne hiše v vrstno atrijsko hišo 
in obratno, pod pogojem, da so zagotovljene odprte bivalne 
površine v skladu s 13. členom tega odloka. Z menjavo podtipa 
stavb NB so dopustna tudi odstopanja glede števila stavb v 
posamezni prostorski enoti;

9. parcelaciji in zakoličbi:
– pri poteku parcelnih mej in pri površinah parcel so do-

pustna odstopanja v okviru dopustnih odstopanj pri geodetskih 
meritvah. Koordinate zakoličbenih točk objektov lahko odstopa-
jo v okviru dopustnih odstopanj pri tlorisnih gabaritih objektov;

– parcelo P4/1 je dopustno razdeliti na dve gradbeni 
parceli, pri čemer je velikost posamezne gradbene parcele 
najmanj 400 m²;

– v prostorskih enotah PE1, PE2, PE3, PE6 in PE7 je 
gradbene parcele dopustno prilagoditi glede na menjavo pod-
tipa stavb tipa NB v skladu s prejšnjo točko;

10. prometnih, komunalnih in energetskih ureditvah:
– pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od pote-

ka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne 
prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske in-
frastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju 
pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevar-
stvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje 
in dostopnost, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okolj-
skih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi 
interesi ter morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki 
jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posamezne 
infrastrukture, mikrolokacija zbirnega in prevzemnega mesta za 
komunalne odpadke je lahko spremenjena, če je zagotovljena 
ustrezna rešitev za dostop s komunalnimi vozili.

(2) Dopustna so tudi odstopanja od v OPPN načrtovanih 
ureditev za odvod zalednih voda z Grmade in Šmarne gore na 
območju OPPN, če se pri preučevanju tehnoloških, hidroloških, 
geomehanskih, lastniških in drugih razmer poiščejo primernej-
še rešitve.

XIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

49. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo 
objektov ter zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gra-
dnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

– promet med gradnjo je treba organizirati tako, da pro-
metna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do 
zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

– dostop za tovorna vozila v času gradnje je do območja 
OPPN dopusten izključno s Kajakaške ceste, mimo Policijske 
akademije;

– zagotoviti je treba nemoteno komunalno oskrbo prek 
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastruktur-
ne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;

– zagotoviti je treba sanacijo zaradi gradnje poškodovanih 
objektov, pripadajočih ureditev in naprav;

– investitor mora pri zemeljskih delih omogočiti izvedbo 
strokovnega arheološkega konservatorskega nadzora in v pri-
meru odkritja arheoloških ostalin gradbena dela ustaviti;

– odvečen odkopni material se sme odlagati le na urejene 
deponije odpadnega gradbenega materiala oziroma ga je treba 
vkopati v zemljo.

(2) 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 stavbnih zemljišč.

50. člen
(dopustni posegi po izvedbi načrtovanih rešitev)

Po izvedbi z OPPN načrtovanih rešitev so na celotnem 
območju OPPN dopustni naslednji posegi:

– odstranitev naprav in objektov;
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije in novogradnje na me-

stu odstranjenih stavb v skladu s pogoji za lego, velikost in 
oblikovanje stavb, ki jih določa ta odlok;

– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so 
dopustni v območju OPPN;

– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so 
dopustne za novogradnje na območju OPPN, če je na gradbeni 
parceli zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest in delež 
zelenih površin v skladu s tem OPPN.

XIII. KONČNA DOLOČBA

51. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 3505-18/2014-153
Ljubljana, dne 17. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

3806. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne 
občine Ljubljana

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana  

Mestne občine Ljubljana
I.

1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti žu-
pana, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 223.678 vo-
livcev, pri čemer je bilo 223.677 volivcev, ki so vpisani v volilne 
imenike, ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom pristojnega 
organa, ker ni bil vpisan v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
89.424 volivcev ali 39,98 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

Od števila volivcev, ki so glasovali, je:
– 1 glasoval s potrdilom, ostali so bili vpisani v volilne 

imenike.

II.
1. Na volitvah župana dne 18. 11. 2018, ki se ga voli 

na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 89.405 
glasovnic.
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2. Neveljavnih je bilo 966 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 88.439.

III.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Zap .št. Kandidat Št. glasov % glasov
1 Zoran Janković 54.680 61,83
2 Aleš Primc 6.148 6,95
3 Nataša Sukič 8.495 9,61
4 Jasmin Feratović 1.431 1,62
5 dr. Tina Bregant 5.033 5,69
6 dr. Jasminka Dedić 2.796 3,16
7 Mojca Sojar 2.823 3,19
8 Igor Horvat 5.552 6,28
9 mag. Tomaž Ogrin 1.481 1,67

IV.
Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je skladno s 

107. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za 
župana Mestne občine Ljubljana izvoljen:

Zoran JANKOVIĆ, rojen 1. 1. 1953, Vinterca 55, Ljubljana,
ki je na glasovanju 20. 11. 2022 prejel večino veljavnih 

glasov volivcev, ki so glasovali.

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter pred-
stavnikom list kandidatov za župana.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-1
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani:
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar
Sašo Matas

Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

3807. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana

I.
1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 

župana, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 223.678 
volivcev, pri čemer je bilo 223.677 volivcev, ki so vpisani v vo-
lilne imenike, ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom pristojnega 
organa, ker ni bil vpisan v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
89.424 volivcev ali 39,98 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

Od števila volivcev, ki so glasovali, je:
– 1 glasoval s potrdilom, ostali so bili vpisani v volilne 

imenike.

II.
1. Za izvolitev 45 članov mestnega sveta, ki se jih izvoli 

na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 89.390 
glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 1.287 glasovnic, ker so bile prazne 
ali volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 88.103.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Zap. št. Ime liste Št. glasov % glasov
1 KSU – KRŠČANSKI SOCIALISTI 220 0,25
2 LISTA ŠPORT ZA ZDRAVJE 2.359 2,68
3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 10.662 12,10
4 DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA 791 0,90
5 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 2.098 2,38
6 LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV 1.550 1,76
7 VESNA – ZELENA STRANKA 3.286 3,73
8 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS 272 0,31
9 GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE 2.295 2,60

10 SOCIALNI DEMOKRATI 3.572 4,05
11 LEVICA 8.190 9,30
12 PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE 1.721 1,95
13 DOBRA DRŽAVA 270 0,31
14 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 4.007 4,55
15 GIBANJE SVOBODA 14.064 15,96
16 ZELENI SLOVENIJE IN KONKRETNO 578 0,66
17 LISTA ZORANA JANKOVIĆA 32.168 36,51
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Zap. št. Ime liste Št. izvoljenih
1 KSU – KRŠČANSKI SOCIALISTI 0
2 LISTA ŠPORT ZA ZDRAVJE 1
3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 6
4 DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA 0
5 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1
6 LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV 0
7 VESNA – ZELENA STRANKA 1
8 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS 0
9 GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE 1

10 SOCIALNI DEMOKRATI 2
11 LEVICA 4
12 PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE 1
13 DOBRA DRŽAVA 0
14 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 2
15 GIBANJE SVOBODA 8
16 ZELENI SLOVENIJE IN KONKRETNO 0
17 LISTA ZORANA JANKOVIĆA 18

Lista: 17 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Zoran Janković
2. Tjaša Ficko
3. Janez Koželj
4. Jelka Žekar
5. Aleš Čerin
6. dr. Marta Bon
7. Dejan Crnek
8. Marija Dunja Piškur Kosmač
9. Marjan Sedmak
10. Julka (Julijana) Žibert
11. Rok Žnidaršič
12. Stanka (Stanislava Marija) Ferenčak Marin
13. Iztok Kordiš
14. Francka (Frančiška) Trobec
15. Tone (Anton) Podobnik
16. mag. Mojca Lozej
17. Boštjan Koritnik
18. Nada Verbič

V.
Člani, izvoljeni v Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

volitvah 20. 11. 2022, so:
1. GAŠPER KROMAR, roj. 23. 4. 1980, Borsetova ulica 9, 

Ljubljana
2. IGOR HORVAT, roj. 9. 10. 1973, Povšetova ulica 57, 

Ljubljana
3. MARUŠA BABNIK, roj. 9. 3. 1977, Sadinja vas 20, 

Sadinja vas
4. ANTON GROŠELJ, roj. 3. 7. 1957, Vinterca 33, Lju-

bljana
5. KSENIJA SEVER, roj. 24. 7. 1947, Pestotnikova ulica 3, 

Ljubljana
6. MATJAŽ VEDE, roj. 11. 6. 1966, Menardova ulica 24, 

Ljubljana
7. DARINKA KOVAČIČ, roj. 17. 12. 1957, Ocvirkova ulica 59, 

Ljubljana
8. DR. TINA BREGANT, roj. 16. 11. 1975, Žibertova ulica 7, 

Ljubljana
9. DR. JASMINKA DEDIĆ, roj. 5. 9. 1975, Hranilniška 

ulica 7A, Ljubljana
10. ALEŠ PRIMC, roj. 20. 11. 1973, Malejeva ulica 3, 

Ljubljana
11. MARKO KOPRIVC, roj. 14. 12. 1978, Poljanski nasip 30, 

Ljubljana
12. GANIMET SHALA, roj. 3. 1. 1975, Zakotnikova ulica 9, 

Ljubljana

2. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o 
lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
na kandidatnih listah.

Lista: 2 – LISTA ŠPORT ZA ZDRAVJE
1. Gašper Kromar
Lista: 3 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Igor Horvat
2. Maruša Babnik
3. Anton Grošelj
4. Ksenija Sever
5. Matjaž Vede
6. Darinka Kovačič
Lista: 5 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1.  dr. Tina Bregant
Lista: 7 – VESNA – ZELENA STRANKA
1.  dr. Jasminka Dedić
Lista: 9 – GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
1. Aleš Primc
Lista: 10 – SOCIALNI DEMOKRATI
1. Marko Koprivc
2. Ganimet Shala
Lista: 11 – LEVICA
1. Urška Honzak
2. Arne Jakob Zakrajšek
3. Petra Blajhribar Kubo
4. Ištvan Išt Huzjan
Lista: 12 – PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE
1. Jasmin Feratović
Lista: 14 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Mojca Sojar
2. Jožef Horvat
Lista: 15 – GIBANJE SVOBODA
1. Samo Logar
2. Vesna Ugrinovski
3. Kostja Židan
4. dr. Dunja Labović Begović
5. dr. Marko Maver
6. Ksenija Pišljar
7. Ludvik Bagari
8. mag. Katja Damij

IV.
1. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 

listam naslednje število mandatov:
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13. URŠKA HONZAK, roj. 1. 2. 1988, Bratovševa ploščad 4, 
Ljubljana

14. ARNE JAKOB ZAKRAJŠEK, roj. 20. 5. 1995, Brilejeva 
ulica 3, Ljubljana

15. PETRA BLAJHRIBAR KUBO, roj. 27. 2. 1984, Česni-
kova ulica 8, Ljubljana

16. IŠTVAN IŠT HUZJAN, roj. 1. 6. 1981, Cesta v Mestni 
log 3, Ljubljana

17. JASMIN FERATOVIĆ, roj. 18. 9. 1996, Rakarska ulica 4, 
Ljubljana

18. MOJCA SOJAR, roj. 15. 7. 1964, Cesta Dolomitskega 
odreda 44, Ljubljana

19. JOŽEF HORVAT, roj. 3. 2. 1965, Cesta 24. junija 16, 
Ljubljana

20. SAMO LOGAR, roj. 20. 7. 1970, Pločanska ulica 10, 
Ljubljana

21. VESNA UGRINOVSKI, roj. 4. 7. 1981, Herbersteinova 
ulica 14, Ljubljana

22. KOSTJA ŽIDAN, roj. 16. 3. 1971, Kvedrova cesta 14, 
Ljubljana

23. DR. DUNJA LABOVIĆ BEGOVIĆ, roj. 14. 9. 1985, 
Ulica bratov Učakar 124, Ljubljana

24. DR. MARKO MAVER, roj. 10. 2. 1988, Topniška ulica 70, 
Ljubljana

25. KSENIJA PIŠLJAR, roj. 4. 10. 1975, Ulica Vladimirja 
Trampuža 8, Ljubljana

26. LUDVIK BAGARI, roj. 5. 9. 1965, Opekarska cesta 31, 
Ljubljana

27. MAG. KATJA DAMIJ, roj. 6. 5. 1971, Šarhova ulica 22, 
Ljubljana

28. ZORAN JANKOVIĆ, roj. 1. 1. 1953, Vinterca 55, 
Ljubljana

29. TJAŠA FICKO, roj. 9. 9. 1981, Dunajska cesta 184A, 
Ljubljana

30. JANEZ KOŽELJ, roj. 19. 8. 1945, Tabor 5, Ljubljana
31. JELKA ŽEKAR, roj. 24. 10. 1949, Resljeva cesta 42, 

Ljubljana
32. ALEŠ ČERIN, roj. 18. 7. 1949, Pod bukvami 7, Lju-

bljana
33. DR. MARTA BON, roj. 22. 3. 1962, Ulica Ane Ziherlove 14, 

Ljubljana
34. DEJAN CRNEK, roj. 5. 3. 1964, Kogejeva ulica 17, 

Ljubljana
35. MARIJA DUNJA PIŠKUR KOSMAČ, roj. 23. 11. 1941, 

Rimska cesta 16, Ljubljana
36. MARJAN SEDMAK, roj. 23. 4. 1938, Ulica bratov 

Učakar 6, Ljubljana
37. JULKA (JULIJANA) ŽIBERT, roj. 20. 8. 1938, Trubar-

jeva cesta 79, Ljubljana
38. ROK ŽNIDARŠIČ, roj. 1. 1. 1977, Gruberjevo nabrežje 20, 

Ljubljana
39. STANKA (STANISLAVA MARIJA) FERENČAK MA-

RIN, roj. 26. 6. 1955, Rusjanov trg 2, Ljubljana
40. IZTOK KORDIŠ, roj. 16. 4. 1953, Hudovernikova ulica 4, 

Ljubljana
41. FRANCKA (FRANČIŠKA) TROBEC, roj. 4. 10. 1944, 

Pod brezami 14, Ljubljana
42. TONE (ANTON) PODOBNIK, roj. 23. 6. 1942, Novo 

Polje, cesta XVIII 4A, Ljubljana
43. MAG. MOJCA LOZEJ, roj. 16. 6. 1980, Anžurjeva 

ulica 6, Ljubljana

44. BOŠTJAN KORITNIK, roj. 15. 6. 1979, Celovška 
cesta 149, Ljubljana

45. NADA VERBIČ, roj. 5. 4. 1956, Dolenjska cesta 149A, 
Ljubljana

VI.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter pred-
stavnikom list kandidatov za člane Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-2
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani:
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar
Sašo Matas
Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

3808. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad
I.

1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 
17 članov Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad, ki se voli na pod-
lagi splošne volilne pravice 25.565 volivcev, pri čemer so bili 
vsi vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
10.410 volivcev ali 40,72 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Beži-

grad, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo 
oddanih 10.409 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 199 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 10.210.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. glasov % glasov
1. VESNA – ZELENA STRANKA 672 6,58
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 1.243 12,17
3. SOCIALNI DEMOKRATI 470 4,60
4. LEVICA 1.278 12,52
5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 505 4,95
6. GIBANJE SVOBODA 2.013 19,72
7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 160 1,57
8. LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV 436 4,27
9. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 3.433 33,62
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2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mandatov
1. VESNA – ZELENA STRANKA 1
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 2
3. SOCIALNI DEMOKRATI 0
4. LEVICA 2
5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1
6. GIBANJE SVOBODA 4
7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
8. LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV 0
9. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 7

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o 
lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
na kandidatnih listah.

Lista: 1 – VESNA – ZELENA STRANKA
1. Luka Florjanc
Lista: 2 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Klemen Traven
2. Ana (Anica Elizabeta) Hmelak
Lista: 4 – LEVICA
1. Tomo Barić Ravbar
2. Zala Metlika
Lista: 5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Mateja Drobnič

1. LUKA FLORJANC, roj. 8. 7. 1972, Ptujska ulica 12, Ljubljana
2. KLEMEN TRAVEN, roj. 22. 3. 1991, Fabianijeva ulica 13, Ljubljana
3. ANA (ANICA ELIZABETA) HMELAK, roj. 19. 12. 1946, Dunajska cesta 9A, Ljubljana
4. TOMO BARIĆ RAVBAR, roj. 24. 8. 1979, Topniška ulica 70, Ljubljana
5. ZALA METLIKA, roj. 8. 7. 1995, Linhartova cesta 60, Ljubljana
6. MATEJA DROBNIČ, roj. 25. 2. 1964, Peričeva ulica 7, Ljubljana
7. ĐORĐE BERAK, roj. 22. 7. 1976, Šerkova ulica 3, Ljubljana
8. TJAŠA KLANČIČ, roj. 17. 3. 1989, Hacquetova ulica 7, Ljubljana
9. JANEZ ŠKUFCA ZGONC, roj. 1. 2. 2004, Črtomirova ulica 5, Ljubljana
10. META ŠKUFCA, roj. 8. 12. 1961, Črtomirova ulica 5, Ljubljana
11. STANKO FURLAN, roj. 14. 1. 1968, Topniška ulica 15, Ljubljana
12. ALENKA ŽIBERT, roj. 22. 3. 1963, Neubergerjeva ulica 3, Ljubljana
13. MATIC KOS, roj. 5. 7. 1984, Rožanska ulica 1, Ljubljana
14. MOJCA PUŠPAN BABIĆ, roj. 27. 11. 1985, Novakova ulica 5, Ljubljana
15. DEJAN MIKUŠ, roj. 19. 4. 1974, Puhova ulica 10, Ljubljana
16. DAJA BAH KOREN, roj. 24. 7. 1966, Einspielerjeva ulica 3, Ljubljana
17. DRAGO BRATUN, roj. 25. 7. 1959, Mašera-Spasićeva ulica 15, Ljubljana

Lista: 6 – GIBANJE SVOBODA
1. Đorđe Berak
2. Tjaša Klančič
3. Janez Škufca Zgonc
4. Meta Škufca
Lista: 9 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Stanko Furlan
2. Alenka Žibert
3. Matic Kos
4. Mojca Pušpan Babić
5. Dejan Mikuš
6. Daja Bah Koren
7. Drago Bratun

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Bežigrad na vo-

litvah 20. 11. 2022, so:

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter pred-
stavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti 
Bežigrad.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-3
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani:
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar

Sašo Matas
Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

3809. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Sveta Četrtne skupnosti Center

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela
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P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Center

I.
1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 

17 članov Sveta Četrtne skupnosti Center, ki se voli na pod-
lagi splošne volilne pravice 19.465 volivcev, pri čemer je bilo 
7.968 volivcev, ki so vpisani v volilne imenike, ter 1 volivec, ki 
je glasoval s potrdilom pristojnega organa, ker ni bil vpisan v 
volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
7.966 volivcev ali 40,94 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

Od števila volivcev, ki so glasovali, je:
– 1 glasoval s potrdilom, ostali so bili vpisani v volilne 

imenike.

II.
1. Za izvolitev 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Center, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
7.966 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 172 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 7.794.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. glasov % glasov
1. VESNA – ZELENA STRANKA 645 8,28
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 953 12,23
3. DOBRA DRŽAVA 62 0,80
4. SOCIALNI DEMOKRATI 393 5,04
5. LEVICA 1.325 17,00
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 379 4,86
7. GIBANJE SVOBODA 1.212 15,55
8. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 179 2,30
9. LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV 284 3,64
10. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 2.362 30,31

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mandatov
1. VESNA – ZELENA STRANKA 1
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 2
3. DOBRA DRŽAVA 0
4. SOCIALNI DEMOKRATI 1
5. LEVICA 3
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1
7. GIBANJE SVOBODA 3
8. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
9. LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV 0
10. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 6

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o 
lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
na kandidatnih listah.

Lista: 1 – VESNA – ZELENA STRANKA
1.  Črt Batagelj
Lista: 2 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Rok Kleindienst
2. Sabina Noble
Lista: 4 – SOCIALNI DEMOKRATI
1.  Marijan Fras
Lista: 5 – LEVICA
1. Aljaž Curk
2. Iva Padar
3. Arne Jernej Stare

Lista: 6 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Julija Humar
Lista: 7 – GIBANJE SVOBODA
1. Nataša Menart
2. Klemen Gliha
3. Svetlana Nikolič
Lista: 9 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Mateja Špan
2. Žiga Škerlavaj
3. Živa Ploj Peršuh
4. Uroš Kaučič
5. Vesna Škrinjar Pevc
6. David Cerar

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Center na voli-

tvah 20. 11. 2022, so:

1. ČRT BATAGELJ, roj. 20. 12. 1980, Kapiteljska ulica 9, Ljubljana
2. ROK KLEINDIENST, roj. 16. 6. 1964, Miklošičeva cesta 15, Ljubljana
3. SABINA NOBLE, roj. 11. 7. 1974, Vrtača 3, Ljubljana
4. MARIJAN FRAS, roj. 14. 7. 1952, Židovska ulica 3, Ljubljana
5. ALJAŽ CURK, roj. 7. 9. 2002, Cimpermanova ulica 5, Ljubljana
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6. IVA PADAR, roj. 21. 7. 1957, Ilirska ulica 5, Ljubljana
7. ARNE JERNEJ STARE, roj. 31. 10. 2001, Župančičeva ulica 7, Ljubljana
8. JULIJA HUMAR, roj. 19. 6. 1991, Kotnikova ulica 20, Ljubljana
9. NATAŠA MENART, roj. 4. 2. 1968, Miklošičeva cesta 7A, Ljubljana
10. KLEMEN GLIHA, roj. 7. 7. 1975, Cankarjeva cesta 7, Ljubljana
11. SVETLANA NIKOLIČ, roj. 19. 5. 1964, Dvorakova ulica 12, Ljubljana
12. MATEJA ŠPAN, roj. 8. 9. 1968, Ilirska ulica 28, Ljubljana
13. ŽIGA ŠKERLAVAJ, roj. 1. 5. 1963, Gestrinova ulica 8, Ljubljana
14. ŽIVA PLOJ PERŠUH, roj. 2. 3. 1977, Slomškova ulica 13, Ljubljana
15. UROŠ KAUČIČ, roj. 22. 9. 1981, Trubarjeva cesta 89, Ljubljana
16. VESNA ŠKRINJAR PEVC, roj. 27. 4. 1956, Grablovičeva ulica 26, Ljubljana
17. DAVID CERAR, roj. 4. 4. 1978, Wolfova ulica 3, Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Lju-

bljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom 
list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Center.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-4
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani:
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar
Sašo Matas
Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

3810. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Sveta Četrtne skupnosti Črnuče

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 

68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Črnuče

I.
1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 

15 članov Sveta Četrtne skupnosti Črnuče, ki se voli na pod-
lagi splošne volilne pravice 9.458 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
3.904 volivcev ali 41,28 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Črnuče, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
3.899 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 83 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 3.816.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. glasov % glasov
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 636 16,67
2. DOBRA DRŽAVA 53 1,39
3. SOCIALNI DEMOKRATI 369 9,67
4. LEVICA 261 6,84
5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 316 8,28
6. GIBANJE SVOBODA 789 20,68
7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 63 1,65
8. LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV 207 5,42
9. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1.122 29,40

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mandatov
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 3
2. DOBRA DRŽAVA 0
3. SOCIALNI DEMOKRATI 1
4. LEVICA 1
5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1
6. GIBANJE SVOBODA 3
7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
8. LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV 1
9. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 5
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3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o 
lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
na kandidatnih listah.

Lista: 1 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Anton Kolenc
2. Darinka Kovačič
3. Boštjan Banko
Lista: 3 – SOCIALNI DEMOKRATI
1. Petra Culetto
Lista: 4 – LEVICA
1. Peter Karba
Lista: 5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Jožef Horvat

Lista: 6 – GIBANJE SVOBODA
1. Robert (Robert) Kojc
2. Jadranka Vouk Železnik
3. Luka Jazbec Črtanec
Lista: 8 – LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV
1. Luka Planinšek
Lista: 9 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Gregor Kumer
2. Petra Vrtačnik
3. Žarko Hojnik
4. Dragica Škrlep
5. Darko Rozinec

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Črnuče na voli-

tvah 20. 11. 2022, so:

1. ANTON KOLENC, roj. 28. 5. 1948, Pot v Mlake 9, Ljubljana

2. DARINKA KOVAČIČ, roj. 17. 12. 1957, Ocvirkova ulica 59, Ljubljana

3. BOŠTJAN BANKO, roj. 20. 1. 1963, Nadgoriška cesta 11, Ljubljana

4. PETRA CULETTO, roj. 27. 7. 1982, Pot k sejmišču 8, Ljubljana

5. PETER KARBA, roj. 5. 7. 1979, Polanškova ulica 25, Ljubljana

6. JOŽEF HORVAT, roj. 3. 2. 1965, Cesta 24. junija 16, Ljubljana

7. ROBERT (ROBERT) KOJC, roj. 15. 1. 1975, Na brežini 44, Ljubljana

8. JADRANKA VOUK ŽELEZNIK, roj. 4. 6. 1955, Mlinska pot 24, Ljubljana

9. LUKA JAZBEC ČRTANEC, roj. 24. 4. 1982, Pasterkova pot 1, Ljubljana

10. LUKA PLANINŠEK, roj. 14. 2. 1989, Ulica v Kokovšek 18, Ljubljana

11. GREGOR KUMER, roj. 16. 2. 1970, Cesta 24. junija 62, Ljubljana

12. PETRA VRTAČNIK, roj. 20. 4. 1977, Pot v Smrečje 28, Ljubljana

13. ŽARKO HOJNIK, roj. 26. 2. 1948, Ulica Koroškega bataljona 9, Ljubljana

14. DRAGICA ŠKRLEP, roj. 24. 2. 1952, Cesta v Podboršt 14A, Ljubljana

15. DARKO ROZINEC, roj. 9. 7. 1964, Cesta Ceneta Štuparja 3, Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter pred-
stavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti 
Črnuče.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-5
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani:
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar
Sašo Matas
Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

3811. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Sveta Četrtne skupnosti Dravlje

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 

68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Dravlje

I.
1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 

15 članov Sveta Četrtne skupnosti Dravlje, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 12.686 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
5.006 volivcev ali 39,46 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Dravlje, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bila oddana 
5.001 glasovnica.

2. Neveljavnih je bilo 82 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 4.919.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:
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Ime liste Št. glasov % glasov
1. VESNA – ZELENA STRANKA 279 5,67
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 683 13,88
3. DOBRA DRŽAVA 48 0,98
4. SOCIALNI DEMOKRATI 352 7,16
5. LEVICA 478 9,72
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 317 6,44
7. GIBANJE SVOBODA 1.121 22,79
8. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 121 2,46
9. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1.520 30,90

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mandatov
1. VESNA – ZELENA STRANKA 1
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 2
3. DOBRA DRŽAVA 0
4. SOCIALNI DEMOKRATI 1
5. LEVICA 1
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1
7. GIBANJE SVOBODA 4
8. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
9. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 5

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o 
lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
na kandidatnih listah.

Lista: 1 – VESNA – ZELENA STRANKA
1. Nenad Đorđević
Lista: 2 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Irena Horvat
2. Franc Bavec
Lista: 4 – SOCIALNI DEMOKRATI
1. Matjaž Špat
Lista: 5 – LEVICA
1. Stanislava Sitar
Lista: 6 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Marija Šterbenc

Lista: 7 – GIBANJE SVOBODA
1. Zoran Nikolovski
2. Jana Lutovac Lah
3. Peter Lević
4. Jacqueline Kepic
Lista: 9 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Tjaša Franko Peruzzi
2. Marko Zibelnik
3. Irena Setnikar
4. Samo Fekonja
5. Simona Peklaj

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Dravlje na voli-

tvah 20. 11. 2022, so:

1. NENAD ĐORĐEVIĆ, roj. 24. 9. 1963, Brilejeva ulica 12, Ljubljana

2. IRENA HORVAT, roj. 23. 2. 1955, Brilejeva ulica 21, Ljubljana

3. FRANC BAVEC, roj. 26. 1. 1945, Sojerjeva ulica 21, Ljubljana

4. MATJAŽ ŠPAT, roj. 11. 9. 1951, Brilejeva ulica 14, Ljubljana

5. STANISLAVA SITAR, roj. 11. 11. 1952, Brilejeva ulica 3, Ljubljana

6. MARIJA ŠTERBENC, roj. 17. 3. 1949, Martinčeva ulica 28, Ljubljana

7. ZORAN NIKOLOVSKI, roj. 7. 8. 1976, Klopčičeva ulica 4, Ljubljana

8. JANA LUTOVAC LAH, roj. 2. 4. 1975, Dolomitska ulica 13A, Ljubljana

9. PETER LEVIĆ, roj. 6. 9. 1969, Kunaverjeva ulica 7, Ljubljana

10. JACQUELINE KEPIC, roj. 28. 8. 2000, Ulica bratov Babnik 21, Ljubljana

11. TJAŠA FRANKO PERUZZI, roj. 4. 10. 1980, Klemenčičeva ulica 1, Ljubljana

12. MARKO ZIBELNIK, roj. 30. 6. 1962, Zapuška cesta 23, Ljubljana

13. IRENA SETNIKAR, roj. 18. 3. 1958, Regentova cesta 12, Ljubljana

14. SAMO FEKONJA, roj. 24. 11. 1973, Podutiška cesta 209, Ljubljana

15. SIMONA PEKLAJ, roj. 23. 11. 1981, Prelčeva ulica 2, Ljubljana
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V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Lju-

bljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom 
list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Dravlje.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-6
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani:
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar
Sašo Matas
Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

3812. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Sveta Četrtne skupnosti Golovec

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 

68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Golovec

I.
1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 

15 članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec, ki se voli na pod-
lagi splošne volilne pravice 9.440 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
3.524 volivcev ali 37,33 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
3.514 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 123 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 3.391.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. glasov % glasov
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 596 17,58
2. SOCIALNI DEMOKRATI 162 4,78
3. LEVICA 294 8,67
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 215 6,34
5. GIBANJE SVOBODA 697 20,55
6. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1.427 42,08

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mandatov
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 3
2. SOCIALNI DEMOKRATI 0
3. LEVICA 1
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1
5. GIBANJE SVOBODA 2
6. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 8

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o 
lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
na kandidatnih listah.

Lista: 1 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Aleš Kužnik
2. Brigita Kastelic
3. Gregor Slabe
Lista: 3 – LEVICA
1. Uroš Tesič
Lista: 4 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMO-

KRATI
1. Igor Pigac

Lista: 5 – GIBANJE SVOBODA
1. Nina Petrić
2. Aleksander Jug
Lista: 6 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Aleš Dakić
2. Mila Andrić
3. Franjo Filipović
4. Petra Križe
5. Ludvik Jevšjak
6. Jelka Drganec
7. Boštjan Mravlje
8. Antonija Jereb

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Golovec na voli-

tvah 20. 11. 2022, so:

1. ALEŠ KUŽNIK, roj. 1. 1. 1967, Jakčeva ulica 38, Ljubljana
2. BRIGITA KASTELIC, roj. 12. 4. 1969, Bizoviška cesta 49, Ljubljana
3. GREGOR SLABE, roj. 17. 4. 1989, Pot na Visoko 18, Ljubljana
4. UROŠ TESIČ, roj. 24. 4. 1998, Hruševska cesta 64, Ljubljana
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5. IGOR PIGAC, roj. 6. 8. 1981, Novosadska ulica 18, Ljubljana
6. NINA PETRIĆ, roj. 22. 2. 1975, Bilečanska ulica 4, Ljubljana
7. ALEKSANDER JUG, roj. 16. 3. 1977, Bilečanska ulica 5, Ljubljana
8. ALEŠ DAKIĆ, roj. 15. 7. 1980, Bilečanska ulica 2, Ljubljana
9. MILA ANDRIĆ, roj. 4. 2. 1974, Ob sotočju 2, Ljubljana
10. FRANJO FILIPOVIĆ, roj. 16. 11. 1960, Pot v dolino 41, Ljubljana
11. PETRA KRIŽE, roj. 17. 7. 1985, Novosadska ulica 16, Ljubljana
12. LUDVIK JEVŠJAK, roj. 9. 11. 1949, Krožna pot 21, Ljubljana
13. JELKA DRGANEC, roj. 18. 10. 1954, Bilečanska ulica 2, Ljubljana
14. BOŠTJAN MRAVLJE, roj. 7. 12. 1970, Bizoviška cesta 45, Ljubljana
15. ANTONIJA JEREB, roj. 23. 10. 1951, Jakčeva ulica 5, Ljubljana

68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Jarše

I.
1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 

15 članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 11.492 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
4.140 volivcev ali 36,03 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše, ki 

se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
4.140 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 95 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 4.045.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter pred-
stavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti 
Golovec.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-7
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani:
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar
Sašo Matas
Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

3813. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Sveta Četrtne skupnosti Jarše

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 

Ime liste Št. glasov % glasov
1. VESNA – ZELENA STRANKA 241 5,96
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 506 12,51
3. DOBRA DRŽAVA 34 0,84
4. SOCIALNI DEMOKRATI 163 4,03
5. LEVICA 352 8,70
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 203 5,02
7. GIBANJE SVOBODA 806 19,93
8. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 88 2,18
9. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1.652 40,84

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mandatov
1. VESNA – ZELENA STRANKA 1
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 2
3. DOBRA DRŽAVA 0
4. SOCIALNI DEMOKRATI 0
5. LEVICA 1
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 0
7. GIBANJE SVOBODA 3
8. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
9. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 8
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3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o 
lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
na kandidatnih listah.

Lista: 1 – VESNA – ZELENA STRANKA
1. Velimir Živković
Lista: 2 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – 

SDS
1. Ida Medved
2. Sebastian Svete
Lista: 5 – LEVICA
1. Boštjan Zrnec
Lista: 7 – GIBANJE SVOBODA
1. Ina Orsag

2. Zoran Lebič
3. Ksenja Šarb Lebič
Lista: 9 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Bojan Hajdinjak
2. Doroteja Senčur
3. Andrej Medmeš
4. Sanela Sermek
5. Drago Sotlar
6. Zlata Zajec
7. Zoran Sermek
8. Nevenka Slapar

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Jarše na volitvah 

20. 11. 2022, so:

1. VELIMIR ŽIVKOVIĆ, roj. 3. 1. 1978, Avsečeva ulica 10, Ljubljana
2. IDA MEDVED, roj. 9. 2. 1955, Savska cesta 8A, Ljubljana
3. SEBASTIAN SVETE, roj. 27. 11. 1977, Clevelandska ulica 25, Ljubljana
4. BOŠTJAN ZRNEC, roj. 7. 3. 1969, Beblerjev trg 14, Ljubljana
5. INA ORSAG, roj. 2. 9. 1983, Šmartinska cesta 244A, Ljubljana
6. ZORAN LEBIČ, roj. 8. 10. 1971, Beblerjev trg 11, Ljubljana
7. KSENJA ŠARB LEBIČ, roj. 12. 2. 1974, Beblerjev trg 11, Ljubljana
8. BOJAN HAJDINJAK, roj. 5. 9. 1973, Kvedrova cesta 7, Ljubljana
9. DOROTEJA SENČUR, roj. 12. 2. 1968, Stražarjeva ulica 40, Ljubljana
10. ANDREJ MEDMEŠ, roj. 7. 11. 1973, Sneberska cesta 10E, Ljubljana
11. SANELA SERMEK, roj. 24. 2. 1976, Šmartinska cesta 153, Ljubljana
12. DRAGO SOTLAR, roj. 2. 9. 1952, Ulica Hermana Potočnika 41, Ljubljana
13. ZLATA ZAJEC, roj. 26. 8. 1956, Kovačeva ulica 5, Ljubljana
14. ZORAN SERMEK, roj. 12. 1. 1974, Šmartinska cesta 153, Ljubljana
15. NEVENKA SLAPAR, roj. 14. 10. 1955, Ulica Hermana Potočnika 41, Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Lju-

bljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom 
list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Jarše.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-8
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani:
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar
Sašo Matas
Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

3814. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Sveta Četrtne skupnosti Moste

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 

68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Moste

I.
1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 

17 članov Sveta Četrtne skupnosti Moste, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 17.240 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
6.289 volivcev ali 36,48 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Moste, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
6.287 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 164 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 6.123.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. glasov % glasov
1. VESNA – ZELENA STRANKA 549 8,97
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 667 10,89
3. DOBRA DRŽAVA 80 1,31
4. SOCIALNI DEMOKRATI 499 8,15
5. LEVICA 770 12,58
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6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 270 4,41
7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 114 1,86
8. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 3.174 51,84

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o 
lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
na kandidatnih listah.

Lista: 1 – VESNA – ZELENA STRANKA
1. dr. Petra Stegel
Lista: 2 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Martina Kajzer
2. Andrej Kostelec
Lista: 4 – SOCIALNI DEMOKRATI
1. Mira Ključanin
Lista: 5 – LEVICA
1. Peter Vučković
2. Tatjana Nina Žerjav

Lista: 9 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Igor Bole
2. Nataša Livojević
3. Rafko Gruden
4. Radmila Šešić
5. Jure Peterlin
6. Vesna Kuterovac
7. Tomaž Kisovec
8. Darja Tušek
9. Stanislav Markoja
10. Milena Pepelnik
11. Nejc Pulko

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Moste na volitvah 

20. 11. 2022, so:

1. DR. PETRA STEGEL, roj. 8. 9. 1977, Moškričeva ulica 24, Ljubljana
2. MARTINA KAJZER, roj. 12. 4. 1953, Malejeva ulica 2, Ljubljana
3. ANDREJ KOSTELEC, roj. 15. 11. 1984, Pokopališka ulica 1, Ljubljana
4. MIRA KLJUČANIN, roj. 9. 6. 1952, Brodarjev trg 7, Ljubljana
5. PETER VUČKOVIĆ, roj. 6. 3. 1987, Preglov trg 13, Ljubljana
6. TATJANA NINA ŽERJAV, roj. 29. 11. 1968, Zaloška cesta 83, Ljubljana
7. IGOR BOLE, roj. 16. 11. 1953, Pot na Fužine 21, Ljubljana
8. NATAŠA LIVOJEVIĆ, roj. 19. 12. 1964, Rusjanov trg 2, Ljubljana
9. RAFKO GRUDEN, roj. 19. 7. 1970, Ulica Mire Miheličeve 46, Ljubljana
10. RADMILA ŠEŠIĆ, roj. 4. 5. 1958, Osenjakova ulica 4, Ljubljana
11. JURE PETERLIN, roj. 6. 2. 1965, Puterlejeva ulica 19, Ljubljana
12. VESNA KUTEROVAC, roj. 17. 5. 1964, Zaloška cesta 78A, Ljubljana
13. TOMAŽ KISOVEC, roj. 12. 10. 1965, Brodarjev trg 11, Ljubljana
14. DARJA TUŠEK, roj. 12. 2. 1967, Rusjanov trg 3, Ljubljana
15. STANISLAV MARKOJA, roj. 17. 7. 1966, Rojčeva ulica 20, Ljubljana
16. MILENA PEPELNIK, roj. 15. 6. 1956, Brodarjev trg 14, Ljubljana
17. NEJC PULKO, roj. 26. 2. 1993, Brodarjev trg 15, Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstav-
nikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Moste.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-9
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani:
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar

Sašo Matas
Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

3815. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Sveta Četrtne skupnosti Polje

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mandatov
1. VESNA – ZELENA STRANKA 1
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 2
3. DOBRA DRŽAVA 0
4. SOCIALNI DEMOKRATI 1
5. LEVICA 2
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 0
7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
8. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 11
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P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Polje

I.
1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 

15 članov Sveta Četrtne skupnosti Polje, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 16.126 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
6.035 volivcev ali 37,42 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Polje, ki 

se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
6.032 glasovnic.

2. Neveljavna je bila 101 glasovnica, ker je bila prazna ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 5.931.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. glasov % glasov
1. LISTA KANDIDATOV CIVILNIH INICIATIV ČETRTNE SKUPNOSTI POLJE 544 9,17
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 804 13,56
3. SOCIALNI DEMOKRATI 316 5,33
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 362 6,10
5. GIBANJE SVOBODA 1.351 22,78
6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 166 2,80
7. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 2.388 40,26

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mandatov
1. LISTA KANDIDATOV CIVILNIH INICIATIV ČETRTNE SKUPNOSTI POLJE 1
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 2
3. SOCIALNI DEMOKRATI 1
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1
5. GIBANJE SVOBODA 3
6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
7. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 7

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o 
lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
na kandidatnih listah.

Lista: 1 – LISTA KANDIDATOV CIVILNIH INICIATIV ČE-
TRTNE SKUPNOSTI POLJE

1. mag. Marija Minka Jerebič
Lista: 2 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Tanja Bizjan
2. Frančišek Židan
Lista: 3 – SOCIALNI DEMOKRATI
1. Nataša Bombač
Lista: 4 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Blaž Kuhar

Lista: 5 – GIBANJE SVOBODA
1. Zvonko Gavrilov
2. Marjana Levičar Šubelj
3. Denis Mehić
Lista: 9 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Anton Podobnik
2. Sonja Vegelj
3. dr. Marjan Rekar
4. mag. Irena Kos
5. Boštjan Avguštinčič
6. Mojca Maček
7. Jure Ocepek

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Polje na volitvah 

20. 11. 2022, so:

1. MAG. MARIJA MINKA JEREBIČ, roj. 21. 5. 1967, Pot v Zeleni gaj 27B, Ljubljana
2. TANJA BIZJAN, roj. 9. 8. 1969, Podgrajska cesta 5B, Podgrad
3. FRANČIŠEK ŽIDAN, roj. 24. 3. 1945, Kašeljska cesta 3A, Ljubljana
4. NATAŠA BOMBAČ, roj. 15. 6. 1973, Avgustinčičeva ulica 5, Ljubljana
5. BLAŽ KUHAR, roj. 19. 6. 1953, Pot v Zeleni gaj 23, Ljubljana
6. ZVONKO GAVRILOV, roj. 30. 11. 1963, Novo Polje, cesta III 20, Ljubljana
7. MARJANA LEVIČAR ŠUBELJ, roj. 29. 1. 1962, Novo Polje, cesta III 18, Ljubljana
8. DENIS MEHIĆ, roj. 3. 7. 1988, Novo Polje, cesta III 20, Ljubljana
9. ANTON PODOBNIK, roj. 23. 6. 1942, Novo Polje, cesta XVIII 4A, Ljubljana
10. SONJA VEGELJ, roj. 13. 10. 1966, Černivčeva ulica 19A, Ljubljana
11. DR. MARJAN REKAR, roj. 9. 3. 1953, Novo Polje, cesta XVII 14, Ljubljana
12. MAG. IRENA KOS, roj. 25. 3. 1962, Pot v mejah 6, Ljubljana
13. BOŠTJAN AVGUŠTINČIČ, roj. 28. 5. 1968, Polje, cesta VIII 2, Ljubljana
14. MOJCA MAČEK, roj. 16. 3. 1954, Sneberska cesta 128, Ljubljana
15. JURE OCEPEK, roj. 29. 4. 1980, Športna ulica 30, Ljubljana
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V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Lju-

bljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom 
list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Polje.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-19
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani:
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar
Sašo Matas
Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

3816. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Sveta Četrtne skupnosti Posavje

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 

68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Posavje

I.
1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 

13 članov Sveta Četrtne skupnosti Posavje, ki se voli na pod-
lagi splošne volilne pravice 7.660 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
3.207 volivcev ali 41,87 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 13 članov Sveta Četrtne skupnosti Posavje, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
3.200 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 69 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 3.131.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. glasov % glasov
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 459 14,66
2. SOCIALNI DEMOKRATI 199 6,36
3. LEVICA 303 9,68
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 336 10,73
5. GIBANJE SVOBODA 707 22,58
6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 69 2,20
7. LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV 139 4,44
8. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 919 29,35

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mandatov
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 2
2. SOCIALNI DEMOKRATI 1
3. LEVICA 1
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1
5. GIBANJE SVOBODA 3
6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
7. LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV 0
8. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 5

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o 
lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
na kandidatnih listah.

Lista: 1 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Helena Grom
2. Uroš Minodraš
Lista: 2 – SOCIALNI DEMOKRATI
1. dr. Boštjan Petelinc
Lista: 3 – LEVICA
1. Žiga Novak
Lista: 4 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Mihael Novak

Lista: 5 – GIBANJE SVOBODA
1. Aleš Semolič
2. Milanka Lange Lipovec
3. Hugo Škrinar
Lista: 8 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Amir Crnojević
2. Maša Deu
3. Aljoša Masle
4. Urška Mlinšek
5. Tomaž Pišlar

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Posavje na voli-

tvah 20. 11. 2022, so:
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1. HELENA GROM, roj. 10. 8. 1959, Kušarjeva ulica 7, Ljubljana
2. UROŠ MINODRAŠ, roj. 25. 5. 1980, Glinškova ploščad 12, Ljubljana
3. DR. BOŠTJAN PETELINC, roj. 31. 12. 1975, Glinškova ploščad 4, Ljubljana
4. ŽIGA NOVAK, roj. 13. 6. 1996, Glinškova ploščad 3, Ljubljana
5. MIHAEL NOVAK, roj. 29. 9. 1960, Bratov Čebuljev ulica 7, Ljubljana
6. ALEŠ SEMOLIČ, roj. 30. 3. 1982, Ulica Pavle Jeromnove 6, Ljubljana
7. MILANKA LANGE LIPOVEC, roj. 16. 9. 1945, Bratovševa ploščad 21, Ljubljana
8. HUGO ŠKRINAR, roj. 26. 2. 1944, Glinškova ploščad 8, Ljubljana
9. AMIR CRNOJEVIĆ, roj. 4. 7. 1987, Mucherjeva ulica 4, Ljubljana
10. MAŠA DEU, roj. 12. 10. 1987, Glinškova ploščad 8, Ljubljana
11. ALJOŠA MASLE, roj. 1. 9. 1966, Kumrovška ulica 17, Ljubljana
12. URŠKA MLINŠEK, roj. 19. 5. 1984, Kumrovška ulica 15, Ljubljana
13. TOMAŽ PIŠLAR, roj. 22. 11. 1982, Bratovševa ploščad 20, Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstav-
nikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Posavje.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-10
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar
Sašo Matas
Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

3817. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Sveta Četrtne skupnosti Rožnik

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 

68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Rožnik

I.
1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 

15 članov Sveta Četrtne skupnosti Rožnik, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 12.162 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
5.321 volivcev ali 43,75 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Rožnik, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
5.321 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 150 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 5.171.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. glasov % glasov
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 818 15,82
2. SOCIALNI DEMOKRATI 389 7,52
3. LEVICA 647 12,51
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 385 7,45
5. GIBANJE SVOBODA 1.120 21,66
6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 137 2,65
7. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1.675 32,39

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mandatov
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 2
2. SOCIALNI DEMOKRATI 1
3. LEVICA 2
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1
5. GIBANJE SVOBODA 4
6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
7. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 5
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3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o 
lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
na kandidatnih listah.

Lista: 1 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Uroš Logar
2. Jožica Vrhunc
Lista: 2 – SOCIALNI DEMOKRATI
1. Živa Vidmar
Lista: 3 – LEVICA
1. Franc Korotaj
2. Urška Kozak
Lista: 4 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Tomaž Čučnik

Lista: 5 – GIBANJE SVOBODA
1. Primož Novak
2. mag. Klara Herman
3. Andrej Štrakl
4. Tanja Dolderer
Lista: 7 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Andrej (Aleš) Jenko
2. Vesna Škerl
3. Klemen Sodržnik
4. Tina Roš
5. Žiga Sodržnik

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Rožnik na voli-

tvah 20. 11. 2022, so:

1. UROŠ LOGAR, roj. 8. 6. 1978, Rožna dolina, cesta XI 12, Ljubljana
2. JOŽICA VRHUNC, roj. 25. 1. 1939, Škrabčeva ulica 19, Ljubljana
3. ŽIVA VIDMAR, roj. 22. 7. 1949, Cesta 27. aprila 1, Ljubljana
4. FRANC KOROTAJ, roj. 16. 6. 1954, Viška cesta 31, Ljubljana
5. URŠKA KOZAK, roj. 24. 12. 1977, Rožna dolina, cesta XII 5, Ljubljana
6. TOMAŽ ČUČNIK, roj. 18. 7. 1978, Rožna dolina, cesta IV 25, Ljubljana
7. PRIMOŽ NOVAK, roj. 5. 10. 1976, Abramova ulica 16A, Ljubljana
8. MAG. KLARA HERMAN, roj. 27. 3. 1979, Jamnikarjeva ulica 24, Ljubljana
9. ANDREJ ŠTRAKL, roj. 2. 6. 1973, Bizjakova ulica 13, Ljubljana
10. TANJA DOLDERER, roj. 2. 3. 1985, Ježkova ulica 10, Ljubljana
11. ANDREJ (ALEŠ) JENKO, roj. 29. 1. 1973, Cesta na Vrhovce 4, Ljubljana
12. VESNA ŠKERL, roj. 27. 1. 1973, Gabrščkova ulica 26, Ljubljana
13. KLEMEN SODRŽNIK, roj. 16. 2. 1988, Vrhovci, cesta X 25, Ljubljana
14. TINA ROŠ, roj. 17. 7. 1975, Poklukarjeva ulica 53, Ljubljana
15. ŽIGA SODRŽNIK, roj. 16. 4. 1992, Vrhovci, cesta X 25, Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstav-
nikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Rožnik.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-11
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani:
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar
Sašo Matas
Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

3818. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Sveta Četrtne skupnosti Rudnik

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 

68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Rudnik

I.
1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 

15 članov Sveta Četrtne skupnosti Rudnik, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 11.216 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
4.541 volivcev ali 40,49 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Rudnik, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
4.541 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 98 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 4.443.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. glasov % glasov
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 743 16,72
2. SOCIALNI DEMOKRATI 276 6,21
3. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 448 10,08
4. GIBANJE SVOBODA 1.084 24,40
5. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1.892 42,58
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2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mandatov
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 2
2. SOCIALNI DEMOKRATI 1
3. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1
4. GIBANJE SVOBODA 4
5. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 7

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o 
lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
na kandidatnih listah.

Lista: 1 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Anton Grošelj
2. Aliana Moscatello
Lista: 2 – SOCIALNI DEMOKRATI
1. Jure Maleš
Lista: 3 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Peter Kolenc
Lista: 4 – GIBANJE SVOBODA
1. Alojz Mlakar
2. Erna Kokalj Jezovšek

3. Tomaž Vargazon
4. Anica Zrnec
Lista: 5 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Katarina Juvanc Šinkovec
2. Robert Okorn
3. Maja Rus
4. Žiga Skvarča
5. Andreja Vrtačnik Kremžar
6. Boštjan Doljak
7. mag. Andreja Troppan

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Rudnik na voli-

tvah 20. 11. 2022, so:

1. ANTON GROŠELJ, roj. 3. 7. 1957, Vinterca 33, Ljubljana
2. ALIANA MOSCATELLO, roj. 19. 12. 1958, Dolenjska cesta 34, Ljubljana
3. JURE MALEŠ, roj. 27. 4. 1984, Lahova pot 17, Ljubljana
4. PETER KOLENC, roj. 20. 2. 1966, Ob dolenjski železnici 86, Ljubljana
5. ALOJZ MLAKAR, roj. 26. 4. 1972, Ižanska cesta 43, Ljubljana
6. ERNA KOKALJ JEZOVŠEK, roj. 25. 8. 1970, Šivičeva ulica 8, Ljubljana
7. TOMAŽ VARGAZON, roj. 8. 5. 1981, Jurčkova cesta 161A, Ljubljana
8. ANICA ZRNEC, roj. 1. 4. 1950, Rudnik II 5, Ljubljana
9. KATARINA JUVANC ŠINKOVEC, roj. 9. 2. 1967, Melikova ulica 31, Ljubljana
10. ROBERT OKORN, roj. 18. 4. 1969, Ulica borcev za severno mejo 8, Ljubljana
11. MAJA RUS, roj. 3. 5. 1967, Melikova ulica 62, Ljubljana
12. ŽIGA SKVARČA, roj. 11. 4. 1985, Peruzzijeva ulica 97A, Ljubljana
13. ANDREJA VRTAČNIK KREMŽAR, roj. 12. 6. 1965, Peruzzijeva ulica 97D, Ljubljana
14. BOŠTJAN DOLJAK, roj. 1. 12. 1966, Šercerjeva ulica 5, Ljubljana
15. MAG. ANDREJA TROPPAN, roj. 26. 9. 1968, Jurčkova cesta 205, Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter pred-
stavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti 
Rudnik.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-12
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani:
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar
Sašo Matas
Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

3819. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Sostro

I.
1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 

13 članov Sveta Četrtne skupnosti Sostro, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 5.662 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
2.471 volivcev ali 43,64 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
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II.
1. Za izvolitev 13 članov Sveta Četrtne skupnosti Sostro, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
2.470 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 38 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 2.432.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. glasov % glasov
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 528 21,71
2. SOCIALNI DEMOKRATI 78 3,21
3. LEVICA 148 6,09
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 247 10,16
5. GIBANJE SVOBODA 479 19,70
6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 337 13,86
7. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 615 25,29

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mandatov
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 3
2. SOCIALNI DEMOKRATI 0
3. LEVICA 0
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1
5. GIBANJE SVOBODA 3
6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 2
7. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 4

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o 
lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
na kandidatnih listah.

Lista: 1 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Marjan Bitenc
2. Maruša Babnik
3. Tomaž Svete
Lista: 4 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Jan Bitenc
Lista: 5 – GIBANJE SVOBODA
1. Branka Kastelic

2. Franc Košir
3. Tanja Šmit
Lista: 6 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. Igor Koprivnikar
2. Jasminka Vrakelja
Lista: 7 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Marjanca Marn
2. Anton Vidmar
3. Jelka Boštjančič
4. Stanko Miklavec

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Sostro na volitvah 

20. 11. 2022, so:

1. MARJAN BITENC, roj. 10. 12. 1949, Cesta II. grupe odredov 81, Ljubljana
2. MARUŠA BABNIK, roj. 9. 3. 1977, Sadinja vas 20, Sadinja vas
3. TOMAŽ SVETE, roj. 26. 10. 1966, Veliko Trebeljevo 32, Veliko Trebeljevo
4. JAN BITENC, roj. 19. 12. 1988, Cesta II. grupe odredov 81, Ljubljana
5. BRANKA KASTELIC, roj. 11. 12. 1952, Litijska cesta 363, Ljubljana
6. FRANC KOŠIR, roj. 27. 1. 1949, Sostrska cesta 38D, Ljubljana
7. TANJA ŠMIT, roj. 9. 9. 1957, Repče 10B, Repče
8. IGOR KOPRIVNIKAR, roj. 3. 2. 1973, Brezje pri Lipoglavu 2D, Brezje pri Lipoglavu
9. JASMINKA VRAKELJA, roj. 12. 4. 1975, Besnica 55, Besnica
10. MARJANCA MARN, roj. 25. 7. 1966, Gabrje pri Jančah 1A, Gabrje pri Jančah
11. ANTON VIDMAR, roj. 12. 1. 1960, Zavoglje 4, Ljubljana
12. JELKA BOŠTJANČIČ, roj. 20. 6. 1956, Besnica 5A, Besnica
13. STANKO MIKLAVEC, roj. 6. 1. 1955, Malo Trebeljevo 51, Malo Trebeljevo
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V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstav-
nikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Sostro.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-13
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani:
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar
Sašo Matas
Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

3820. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Sveta Četrtne skupnosti Šentvid

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 

68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Šentvid

I.
1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 

15 članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 11.385 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
4.808 volivcev ali 42,23 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
4.808 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 136 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 4.672.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. glasov % glasov
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 1.340 28,68
2. SOCIALNI DEMOKRATI 244 5,22
3. LEVICA 459 9,82
4. GIBANJE SVOBODA 1.240 26,54
5. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1.389 29,73

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mandatov
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 5
2. SOCIALNI DEMOKRATI 0
3. LEVICA 1
4. GIBANJE SVOBODA 4
5. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 5

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o 
lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
na kandidatnih listah.

Lista: 1 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Jože Sever
2. Doroteja Mlakar
3. Janez Cedilnik
4. Vita Mušič
5. Klas Lesjak
Lista: 3 – LEVICA
1. Gašper Bakač

Lista: 5 – GIBANJE SVOBODA
1. Srečo Orsag
2. Vida Drganc
3. Matija Jutraž
4. Mojca Gašperšič Kapš
Lista: 5 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Damijan Volavšek
2. Maja Smrekar Volavšek
3. Blaž Gregorin
4. Mateja Brus
5. Jure Vidmar

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Šentvid na voli-

tvah 20. 11. 2022, so:

1. JOŽE SEVER, roj. 5. 12. 1938, Pestotnikova ulica 3, Ljubljana
2. DOROTEJA MLAKAR, roj. 23. 10. 1944, Ulica 15. maja 29, Ljubljana
3. JANEZ CEDILNIK, roj. 26. 6. 1944, Švegljeva cesta 1, Ljubljana
4. VITA MUŠIČ, roj. 24. 9. 1975, Tratnikova ulica 42, Ljubljana
5. KLAS LESJAK, roj. 8. 2. 1947, Medno 61, Medno
6. GAŠPER BAKAČ, roj. 3. 10. 1986, Zvezda 19, Ljubljana
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V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstav-
nikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Šentvid.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-14
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani:
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar
Sašo Matas
Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

3821. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Sveta Četrtne skupnosti Šiška

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 

68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Šiška

I.
1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 

17 članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 27.284 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
10.932 volivcev ali 40,07 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška, ki 

se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
10.923 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 226 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 10.697.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

7. SREČO ORSAG, roj. 27. 8. 1960, Tratnikova ulica 8, Ljubljana
8. VIDA DRGANC, roj. 8. 10. 1970, Tacenska cesta 125E, Ljubljana
9. MATIJA JUTRAŽ, roj. 31. 5. 1949, Hodoščkova ulica 3, Ljubljana
10. MOJCA GAŠPERŠIČ KAPŠ, roj. 10. 5. 1966, Cesta v Dvor 21, Ljubljana
11. DAMIJAN VOLAVŠEK, roj. 7. 1. 1978, Pot na Gradišče 14, Ljubljana
12. MAJA SMREKAR VOLAVŠEK, roj. 13. 5. 1982, Pot na Gradišče 14, Ljubljana
13. BLAŽ GREGORIN, roj. 12. 12. 1976, Štularjeva ulica 12, Ljubljana
14. MATEJA BRUS, roj. 17. 8. 1982, Stanežiče 12C, Stanežiče
15. JURE VIDMAR, roj. 13. 10. 1976, Medno 63, Medno

Ime liste Št. glasov  % glasov
1. VESNA – ZELENA STRANKA 812 7,59
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 1.324 12,38
3. DOBRA DRŽAVA 141 1,32
4. SOCIALNI DEMOKRATI 635 5,94
5. LEVICA 1.538 14,38
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 586 5,48
7. GIBANJE SVOBODA 2.186 20,44
8. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 3.475 32,49

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mandatov
1. VESNA – ZELENA STRANKA 1
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 2
3. DOBRA DRŽAVA 0
4. SOCIALNI DEMOKRATI 1
5. LEVICA 2
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1
7. GIBANJE SVOBODA 4
8. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 6
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3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o 
lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
na kandidatnih listah.

Lista: 1 – VESNA – ZELENA STRANKA
1. Saša Đorđević
Lista: 2 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Igor Prodanović
2. Helena Marija Zupan
Lista: 4 – SOCIALNI DEMOKRATI
1. Marjan Starc
Lista: 5 – LEVICA
1. Filip Slakan Jakovljević
2. Petra Blajhribar Kubo
Lista: 6 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Pavle Šijanec

Lista: 7 – GIBANJE SVOBODA
1. Damjan Jović
2. Maja Kovačič
3. Luka Hiti
4. Bogdana Žagar Stelling
Lista: 8 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Slavko (Matjaž) Ilnikar
2. Darja Zajc
3. Žiga Kosi
4. Tamara Krebelj
5. Ivan Šček
6. Vesna Petrič

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Šiška na volitvah 

20. 11. 2022, so:

1. SAŠA ĐORĐEVIĆ, roj. 26. 8. 1979, Žigonova ulica 21, Ljubljana
2. IGOR PRODANOVIĆ, roj. 27. 8. 1976, Žigonova ulica 9A, Ljubljana
3. HELENA MARIJA ZUPAN, roj. 23. 1. 1971, Gospodinjska ulica 25, Ljubljana
4. MARJAN STARC, roj. 22. 11. 1953, Ulica bratov Učakar 72, Ljubljana
5. FILIP SLAKAN JAKOVLJEVIĆ, roj. 17. 3. 2003, Maleševa ulica 10, Ljubljana
6. PETRA BLAJHRIBAR KUBO, roj. 27. 2. 1984, Česnikova ulica 8, Ljubljana
7. PAVLE ŠIJANEC, roj. 25. 10. 1959, Vodnikova cesta 85, Ljubljana
8. DAMJAN JOVIĆ, roj. 5. 1. 1979, Šišenska cesta 39, Ljubljana
9. MAJA KOVAČIČ, roj. 5. 1. 1982, Černigojeva ulica 22, Ljubljana
10. LUKA HITI, roj. 23. 12. 1995, Martina Krpana ulica 31, Ljubljana
11. BOGDANA ŽAGAR STELLING, roj. 13. 6. 1954, Ulica bratov Učakar 118, Ljubljana
12. SLAVKO (MATJAŽ) ILNIKAR, roj. 18. 8. 1953, Runkova ulica 2, Ljubljana
13. DARJA ZAJC, roj. 28. 12. 1979, Ledarska ulica 17, Ljubljana
14. ŽIGA KOSI, roj. 23. 6. 1979, Čepelnikova ulica 2, Ljubljana
15. TAMARA KREBELJ, roj. 20. 1. 1977, Obirska ulica 9, Ljubljana
16. IVAN ŠČEK, roj. 13. 6. 1988, Laknerjeva ulica 20, Ljubljana
17. VESNA PETRIČ, roj. 29. 4. 1982, Ulica Olge Mohorjeve 9, Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstav-
nikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Šiška.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-15
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani:
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar
Sašo Matas
Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

3822. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 

68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora

I.
1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 

13 članov Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki se voli na 
podlagi splošne volilne pravice 4.181 volivcev, pri čemer so bili 
vsi vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
1.746 volivcev ali 41,76 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 13 članov Sveta Četrtne skupnosti Šmarna 

gora, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo 
oddanih 1.746 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 25 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 1.721.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:
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Ime liste Št. glasov % glasov
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 294 17,08
2. SOCIALNI DEMOKRATI 93 5,40
3. LEVICA 106 6,16
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 107 6,22
5. GIBANJE SVOBODA 388 22,55
6. ZA GLAS VSEH NAS 292 16,97
7. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 441 25,62

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mandatov
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 2
2. SOCIALNI DEMOKRATI 0
3. LEVICA 1
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1
5. GIBANJE SVOBODA 3
6. ZA GLAS VSEH NAS 2
7. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 4

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o 
lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
na kandidatnih listah.

Lista: 1 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Marko Ramovž
2. Katja Rušt
Lista: 3 – LEVICA
1. Alenka Pirjevec
Lista: 4 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Alojz Suhoveršnik
Lista: 5 – GIBANJE SVOBODA
1. Bojan Majič

2. Nataša Lipovec
3. Boštjan Lah
Lista: 6 – ZA GLAS VSEH NAS
1. Janez Koželj
2. Marjeta Tomšič Matić
Lista: 7 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Primož Burgar
2. Renata Jernejc
3. Franc Marolt
4. Katarina Binder Bistan

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora na 

volitvah 20. 11. 2022, so:

1. MARKO RAMOVŽ, roj. 9. 1. 1962, Spodnje Gameljne 30, Spodnje Gameljne
2. KATJA RUŠT, roj. 7. 2. 1979, Gustinčičeva ulica 3, Ljubljana
3. ALENKA PIRJEVEC, roj. 5. 7. 1945, Ulica Ivice Pirjevčeve 36, Ljubljana
4. ALOJZ SUHOVERŠNIK, roj. 16. 5. 1967, Spodnje Gameljne 36, Spodnje Gameljne
5. BOJAN MAJIČ, roj. 1. 11. 1957, Srednje Gameljne 53A, Srednje Gameljne
6. NATAŠA LIPOVEC, roj. 10. 6. 1970, Preloge 63, Ljubljana
7. BOŠTJAN LAH, roj. 25. 3. 1969, Vipotnikova ulica 11, Ljubljana
8. JANEZ KOŽELJ, roj. 5. 6. 1957, Spodnje Gameljne 26, Spodnje Gameljne
9. MARJETA TOMŠIČ MATIĆ, roj. 18. 3. 1967, Srednje Gameljne 18F, Srednje Gameljne
10. PRIMOŽ BURGAR, roj. 14. 6. 1968, Thumova ulica 22, Ljubljana
11. RENATA JERNEJC, roj. 13. 2. 1964, Spodnje Gameljne 35, Spodnje Gameljne
12. FRANC MAROLT, roj. 16. 7. 1988, Grobeljca 56, Ljubljana
13. KATARINA BINDER BISTAN, roj. 10. 12. 1960, Rocenska ulica 39, Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter pred-
stavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti 
Šmarna gora.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-16
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani:
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar

Sašo Matas
Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

3823. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Sveta Četrtne skupnosti Trnovo

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela
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P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Trnovo
I.

1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 
15 članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 11.827 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
4.776 volivcev ali 40,38 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
4.775 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 99 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 4.676.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. glasov % glasov
1. VESNA – ZELENA STRANKA 384 8,21
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 660 14,11
3. SOCIALNI DEMOKRATI 203 4,34
4. LEVICA 588 12,57
5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 217 4,64
6. GIBANJE SVOBODA 929 19,87
7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 107 2,29
8. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1.588 33,96

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mandatov
1. VESNA – ZELENA STRANKA 1
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 3
3. SOCIALNI DEMOKRATI 0
4. LEVICA 2
5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1
6. GIBANJE SVOBODA 1
7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
8. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 7

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o 
lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
na kandidatnih listah.

Lista: 1 – VESNA – ZELENA STRANKA
1. Jaka Zevnik
Lista: 2 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Aleš Brinar
2. Nataša Pivčevič
3. Janez Bučar
Lista: 4 – LEVICA
1. Ištvan Išt Huzjan
2. Tina Javornik
Lista: 5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. dr. David Petelin

Lista: 6 – GIBANJE SVOBODA
1. Tina Deu
Lista: 8 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Žiga Oven
2. Ema Kozar
3. Janez Finžgar
4. Barbara Brečko
5. Mitja Vladimir Bavdaž
6. Tatjana Arrigler
7. Franjo Levačić

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Trnovo na voli-

tvah 20. 11. 2022, so:

1. JAKA ZEVNIK, roj. 24. 3. 1980, Cesta dveh cesarjev 30, Ljubljana
2. ALEŠ BRINAR, roj. 11. 8. 1946, Riharjeva ulica 32, Ljubljana
3. NATAŠA PIVČEVIČ, roj. 6. 9. 1952, Devinska ulica 7, Ljubljana
4. JANEZ BUČAR, roj. 21. 10. 1948, Koseskega ulica 28, Ljubljana
5. IŠTVAN IŠT HUZJAN, roj. 1. 6. 1981, Cesta v Mestni log 3, Ljubljana
6. TINA JAVORNIK, roj. 13. 1. 1990, Cesta v Mestni log 3, Ljubljana
7. DR. DAVID PETELIN, roj. 2. 7. 1984, Trnovska ulica 10, Ljubljana
8. TINA DEU, roj. 31. 12. 1970, Mokrška ulica 49E, Ljubljana
9. ŽIGA OVEN, roj. 28. 8. 1989, Cesta dveh cesarjev 11, Ljubljana
10. EMA KOZAR, roj. 28. 12. 1967, Cesta na Loko 19, Ljubljana
11. JANEZ FINŽGAR, roj. 9. 12. 1956, Mivka 40, Ljubljana
12. BARBARA BREČKO, roj. 27. 1. 1972, Opekarska cesta 38A, Ljubljana
13. MITJA VLADIMIR BAVDAŽ, roj. 27. 4. 1980, Pod bukvami 60, Ljubljana
14. TATJANA ARRIGLER, roj. 30. 1. 1954, Ziherlova ulica 8, Ljubljana
15. FRANJO LEVAČIĆ, roj. 13. 4. 1944, Krimska ulica 7, Ljubljana
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V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstav-
nikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Trnovo.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-17
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani:
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar
Sašo Matas
Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

3824. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Sveta Četrtne skupnosti Vič

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 

68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  
Sveta Četrtne skupnosti Vič

I.
1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 

15 članov Sveta Četrtne skupnosti Vič, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 10.829 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
4.345 volivcev ali 40,12 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Vič, ki 

se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
4.344 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 93 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 4.251.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. glasov % glasov
1. VESNA – ZELENA STRANKA 242 5,69
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 579 13,62
3. SOCIALNI DEMOKRATI 152 3,58
4. LEVICA 418 9,83
5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 288 6,77
6. GIBANJE SVOBODA 891 20,96
7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 83 1,95
8. LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV 174 4,09
9. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1.424 33,50

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mandatov
1. VESNA – ZELENA STRANKA 1
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 2
3. SOCIALNI DEMOKRATI 0
4. LEVICA 1
5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1
6. GIBANJE SVOBODA 4
7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
8. LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV 0
9. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 6

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o 
lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
na kandidatnih listah.

Lista: 1 – VESNA – ZELENA STRANKA
1. Alja Miklavčič
Lista: 2 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Lučka Marolt
2. Tomaž Terček
Lista: 4 – LEVICA
1. Lan Jenull
Lista: 5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Uroš Korošec

Lista: 6 – GIBANJE SVOBODA
1. Marjana Vidmar
2. Mirko Jarc
3. Eta Mirnik Hiti
4. Branko Ribič
Lista: 9 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Danilo Šarić
2. Dijana Alagić
3. Staš Remih
4. Ana Lucija Šarić
5. Darko Juvan
6. Doroteja Lesjak
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IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Vič na volitvah 

20. 11. 2022, so:

1. ALJA MIKLAVČIČ, roj. 20. 8. 1991, Lepi pot 15A, Ljubljana
2. LUČKA MAROLT, roj. 26. 9. 1957, Tržaška cesta 47, Ljubljana
3. TOMAŽ TERČEK, roj. 27. 12. 1965, Teslova ulica 27, Ljubljana
4. LAN JENULL, roj. 13. 8. 1996, Ulica Malči Beličeve 79, Ljubljana
5. UROŠ KOROŠEC, roj. 30. 5. 1976, Ulica borca Petra 26, Ljubljana
6. MARJANA VIDMAR, roj. 15. 10. 1959, Cesta v Gorice 25, Ljubljana
7. MIRKO JARC, roj. 9. 3. 1947, Ulica Malči Beličeve 58, Ljubljana
8. ETA MIRNIK HITI, roj. 5. 12. 1955, Cesta v Zgornji log 51, Ljubljana
9. BRANKO RIBIČ, roj. 13. 4. 1960, Cerkniška ulica 11, Ljubljana
10. DANILO ŠARIĆ, roj. 11. 11. 1962, Ramovševa ulica 23, Ljubljana
11. DIJANA ALAGIĆ, roj. 20. 11. 1971, Cesta v Gorice 77A, Ljubljana
12. STAŠ REMIH, roj. 20. 3. 1989, Ulica Malči Beličeve 151, Ljubljana
13. ANA LUCIJA ŠARIĆ, roj. 7. 3. 1994, Ramovševa ulica 23, Ljubljana
14. DARKO JUVAN, roj. 4. 7. 1956, Jamova cesta 48, Ljubljana
15. DOROTEJA LESJAK, roj. 18. 8. 1965, Tržaška cesta 315, Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter pred-
stavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Vič.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2022-18
Ljubljana, dne 25. novembra 2022

Breda Razdevšek
predsednica

Člani:
Vladimir Kočevar
Andreja Sedej Grčar
Sašo Matas
Darja Bučar
Tadej Cmerekar
Natalija Pogorevc
Olivera Gomboc

ŽELEZNIKI

3825. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini 
Železniki

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 

Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo v 
vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podelje-
nih 8 mandatov.

68/17 in 93/20 – odl. US) Občinska volilna komisija Občine 
Železniki izdaja

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Železniki

Od 5410-ih volilnih upravičencev, se je volitev udeležilo 
3.597 volivcev, kar predstavlja 66,49 %-no udeležbo.

I. IZID GLASOVANJA ZA ŽUPANA

Pri volitvah za župana je bilo oddanih 3597 glasovnic, od 
katerih je bilo neveljavnih 27 glasovnic.

Kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. ANTON LUZNAR 978 glasov 27,39 %
2. MARKO GASSER 2156 glasov 60,39 %
3. ROK BAJŽELJ 436 glasov 12,21 %

Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstavka 
107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župa-
na Občine Železniki izvoljen naslednji kandidat:

MARKO GASSER, roj. 6. 8. 1980, Zgornje Danje 3, Sorica.

II. IZID GLASOVANJA ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA

Pri volitvah članov občinskega sveta je bilo oddanih 
3596 glasovnic, od katerih je bilo neveljavnih 86 glasovnic.

Posamezne liste kandidatov so v posameznih volilnih 
enotah prejele naslednje število glasov:

Št. liste Ime liste Število glasov
I. VE II. VE III. VE SKUPAJ

1. Slovenska demokratska stranka – SDS 171 212 220 603
2. Levica 262 73 36 371
3. Socialni demokrati – SD 111 75 37 223
4. Nova Slovenija – krščanski demokrati 110 77 81 268
5. Županova lista Marka Gasserja 422 405 442 1.269
6. Slovenska ljudska stranka – SLS 203 231 342 776

SKUPAJ 1.279 1.073 1.158 3.510

Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov, gle-
de na dobljeno število glasov in izračunan količnik v volilni 
enoti, pripadli naslednji mandati:
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VOLILNA ENOTA 01
Število mandatov: 7 Količnik: 182,71

Glasov % glasov Mandati  % ostanka Št. liste Ime liste
171 13,37 0 93,59 1 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
262 20,48 1 43,39 2 LEVICA
111 8,68 0 60,75 3 SOCIALNI DEMOKRATI – SD
110 8,60 0 60,20 4 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
422 32,99 2 30,96 5 ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
203 15,87 1 11,10 6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS

VOLILNA ENOTA 02
Število mandatov: 5 Količnik: 214,60

Glasov % glasov Mandati  % ostanka Št. liste Ime liste
212 19,76 0 98,79 1 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

73 6,80 0 34,02 2 LEVICA
75 6,99 0 34,95 3 SOCIALNI DEMOKRATI – SD
77 7,18 0 35,88 4 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

405 37,74 1 88,72 5 ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
231 21,53 1 7,64 6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS

VOLILNA ENOTA 03
Število mandatov: 5 Količnik: 231,60

Glasov % glasov Mandati % ostanka Št. liste Ime liste
220 19,00 0 94,99 1 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

36 3,11 0 15,54 2 LEVICA
37 3,20 0 15,98 3 SOCIALNI DEMOKRATI – SD
81 6,99 0 34,97 4 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

442 38,17 1 90,85 5 ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
342 29,53 1 47,67 6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS

V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se je 
preostalih 9 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, 
razdelilo na ravni občine, na podlagi seštevkov glasov, oddanih 
za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.

Zap. št. Količnik Ime liste
1 1.269,00 ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
2 776,00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
3 634,50 ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
4 603,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
5 423,00 ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
6 388,00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
7 371,00 LEVICA
8 317,25 ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
9 301,50 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

10 268,00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
11 258,67 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
12 253,80 ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
13 223,00 SOCIALNI DEMOKRATI – SD
14 211,50 ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
15 201,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
16 194,00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
17 185,50 LEVICA

Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske 
liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 17 
(d´Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 17 količnikov na-
slednje:

Istoimenskim listam se je pri delitvi mandatov na ravni Ob-
čine Železniki dodelilo toliko mandatov, kolikor je znašala razlika 
med številom mandatov, izračunanih po prej navedenem siste-
mu, in številom mandatov, ki so jih že dobile v volilnih enotah.

Ti mandati so se dodelili listam v tistih volilnih enotah, 
ki so imele največje ostanke glasov v razmerju do količnika v 
volilni enoti.

Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po po-
sameznih volilnih enotah:

Št. liste Ime liste VE
1 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

– SDS
1

1 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
– SDS

2

1 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
– SDS

3

2 LEVICA 2
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3 SOCIALNI DEMOKRATI – SD 1
4 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI
1

5 ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA 2
5 ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA 3
6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 3
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če 

je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo 

VE Ime in priimek Naslov Ime liste
1 Miran ŠTURM Dašnica 47, Železniki SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 
1 Rok BAJŽELJ Na plavžu 88, Železniki LEVICA
1 Zora BONČA Dašnica 122, Železniki SOCIALNI DEMOKRATI – SD 
1 Franc TUŠEK Dašnica 100, Železniki NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1 Matija BENEDIČIČ Na plavžu 16, Železniki ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
1 Dejan LOTRIČ Dašnica 73, Železniki ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
1 Matej ŠUBIC Log 5, Železniki SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 
2 Peter KREK Selca 11a, Selca SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
2 Miša HAFNER Selca 125, Selca LEVICA
2 Matjaž PODREKAR Selca 90, Selca ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
2 Andreja PRODAN Dolenja vas 44, Selca ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
2 Jernej BEŠTER Dolenja vas 49, Selca SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
3 Tomaž DEMŠAR Rudno 13, Železniki SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
3 Marko GASSER Zgornje Danje 3, Sorica ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
3 Janez HABJAN Zali Log 33b, Železniki ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
3 Alenka LOTRIČ Dražgoše 32a, Železniki SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
3 David BENEDIČIČ Martinj Vrh 17, Železniki SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS

III. IZID GLASOVANJA ZA ČLANE SVETA  
KRAJEVNIH SKUPNOSTI

– KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 1
1. MIHA KEJŽAR DAVČA 17 86
2. TOMAŽ DERLINK DAVČA 18 120
3. JOŽICA BEVK DAVČA 26 80
4. KLAVDIJA KEJŽAR DAVČA 71 63
5. AGATA FRELIH DAVČA 42 67
6. KLARA KODER DAVČA 19a 67
7. BOŠTJAN BEVK DAVČA 60 103
8. UROŠ ČERIN DAVČA 61 47
9. ANDREJ BEVK DAVČA 63 99

10. ALEŠ ČEMAŽAR DAVČA 49 73
11. SIMON ŠUBIC DAVČA 45 28
12. MAŠA PETERNELJ DAVČA 7 39
13. URBAN JEMEC DAVČA 25b 132

Člani sveta Krajevne skupnosti Davča, izvoljeni na voli-
tvah 20. novembra 2022, so:

1. URBAN JEMEC DAVČA 25b
2. TOMAŽ DERLINK DAVČA 18
3. BOŠTJAN BEVK DAVČA 60
4. ANDREJ BEVK DAVČA 63
5. MIHA KEJŽAR DAVČA 17
6. JOŽICA BEVK DAVČA 26
7. ALEŠ ČEMAŽAR DAVČA 49

– KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

1. BORIS EGART DOLENJA VAS 110 163
2. IRENA RIHTARŠIČ DOLENJA VAS 59 64

3. ANDREJA PRODAN DOLENJA VAS 44 101
4. JANEZ RAKOVEC DOLENJA VAS 46 130
5. MATJAŽ PINTAR DOLENJA VAS 44 121
6. JERNEJ BEŠTER DOLENJA VAS 49 145
7. TOMAŽ RAKOVEC DOLENJA VAS 86 140
8. DAVID ODAR DOLENJA VAS 32 88
9. JANA LAVTAR BERNIK DOLENJA VAS 111 92

10. TJAŠA GUZELJ DOLENJA VAS 50 69
11. JULIJANA PREVC DOLENJA VAS 80 101

Člani sveta Krajevne skupnosti Dolenja vas, izvoljeni na 
volitvah 20. novembra 2022, so:

1. BORIS EGART DOLENJA VAS 110
2. JERNEJ BEŠTER DOLENJA VAS 49
3. TOMAŽ RAKOVEC DOLENJA VAS 86
4. JANEZ RAKOVEC DOLENJA VAS 46
5. MATJAŽ PINTAR DOLENJA VAS 44
6. JULIJANA PREVC DOLENJA VAS 80
7. ANDREJA PRODAN DOLENJA VAS 44

– KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽGOŠE – RUDNO
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 1
1. PRIMOŽ JELENC DRAŽGOŠE 28 75
2. ALENKA LOTRIČ DRAŽGOŠE 32a 93

VOLILNA ENOTA 2
1. JURE KAVČIČ DRAŽGOŠE 13 46
2. TAJDA MARENK DRAŽGOŠE 16 23
3. ANDRAŽ VALCL DRAŽGOŠE 15 26

VOLILNA ENOTA 3
1. MARJETA DEMŠAR RUDNO 26 86
2. PAVEL SELJAK RUDNO 3 86
3. HELENA HABJAN RUDNO 2b 61

kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandi-
date z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so 
dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju najve-
čjega števila preferenčnih glasov, v kolikor število preferenčnih 
glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila 
vseh glasov, oddanih za listo.

Člani občinskega sveta Občine Železniki, izvoljeni na 
volitvah 20. novembra 2022, so:
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Člani sveta Krajevne skupnosti Dražgoše – Rudno, izvo-
ljeni na volitvah 20. novembra 2022, so:

1. PRIMOŽ JELENC DRAŽGOŠE 28
2. ALENKA LOTRIČ DRAŽGOŠE 32a
3. JURE KAVČIČ DRAŽGOŠE 13
4. ANDRAŽ VALCL DRAŽGOŠE 15
5. MARJETA DEMŠAR RUDNO 26
6. PAVEL SELJAK RUDNO 3
7. HELENA HABJAN RUDNO 2b

– KRAJEVNA SKUPNOST SELCA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 1
1. NEJC KOKALJ KALIŠE 19 28
VOLILNA ENOTA 2
1. BLAŽ RIHTARŠIČ LAJŠE 5 69
VOLILNA ENOTA 3
1. MARKO KLEMENČIČ TOPOLJE 8 67
VOLILNA ENOTA 4
1. ANDREJ GARTNER GOLICA 10 25
VOLILNA ENOTA 5
1. PETER KREK SELCA 11a 93
2. PETRA LORBER SELCA 104 101
VOLILNA ENOTA 6
1. MARKO NASTRAN SELCA 32 109
2. JANEZ ŠTIBELJ SELCA 68a 88
3. MIHA TUŠEK SELCA 81 171
4. MARIJA DEMŠAR SELCA 172 87

Člani sveta Krajevne skupnosti Selca, izvoljeni na volitvah 
20. novembra 2022, so:

1. NEJC KOKALJ KALIŠE 19
2. BLAŽ RIHTARŠIČ LAJŠE 5
3. MARKO KLEMENČIČ TOPOLJE 8
4. ANDREJ GARTNER GOLICA 10
5. PETER KREK SELCA 11a
6. PETRA LORBER SELCA 104
7. MARKO NASTRAN SELCA 32
8. JANEZ ŠTIBELJ SELCA 68a
9. MIHA TUŠEK SELCA 81

– KRAJEVNA SKUPNOST SORICA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 1
1. MARTIN TAVČAR SP. DANJE 14 138
2. TJAŠA GASER SP. DANJE 10 22
3. RUDI PINTAR ZG. SORICA 2 130
4. KLEMEN ŠUBIC SP. SORICA 4a 131
5. ANŽE ČEMAŽAR ZG. SORICA 74 59
6. ANDREJ FRELIH ZG. SORICA 42 82
7. TINA ŠUBIC SP. SORICA 4 56
8. JAKA GASER SP. DANJE 10 39
9. JAKA KENDA ZG. SORICA 18 120

10. MAJA KEJŽAR SP. SORICA 20 94
11. POLONA FRELIH ZG. SORICA 42 57
12. MARUŠA ŽELE ĆIRKOVIĆ SP. SORICA 11 22
13. KLARA MARKELJ ZG. SORICA 5 54
14. TOMAŽ JEMEC SP. SORICA 10 134
15. MATJAŽ EGART SP. SORICA 9 117

Člani sveta Krajevne skupnosti Sorica, izvoljeni na voli-
tvah 20. novembra 2022, so:

1. MARTIN TAVČAR SP. DANJE 14
2. TOMAŽ JEMEC SP. SORICA 10
3. KLEMEN ŠUBIC SP. SORICA 4a

4. RUDI PINTAR ZG. SORICA 2
5. JAKA KENDA ZG. SORICA 18
6. MATJAŽ EGART SP. SORICA 9
7. MAJA KEJŽAR SP. SORICA 20

– KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNIKI
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 1
1. MOJCA BENEDIČIČ ŽELEZNIKI,  

NA PLAVŽU 93
48

2. PETER ARKO ŽELEZNIKI,  
NA PLAVŽU 50

85

VOLILNA ENOTA 2
1. TOMAŽ WEIFFENBACH ŽELEZNIKI,  

NA PLAVŽU 11
201

VOLILNA ENOTA 3
1. ROBERT PREZELJ ŽELEZNIKI, 

DAŠNICA 104
294

2. NIKO ŠUBIC ŽELEZNIKI, 
DAŠNICA 60a

282

3. FRANC TUŠEK ŽELEZNIKI, 
DAŠNICA 100

282

VOLILNA ENOTA 4
1. DANILO GORENC ŽELEZNIKI, 

ČEŠNJICA 16
192

2. MATEJ ŠUBIC ŽELEZNIKI, LOG 5 174
VOLILNA ENOTA 5
1. STANISLAV HAJDINJAK STUDENO 35 95
VOLILNA ENOTA 6
1. JANEZ HABJAN ZALI LOG 33b 129
2. SIMON ČEMAŽAR POTOK 10 54
VOLILNA ENOTA 7
1. DAVID BENEDIČIČ MARTINJ VRH 17 142
VOLILNA ENOTA 8
1. ANŽE ČIKIČ OJSTRI VRH 3 71
VOLILNA ENOTA 9
1. SIMON TOLAR PRTOVČ 6a 26
2. JANEZ ŠMID PODLONK 13 81

Člani sveta Krajevne skupnosti Železniki, izvoljeni na 
volitvah 20. novembra 2022, so:

1. PETER ARKO ŽELEZNIKI, NA PLAVŽU 50
2. TOMAŽ WEIFFENBACH ŽELEZNIKI, NA PLAVŽU 11
3. ROBERT PREZELJ ŽELEZNIKI, DAŠNICA 104
4.* NIKO ŠUBIC ŽELEZNIKI, DAŠNICA 60a
5. DANILO GORENC ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 16
6. MATEJ ŠUBIC ŽELEZNIKI, LOG 5
7. STANISLAV HAJDINJAK STUDENO 35
8. JANEZ HABJAN ZALI LOG 33b
9. DAVID BENEDIČIČ MARTINJ VRH 17

10. ANŽE ČIKIČ OJSTRI VRH 3
11. JANEZ ŠMID PODLONK 13

*kandidat je bil izvoljen z žrebom dne 24. 11. 2022

Št. 041-2/2022-262
Železniki, dne 24. novembra 2022

Občinska volilna komisija 
Občine Železniki 

Češnjica 48, 4228 Železniki

Anže Kavčič
predsednik OVK
Občine Železniki
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DRŽAVNI ZBOR
3792. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voz-

nikih (ZVoz-1E) 12469
3793. Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o starševskem varstvu in družinskih pre-
jemkih (ZSDP-1F) 12469

3794. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona 
o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih 
delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevo-
zih (ZDCOPMD-H) 12472

3795. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o dr-
žavni upravi (ZDU-1N) 12473

VLADA
3796. Cenik storitev obvezne državne gospodarske javne 

službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki niso 
odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije 12475

MINISTRSTVA
3797. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika 

o pripravi konsolidirane premoženjske bilance dr-
žave in občin 12478

3798. Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije o zdru-
žljivosti državne pomoči za sektor mleka z notranjim 
trgom 12501

3799. Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije o zdru-
žljivosti državne pomoči za sektor mesa z notranjim 
trgom 12501

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

3800. Sklep o pravilih upravljanja in prospektu vzajemne-
ga sklada ter krovnega sklada 12502

3801. Sklep o celotnih stroških poslovanja vzajemnega 
sklada 12554

3802. Sklep o spremembi Sklepa o kapitalu družbe za 
upravljanje 12554

3803. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ob-
javah in neposrednem obveščanju imetnikov enot 12555

OBČINE
LJUBLJANA

3804. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-
tu 182 Pod hribom – del 12557

3805. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-
tu 184 Pod Šmarno goro 12569

3806. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne ob-
čine Ljubljana 12583

3807. Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana 12584

3808. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Bežigrad 12586

3809. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Center 12587

3810. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Črnuče 12589

3811. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Dravlje 12590

3812. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Golovec 12592

3813. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Jarše 12593

3814. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Moste 12594

3815. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Polje 12595

3816. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Posavje 12597

3817. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Rožnik 12598

3818. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Rudnik 12599

3819. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Sostro 12600

3820. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Šentvid 12602

3821. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Šiška 12603

3822. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Šmarna gora 12604

3823. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Trnovo 12605

3824. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Vič 12607

ŽELEZNIKI
3825. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Že-

lezniki 12608

VSEBINA
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