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DRŽAVNI ZBOR
719. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu 

s 14. členom Zakona o poslancih opravlja 
funkcijo poslanca namesto poslanke, 
ki opravlja funkcijo predsednice Vlade

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list 
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 
in 48/12) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni 
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je 
Državni zbor na seji dne 4. marca 2013 sprejel naslednji

S K L E P

V času, ko poslanka mag. Alenka Bratušek, ki opra-
vlja funkcijo predsednice Vlade, v skladu s prvim odstavkom 
14. člena Zakona o poslancih ne more opravljati funkcije 
poslanke, opravlja to funkcijo v skladu z drugim odstavkom 
14. člena Zakona o poslancih od 4. 3. 2013 Brane Golubović, 
roj. 10. 8. 1969, stanujoč Klavčičeva 5, Kamnik.

Št. 020-02/13-17/5
Ljubljana, dne 4. marca 2013
EPA 1024-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
720. Ukaz o zaprtju veleposlaništva Republike 

Slovenije v Islamski republiki Iran

Na podlagi 102. člena ter prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 
66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) in prvega odstavka 14. člena Za-
kona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno 
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) 
izdajam

U K A Z
o zaprtju veleposlaništva Republike Slovenije  

v Islamski republiki Iran

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Islamski republiki 
Iran se zapre z 20. marcem 2013.

Št. 501-02-1/2013-2
Ljubljana, dne 28. februarja 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

721. Imenovanje članov Komisije za odlikovanja 
predsednika republike

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije in za izvrševanje Zakona o odliko-
vanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/92) in Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (UPB1 
– Uradni list RS, št. 69/04)

I M E N U J E M
Komisijo za odlikovanja predsednika republike

I.
V Komisijo za odlikovanja kot posvetovalno telo predse-

dnika republike imenujem:
1. prof. Meto Hočevar
2. prof. dr. Danico Purg
3. prof. dr. Franceta Bernika
4. gospoda Mira Cerarja
5. prof. dr. Jožeta Krašovca in
6. prof. dr. Danila Zavrtanika.

II.
To imenovanje začne veljati takoj in se objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 094-00-3/2013-1
Ljubljana, dne 5. marca 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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VLADA
722. Odločba o imenovanju vrhovnega državnega 

tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu 
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F in 
47/12) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije 
na predlog ministra za notranje zadeve, št. 110-11/2013 z dne 
9. 1. 2013, na 46. redni seji dne 24. 1. 2013 izdala naslednjo

O D L O Č B O

Boris Ostruh, rojen 19. 12. 1953, se imenuje za vrhovne-
ga državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Repu-
blike Slovenije.

Št. 70101-1/2013
Ljubljana, dne 24. januarja 2013
EVA 2013-1711-0002

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
723. Pravilnik o vodnem katastru

Na podlagi 157. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08 in 57/12) in v zvezi s 105. členom Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) izdaja minister za 
kmetijstvo in okolje

P R A V I L N I K
o vodnem katastru

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa obliko in način vodenja vodnega kata-
stra, način sporočanja podatkov, ki sestavljajo vodni kataster, 
ter dostop do podatkov iz vodnega katastra.

2. člen
(pristojnost)

Vodni kataster vodi Agencija Republike Slovenije za oko-
lje (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

II. OBLIKA IN NAČIN VODENJA VODNEGA KATASTRA

3. člen
(oblika)

(1) Vodni kataster je sestavljen iz popisa voda ter popisa 
vodnih objektov in naprav.

(2) Popis voda sestavljajo zbirke podatkov iz priloge, ki je 
sestavni del tega pravilnika.

(3) Popis vodnih objektov in naprav sestavljata zbirki 
vodne infrastrukture v skladu s predpisom, ki ureja določitev 
vodne infrastrukture, ter vodnih objektov in naprav v skladu s 
predpisom, ki ureja vode.

(4) Vodni kataster se vodi v elektronski obliki.
(5) Vodni kataster je del informacijskega sistema okolja v 

skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

4. člen
(način vodenja)

(1) Agencija vodi vodni kataster tako, da po uradni dol-
žnosti opravlja vpise v zbirke podatkov iz drugega in tretjega 
odstavka prejšnjega člena, izdaja izpise iz zbirk podatkov iz 
drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena ter skrbi za ure-
sničevanje načela javnosti vodnega katastra.

(2) Vodni kataster povezuje zbirke podatkov iz drugega 
in tretjega odstavka prejšnjega člena in se povezuje z vodno 
knjigo v informacijskem sistemu okolja.

(3) Podatki o zavarovanih in varovanih območjih, za kate-
re sta pomembna vodni režim in kakovost voda, ter podatki o 
ribiških revirjih in ribjih odsekih se prevzamejo v vodni kataster 
po koncu vsakokratnega načrtovalskega obdobja.

III. DOSTOP DO PODATKOV IZ VODNEGA KATASTRA

5. člen
(elektronski dostop do podatkov)

Javnost podatkov iz vodnega katastra se zagotovi tudi 
prek spletnega dostopa agencije.

IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

6. člen
(vzpostavitev vodnega katastra)

Agencija vzpostavi vodni kataster na podlagi tega pravil-
nika v dveh letih po uveljavitvi tega pravilnika in vanj prenese 
obstoječe zbirke podatkov, ki jih ob uveljavitvi tega pravilnika 
vodi na podlagi Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 
110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 
57/12) in Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (Ura-
dni list RS, št. 8/10) ter Strokovnega navodila o načinu zbiranja 
vodnogospodarskih soglasij in vodnogospodarskih dovoljenj v 
vodni knjigi in katastru voda o vpisovanju vodnih količin, kako-
vosti vode in zgrajenih vodnogospodarskih objektov in naprav 
(Uradni list SRS, št. 27/84 in Uradni list RS, št. 67/02 – ZV-1).

7. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Stro-
kovno navodilo o načinu zbiranja vodnogospodarskih soglasij 
in vodnogospodarskih dovoljenj v vodni knjigi in katastru voda 
o vpisovanju vodnih količin, kakovosti vode in zgrajenih vodno-
gospodarskih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 27/84 in 
Uradni list RS, št. 67/02 – ZV-1).

8. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-505/2012
Ljubljana, dne 28. februarja 2013
EVA 2012-2330-0238

Franc Bogovič l.r.
Minister 

za kmetijstvo in okolje

Priloga
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Priloga  
Zbirke podatkov, ki sestavljajo popis voda  
 

1.  

Deli morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih  
polžev v skladu s predpisom, ki ureja določitev delov morja, kjer je kakovost vode primerna za 
življenje in rast morskih školjk in morskih polžev 

2. 

Ekološki in drugi tipi površinskih voda v skladu s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev 
vodnih teles površinskih voda, predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda, in 
predpisom, ki ureja kriterije za določitev ter način spremljanja in poročanja ekološko 
sprejemljivega pretoka 

3. 
Hidroekoregije v skladu s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih 
voda 

4. 
Hidrografija iz temeljnega topografskega načrta v skladu s predpisom, ki ureja temeljno 
geodetsko izmero  

5. 
Hidrografska mreža z vodami prvega reda v skladu s predpisom, ki ureja določitev meja  
povodij in porečij ter meja vodnih območij z vodami prvega reda, ki jima pripadajo  

6. 

Kopalne vode, vplivna in prispevna območja ter profili kopalnih voda v skladu s predpisom, ki 
ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda in varstvena območja in varstveni režim kopalnih 
voda v skladu z zakonom, ki ureja vode 

7. 
Meje povodij in porečij ter vodnih območij v skladu s predpisom, ki ureja določitev meja 
povodij in porečij ter meja vodnih območij z vodami prvega reda, ki jima pripadajo 

8. 
Načrt upravljanja z morskim okoljem v skladu s predpisom, ki ureja načrt upravljanja z 
morskim okoljem 

9. 
Načrt upravljanja z vodami v skladu s predpisom, ki ureja načrt upravljanja voda za vodni 
območji Donave in Jadranskega morja 

10. 
Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti v skladu s predpisom, ki ureja načrt zmanjševanja 
ogroženosti pred poplavami  

11. 
Občutljiva območja zaradi evtrofikacije in kopalnih voda v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav  

12. 
Območja in mesta rabe vode v skladu s predpisom, ki ureja vodna povračila, in s koncesijskimi 
akti 

13. 
Odseki površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib, v skladu s predpisom, 
ki ureja določitev odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib 

14. 

Poplave in erozija: opozorilna karta, nevarnost, ogroženost, pomembnejša območja in dogodki 
v skladu s predpisom, 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  

15. Priobalna zemljišča v skladu s predpisi, ki urejajo zunanjo mejo priobalnih zemljišč 

16. 
Referenčni odseki  površinskih voda v skladu s predpisom, ki ureja načrt upravljanja voda za 
vodni območji Donave in Jadranskega morja 

17. 
Ribiška območja, okoliši in revirji, vključno z vrstnim in varstvenim sestavom ter načinom 
ribiškega upravljanja v skladu s predpisom, ki ureja sladkovodno ribištvo 

18. 
Vodna telesa podzemne vode, vodonosni sistemi in vodonosniki v skladu s predpisom, ki ureja 
določitev vodnih teles podzemnih voda 

19. 
Vodna telesa površinskih voda v skladu s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih 
teles površinskih voda 

20. Vodna zemljišča v skladu s predpisom, ki ureja določanje meje vodnega zemljišča tekočih voda
21. Vodovarstvena območja v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja 

22. 
Zavarovana območja po predpisih o ohranjanju narave, za katere sta pomembna vodni režim in 
kakovost voda  
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724. Pravilnik o strokovnem usposabljanju 
in preizkusu znanja za inštalaterje naprav 
na obnovljive vire energije

Na podlagi drugega odstavka 7.b člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) izdaja minister za 
infrastrukturo in prostor

P R A V I L N I K 
o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja 
za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije

1. člen
Ta pravilnik določa način izvajanja in program strokovne-

ga usposabljanja, postopek preverjanja znanja in izdajo potrdil 
o opravljenem strokovnem usposabljanju inštalaterjev naprav 
na obnovljive vire energije v skladu z Direktivo 2009/28/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi 
in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES 
(UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 16; v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2009/28/ES).

2. člen
Ta pravilnik predpisuje strokovno usposabljanje za inšta-

laterje naslednjih naprav na obnovljive vire energije:
1. kotlov in peči na biomaso,
2. toplotnih črpalk,
3. plitvih geotermalnih sistemov,
4. solarnih termalnih naprav,
5. solarnih fotovoltaičnih naprav.

3. člen
Šteje se, da so certifikati ali druga primerljiva potrdila o 

strokovni usposobljenosti inštalaterjev naprav na obnovljive 
vire, ki so izdani v državah članicah Evropske unije v skladu z 
določbami Direktive 2009/28/ES, enakovredni potrdilom, izda-
nim skladno s tem pravilnikom.

4. člen
(1) Program strokovnega usposabljanja izvaja fizična ali 

pravna oseba, ki po izvedenem javnem razpisu pridobi poobla-
stilo ministrstva, pristojnega za energijo (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo), za izvedbo strokovnega usposabljanja.

(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka tega člena lahko 
pridobi pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: izvaja-
lec usposabljanja), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima v sodni register oziroma v Poslovni register Slove-
nije vpisano dejavnost projektiranja ali tehničnega svetovanja 
ali izobraževanja,

– razpolaga z usposobljenimi predavatelji s strokovnimi 
referencami na področju naprav na obnovljive vire in s po-
znavanjem predpisov s področja učinkovite rabe energije in 
obnovljivih virov energije,

– ima administrativno-tehnično osebje, ki je potrebno za 
uspešno izvajanje nalog usposabljanja, organiziranja, vodenje 
potrebnih evidenc,

– razpolaga z opremo, ki je potrebna za izvajanje teore-
tičnega dela usposabljanja, in razpolaga s prostori z ustrezno 
audio vizualno opremo,

– razpolaga z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izva-
janje praktičnega dela usposabljanja, vključno z laboratorijsko 
opremo.

(3) Podrobneje se pogoji in dokazila iz prejšnjega odstav-
ka tega člena določijo v razpisni dokumentaciji.

(4) Pogodba, s katero ministrstvo in izvajalec usposablja-
nja uredita medsebojne pravice in obveznosti, se sklene za 
obdobje petih let.

5. člen
(1) Pogoje iz drugega odstavka prejšnjega člena mora 

izvajalec usposabljanja izpolnjevati ves čas, za katerega je 
izdano pooblastilo.

(2) Ministrstvo odvzame pooblastilo izvajalca usposablja-
nja, če izvajalec usposabljanja ne izpolnjuje več predpisanih 
pogojev ali krši določila pogodbe.

6. člen
(1) Program strokovnega usposabljanja, ki je določen v 

Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, je v trajanju najmanj 
20 ur sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.

(2) Teoretični del obsega splošni in posebni del. Splošni 
del je enak za vse inštalaterje iz 2. člena, posebni del pa se 
razlikuje za posamezne inštalaterje naprav na obnovljive vire 
energije.

7. člen
(1) Kandidati, ki se želijo strokovno usposobiti za inštala-

terje naprav na obnovljive vire energije morajo imeti ustrezno 
strokovno izobrazbo in delovne izkušnje, in sicer:

(a) usposabljanje za inštalaterja kotlov in peči na bioma-
so, toplotnih črpalk in solarnih termalnih naprav lahko opravlja:

– oseba z najmanj srednjo poklicno izobrazbo pridobljeno 
po izobraževalnem programu strokovnega področja za stroj-
ništvo, mehatroniko ali za ogrevanje ali tehnik za sanitarno in 
ogrevalno ali hladilno opremo z najmanj dvema letoma delov-
nih izkušenj ali

– delavec z nižjo poklicno izobrazbo pridobljeno po izo-
braževalnem programu strokovnega področja za vodoinšta-
laterja ali inštalaterja strojnih instalacij, z najmanj petimi leti 
delovnih izkušenj.

(b) usposabljanje za inštalaterja plitvih geotermalnih sis-
temov naprav lahko opravlja:

– oseba z najmanj srednjo poklicno izobrazbo pridobljeno 
po izobraževalnem programu strokovnega področja za stroj-
ništvo ali za ogrevanje ali geotehnik z najmanj dvema letoma 
delovnih izkušenj ali

– delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja izo-
brazbe) pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega 
področja za vrtalca, vodoinštalaterja ali inštalaterja strojnih 
instalacij, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj.

(c) usposabljanje za inštalaterja solarnih fotovoltaičnih 
naprav lahko opravlja:

– delavec z najmanj srednjo poklicno izobrazbo prido-
bljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za 
elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj dvema letoma delov-
nih izkušenj, ali

– delavec z nižjo poklicno izobrazbo pridobljeno po izo-
braževalnem programu strokovnega področja za električarja, z 
najmanj petimi leti delovnih izkušenj.

8. člen
(1) Strokovna usposobljenost inštalaterjev naprav na ob-

novljive vire energije iz 3. člena tega pravilnika, se ugotavlja s 
preizkusom znanja.

(2) Preizkus znanja izvede komisija, ki jo imenuje odgo-
vorna oseba izvajalca.

(3) K preizkusu znanja lahko pristopijo kandidati, ki izpol-
njujejo s tem pravilnikom predpisane pogoje glede izobrazbe 
in delovnih izkušenj ter so končali strokovno usposabljanje po 
tem pravilniku.

9. člen
(1) Preizkus znanja obsega teoretični in praktični del.
(2) Teoretični del preizkusa znanja obsega snov iz 1 točke 

Priloge in se izvaja pisno oziroma ustno.
(3) Praktični del preizkusa znanja je sestavljen iz samo-

stojne izvedbe določene naloge in iz poročila o tej izvedbi.



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 8. 3. 2013 / Stran 2601 

10. člen
(1) Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus znanja, iz-

vajalec usposabljanja izda potrdilo o strokovni usposobljenosti 
za inštalaterja posameznih naprav na obnovljive vire energije, 
ki ga podpiše odgovorna oseba izvajalca.

(2) Potrdilo o strokovni usposobljenosti velja deset let od 
njegove izdaje.

(3) Za podaljšanje veljavnosti potrdila o strokovnem uspo-
sabljanju mora kandidat pri izvajalcu usposabljanja opraviti 
obnovitveni seminar v trajanju najmanj 10 ur.

11. člen
(1) Izvajalci usposabljanja na spletni strani objavijo infor-

macije o programih usposabljanja in seznam inštalaterjev, ki 
imajo veljavno potrdilo o strokovni usposobljenosti.

(2) Izvajalci usposabljanja ministrstvu, pristojnemu za 
energijo, vsako leto do 31. marca poročajo o izvedenih stro-
kovnih usposabljanjih v preteklem letu.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-411/2012/1
Ljubljana, dne 24. januarja 2013
EVA 2012-2430-0188

Zvone Černač l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

Priloga
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PRILOGA  

 

PROGRAM USPOSABLJANJA IN PREIZKUSA ZNANJA 

 

1. Teoretični del  

1.1. Splošni del obsega naslednja področja: 

1.1.1.  Učinkovita raba energije: energetska bilanca, primarna in končna energija, 
učinkovita pretvorba energije, učinkovita raba energije, učinkovita raba energije za 
ogrevanje stavb, učinkoviti ogrevalni sistemi, spodbujanje učinkovite rabe energije 

1.1.2.  Obnovljivi viri energije: obnovljivi viri energije, politike in strategije EU in Slovenije na 
področju obnovljivih virov energije, spodbujanje električne energije iz obnovljivih 
virov, spodbujanje toplote iz obnovljivih virov, emisije iz obnovljivih virov 

1.1.3.  Predpisi in standardi 
– Energetski zakon: usklajevanje s pravom EU na področju energije, opredelitev 
posameznih področij Energetskega zakona: licenca, energetska politika, trg 
energije, gospodarske javne službe na področju energije, energetsko dovoljenje, 
infrastruktura, učinkovita raba in obnovljivi viri energije, razmerje med izvajalci 
gospodarskih javnih služb in odjemalci, varstvo potrošnikov,agencija za energijo: 
pristojnosti, upravljanje pritožbeni postopek, tarifni sistem; 
– Zakon o graditvi objektov: graditev objekta, temeljni pojmi o graditvi objektov, vrste 
objektov in njihove bistvene lastnosti, organi pri graditvi objektov, udeleženci pri 
graditvi objektov, faze graditve objektov: projektiranje, pridobivanje gradbenega 
dovoljenja, gradnja, izvajanje del, gradbeni nadzor, pridobitev uporabnega 
dovoljenja, tehnični pregled, hramba projektne in tehnične dokumentacije, grajeno 
javno dobro: način pridobitve statusa, posledice pridobitve statusa, ukinitev statusa; 
– Zakon o varstvu okolja, Zakon o varstvu pri delu, Zakon o varstvu pred požarom, 
Zakon o varstvu kulturne dediščine; 
– temeljna tehnična zakonodaja: splošna varnost proizvodov, tehnične zahteve za 
proizvode in ugotavljanje skladnosti, akreditacija, standardizacija; 
– tehnični predpisi: splošno, namen, izdaja, sklicevanje na standarde, uredbe EU, 
način ugotavljanja skladnosti, tehnična specifikacija; 
– standardi: mednarodni, evropski, nacionalni-slovenski, splošno in namen izdaje in 
sprejemanja standardov, uporaba standardov; 
– tehnični predpisi in standardi pri termoenergetskih, elektroenergetskih in drugih 
energetskih postrojih, tlačnih posodah in drugi tlačni opremi, kompresorskih in 
hladilnih napravah ter pri obratovanju in vzdrževanju energetskih naprav. 

 
1.2. Posebni del obsega naslednja področja: 

1.2.1.  Za inštalaterje kotlov in peči na biomaso:  

1.2.1.1. biomasna goriva: pregled tržnega položaja biomase, ekološki vidiki proizvodnje in 
uporabe biomase, biomasna goriva, logistiko biomase, 
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1.2.1.2. kotli in peči na biomaso: tehnologija zgorevanja, sisteme vžiga, optimalne hidravlične 
rešitve, primerjava stroškov in rentabilnosti ter projektiranje, postavitev in 
vzdrževanje kotlov in peči na biomaso, požarna varnost, odvod dimnih plinov. 

1.2.1.3. predpisi in standardi s področja biomase: evropski standardi za tehnologijo biomase 
in goriva iz biomase (kot so peleti), nacionalne zakonodaje in zakonodaje Skupnosti 
s področja biomase, ustrezne subvencije. 

 
1.2.2.  Za inštalaterje toplotnih črpalk: 

1.2.2.1. toplotne črpalke: pregled tržnega položaja toplotnih črpalk ter zajemati geotermalne 
vire in temperature talnega vira v različnih regijah, prepoznavanje zemljin in kamnin 
glede toplotne prevodnosti, osnovno razumevanje fizikalnih načel in načel delovanja 
toplotne črpalke, vključno z značilnostmi tokokroga toplotne črpalke: povezavo med 
nizkimi temperaturami ponora toplote, visokimi temperaturami toplotnega vira in 
učinkovitostjo (izkoristkom) sistema, določanjem koeficienta učinkovitosti (KU) in 
sezonskega faktorja učinkovitosti (SFU); razumevanje komponent in njihovega 
delovanja v tokokrogu toplotne črpalke, vključno s kompresorjem, ekspanzijskim 
ventilom, uparjalnikom, kondenzatorjem, pritrdili in pomožnimi elementi, mazalnim 
oljem, hladilom, možnostmi pregrevanja, podhlajenja in hlajenja s toplotnimi 
črpalkami, 

1.2.2.2. dimenzioniranje sistemov s toplotnimi črpalkami: izvedljivost uporabe toplotnih 
črpalk v zgradbah in določanje najprimernejšega sistema toplotnih črpalk, 
poznavanje tehničnih zahtev, varnost, filtriranje zraka, priključevanje na vir energije 
in zasnovo sistema, sposobnost izbrati in določiti velikost komponent v tipičnih 
situacijah postavitve, vključno z določitvijo tipičnih vrednosti toplotne obremenitve 
različnih zgradb in za pripravo vroče vode na podlagi porabe energije, določitvijo 
zmogljivosti toplotne črpalke pri toplotni obremenitvi za pripravo vroče vode, 
shranjevalni masi zgradbe in neprekinjenem napajanju z električno energijo; določiti 
komponento hranilnika toplote in njegovo prostornino ter povezavo z drugimi sistemi 
ogrevanja, 

1.2.2.3. predpisi in standardi s področja toplotnih črpalk: poznavanje vseh evropskih 
standardov za toplotne črpalke ter ustrezne nacionalne zakonodaje in zakonodaje 
Skupnosti,  predpisi o uporabi geotermalnih virov. 

 
1.2.3. Za inštalaterje plitvih geotermalnih sistemov: 

1.2.3.1. tehnologija vrtanja: tehnologija vrtanja, testi toplotne odzivnosti, geološke in 
hidrogeološke spremljave vrtanja, meritve v vrtinah in preizkušanje vrtin, izvajanje 
naprav za izkoriščanje z geotermalnimi toplotnimi črpalkami, tehnični pogoji za 
vrtanje, geološki, geomehanski in hidrogeološki pogoji za vrtanje, geotermalni viri in 
temperature talnega vira v različnih regijah, prepoznavanje zemljin in kamnin glede 
toplotne prevodnosti, 

1.2.3.2. dimenzioniranje plitvih geotermalnih sistemov s toplotnimi črpalkami: osnovno 
razumevanje fizikalnih načel in načel delovanja toplotne črpalke, vključno z 
značilnostmi tokokroga toplotne črpalke: povezavo med nizkimi temperaturami 
ponora toplote, visokimi temperaturami toplotnega vira in učinkovitostjo (izkoristkom) 
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sistema, določanjem koeficienta učinkovitosti (KU) in sezonskega faktorja 
učinkovitosti (SFU); razumevanje komponent in njihovega delovanja v tokokrogu 
toplotne črpalke, možnostmi pregrevanja, podhlajenja in hlajenja s toplotnimi 
črpalkami, izvedljivost uporabe toplotnih črpalk v zgradbah in določanje 
najprimernejšega sistema toplotnih črpalk, priključevanje na vir energije in zasnovo 
sistema, izbira in določitev velikosti komponent v tipičnih situacijah postavitve, 
vključno z določitvijo tipičnih vrednosti toplotne obremenitve različnih zgradb in za 
pripravo vroče vode na podlagi porabe energije, določitvijo zmogljivosti toplotne 
črpalke pri toplotni obremenitvi za pripravo vroče vode, shranjevalni masi zgradbe in 
neprekinjenem napajanju z električno energijo, določiti komponento hranilnika 
toplote in njegovo prostornino ter povezavo z drugimi sistemi ogrevanja, 

1.2.3.3. predpisi in standardi s področja toplotnih črpalk in plitvih geotermalnih virov: 
poznavanje vseh evropskih standardov za toplotne črpalke ter ustrezne nacionalne 
zakonodaje, predpisi o uporabi geotermalnih virov,  dovoljenja za vrtanje, vodna 
pravica in vodno dovoljenje, okoljske omejitve pri izvedbi plitvih geotermalnih 
sistemih, poznavanje tehničnih zahtev, varnost. 

 
1.2.4. Za inštalaterje solarnih termalnih naprav: 

1.2.4.1. solarne termalne naprave: komponente, ekološke vidike, značilnosti solarnih 
sistemov, izbiro natančnih sistemov in dimenzioniranje komponent, določitev 
toplotnih potreb, projektiranje, postavitev in vzdrževanje solarnih fotovoltaičnih in 
solarnih termalnih naprav, sposobnost prepoznati sisteme in njihove komponente, 
značilne za aktivne in pasivne sisteme, vključno s strojnim projektiranjem, in določiti 
lokacije komponent ter usposobljenost za zasnovo in konfiguracije sistema, 

1.2.4.2.  dimenzioniranje sistemov s solarnimi termalnimi napravami: pregled tržnega 
položaja solarnih proizvodov ter primerjavo stroškov in rentabilnosti, dimenzioniranje 
solarnih sistemov, sposobnost določiti potrebno površino za vgradnjo, usmeritev in 
naklon za solarne vodne grelnike ob upoštevanju osenčenja, dostopa sonca, 
konstrukcijske celovitosti, ustreznosti naprave za zadevno stavbo ali klimatske 
pogoje ter prepoznati različne metode vgradnje, primerne za različne vrste streh, in 
ravnotežje sistemske opreme, potrebne za vgradnjo naprave, 

1.2.4.3. predpisi in standardi s področja solarnih termalnih naprav: poznavanje vseh 
evropskih standardov za tehnologijo in certificiranje (kot je Solar Keymark) ter s tem 
povezane nacionalne zakonodaje in zakonodaje Skupnosti, zakonodaja s področja 
spodbujanja, zakonodaja s področja tehnične in požarne varnosti. varno delo s 
potrebnimi orodji in opremo ob upoštevanju varnostnih predpisov in standardov ter 
prepoznavanje vodovodnih, električnih in drugih nevarnosti, povezanih s solarnimi 
napravami. 

 
1.2.5. Za inštalaterje solarnih fotovoltaičnih naprav: 

1.2.5.1. solarne fotovoltaične naprave: komponente, ekološke vidike, značilnosti solarnih 
sistemov, izbiro natančnih sistemov in dimenzioniranje komponent, določitev 
toplotnih potreb, projektiranje, postavitev in vzdrževanje solarnih fotovoltaičnih in 
solarnih termalnih naprav, sposobnost prepoznati sisteme in njihove komponente,  
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vključno s strojnim projektiranjem, in določiti lokacije komponent ter usposobljenost 
za zasnovo in konfiguracije sistema, 

1.2.5.2. dimenzioniranje sistemov solarnih fotovoltaičnih naprav: pregled tržnega položaja 
solarnih proizvodov ter primerjavo stroškov in rentabilnosti, dimenzioniranje solarnih 
sistemov, sposobnost določiti potrebno površino za vgradnjo, usmeritev in naklon za 
solarne fotovoltaične ob upoštevanju osenčenja, dostopa sonca, konstrukcijske 
celovitosti, ustreznosti naprave za zadevno stavbo ali klimatske pogoje ter 
prepoznati različne metode vgradnje, primerne za različne vrste streh, in ravnotežje 
sistemske opreme, potrebne za vgradnjo naprave, prilagoditev projekta električnih 
instalacij, vključno z določitvijo računskih tokov, izborom ustreznih vrst in nazivnih 
vrednosti električnih vodnikov za vsak električni tokokrog, določitev ustrezne 
velikosti, nazivnih vrednosti in lokacij za vso pripadajočo opremo in podsisteme ter 
izbira primernega mesta za priključevanje, 

1.2.5.3. predpisi in standardi s področja solarnih fotovoltaičnih naprav: evropski standardi za 
tehnologijo in certificiranje ter s tem povezane nacionalna zakonodaja in zakonodaje 
Skupnosti, zakonodaja s področja spodbujanja, zakonodaja s področja tehnične in 
požarne varnosti. varno delo s potrebnimi orodji in opremo ob upoštevanju 
varnostnih predpisov in standardov ter prepoznavanje električnih in drugih 
nevarnosti, povezanih s solarnimi napravami. 

 
 
2. Praktični del  

2.1.  Za inštalaterje kotlov in peči na biomaso: izvedba različnih primerov kotlov na 
biomaso in pripadajočih sistemov. 

2.2.  Za inštalaterje toplotnih črpalk: izvedba različnih primerov toplotnih črpalk in 
pripadajočih sistemov. Poleg tega mora kandidat pridobiti osnovno praktično znanje 
o električnih in vodovodnih instalacijah (rezanje cevi, varjenje cevnih stikov, lepljenje 
cevnih stikov, cevne izolacije, tesnjenje fazonskih kosov, preskusi puščanja in 
vgradnja ogrevalnih ali hladilnih sistemov). 

2.3. Za inštalaterje plitvih geotermalnih sistemov: izvedba različnih primerov plitvih 
geotermalnih sistemov, ki vključujejo sistem z geosondo, sistem z zemeljskim 
kolektorjem in sistem s kolektorjem v površinski vodi. 

2.4. Za inštalaterje solarnih termalnih naprav: izvedba različnih primerov solarnih 
termalnih naprav in pripadajočih sistemov. Poleg tega mora kandidat pridobiti 
osnovno znanje o vodovodnih instalacijah ter izvajanju kritin, vključno s 
poznavanjem varjenja cevnih stikov, lepljenja cevnih stikov, tesnjenja fazonskih 
kosov in preizkusov puščanja vodovodnih instalacij, poznati mora osnovne materiale 
kritin, metode izdelave strešnih obrob in zatesnitev.  

2.5.  Za inštalaterje solarnih fotovoltaičnih naprav: izvedba različnih primerov solarnih 
fotovoltaičnih naprav in pripadajočih sistemov. Poleg tega mora kandidat pridobiti 
osnovno znanje o električnih instalacijah, o izvajanju kritin, poznati mora osnovne 
materiale kritin, metode izdelave strešnih obrob in zatesnitev. 
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725. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o pogojih, načinu in postopku 
za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz 
zdravil za uporabo v humani medicini

Na podlagi četrtega odstavka 77. člena Zakona o zdravilih 
(Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) minister za zdravje izdaja

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

o pogojih, načinu in postopku za pridobitev 
dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil  

za uporabo v humani medicini

1. člen
V Pravilniku o pogojih, načinu in postopku za pridobitev 

dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za uporabo v humani 
medicini (Uradni list RS, št. 65/12) se v drugi alineji prvega 
odstavka 1. člena za besedo »zdravljenja« doda besedilo »ozi-
roma zaščite z zdravili«.

2. člen
Šesta alineja drugega odstavka 5. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»– izjavo Inštituta za varovanje zdravja Republike Slo-

venije o skladnosti s programom cepljenja in zaščite z zdravili 
za tekoče leto, če gre za vnos zdravil, ki sodijo v ta program;«

3. člen
Četrta alineja prvega odstavka 9. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»– številko in datum izdaje oziroma veljavnost dovoljenja 

za promet z zdravilom ter ime organa, ki je izdal dovoljenje 
za promet z zdravilom v drugi državi članici EU oziroma tretji 
državi, ki ima primerljive zahteve glede kakovosti, varnosti in 
učinkovitosti zdravil kot EU. Tretje države so navedene v prilogi 
tega pravilnika.«

V šesti alineji drugega odstavka se črta beseda »nujno«.
Besedilo sedme alineje drugega odstavka se spremeni 

tako, da se glasi:
»– izjavo Inštituta za varovanje zdravja Republike Slo-

venije o skladnosti s programom cepljenja in zaščite z zdravili 
za tekoče leto, če gre za vnos zdravil, ki sodijo v ta program;«

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»(3) Ne glede na četrto alinejo prejšnjega odstavka lahko 
za zdravila, ki se uporabljajo za izvajanje programa cepljenja 
in zaščite z zdravili za tekoče leto, obrazložen predlog za vnos 
potrebne količine zdravil da tudi Inštitut za varovanje zdravja 
Republike Slovenije. V tem primeru mora predlog Inštituta za 
varovanje zdravja Republike Slovenije vsebovati obrazložitev, 
iz katere je razvidno, zakaj z zdravili, ki so že pridobila dovo-
ljenje za promet v Republiki Sloveniji in so na trgu, ni mogoče 
zagotoviti ustrezne zaščite. Predlog mora v imenu Inštituta za 
varovanje zdravja Republike Slovenije podpisati nacionalni 
koordinator cepljenja, ki ga v skladu s pravilnikom, ki določa 
program cepljenja in zaščite z zdravili, imenuje minister, pri-
stojen za zdravje.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-96/2012
Ljubljana, dne 18. februarja 2013
EVA 2012-2711-0048

Tomaž Gantar l.r.
Minister

za zdravje

Priloga

Tretje države, ki imajo primerljive zahteve glede kako-
vosti, varnosti in učinkovitosti zdravil kot EU, so za potrebe 
izvajanja tega pravilnika:

Avstralija, Japonska, Kanada, Nova Zelandija, Švicarska 
konfederacija, Združene države Amerike in Hrvaška.

726. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi 
obsega sredstev za delovno uspešnost 
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva 
za šolstvo in šport

Na podlagi drugega odstavka 22.i člena Zakona o siste-
mu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 110/11 
– ZDIU12, 27/12 odl. US in 40/12 – ZUJF) ter prvega odstavka 
3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12) izdaja 
minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o določitvi obsega 
sredstev za delovno uspešnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih 
iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport

1. člen
V Pravilniku o določitvi obsega sredstev za delovno uspe-

šnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavo-
dih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport (Uradni list RS, 
št. 14/10) se v naslovu ter v 1. in 2. členu besedilo »iz pristoj-
nosti Ministrstvo za šolstvo in šport« v vseh sklonih nadomesti 
z besedilom »s področja izobraževanja, znanosti in športa«.

2. člen
V 2. členu se številka »60« nadomesti s številko »50«.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se v javnih zavodih 

s področja visokega šolstva in znanosti preneha uporabljati 
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost 
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz 
pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
(Uradni list RS, št. 1/10).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-1/2013
Ljubljana, dne 18. februarja 2013
EVA 2013-3330-0001

dr. Žiga Turk l.r.
Minister 

za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

727. Odločba o soglasju k  Aktu o ustanovitvi 
ustanove “Ustanova Humanitarna fundacija 
ADSUM”

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na 
podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, 
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v 
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upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z 
imenom Ustanova Humanitarna fundacija ADSUM, s sedežem 
Beloruska ulica 7, 2000 Maribor, naslednjo

O D L O Č B O

1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi 
ustanove “Ustanova Humanitarna fundacija ADSUM”, sesta-
vljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 114/2013 z 
dne 14. 2. 2013 in po odpravku notarskega zapisa, izdanega 
dne 14. 2. 2013, pri notarju Gorazdu Šifrerju, Partizanska cesta 
36, 2000 Maribor, s katerim je ustanovitelj:

– Družba NIBE d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor, 
matična številka: 6175864000

ustanovil ustanovo:
– z imenom: Ustanova Humanitarna Fundacija ADSUM,
– s sedežem: Beloruska ulica 7, 2000 Maribor.
2. Namen ustanove je dodeljevanje pomoči za reševanje 

socialne problematike zaposlenih in pogodbenih delavcev.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sred-

stva v višini 1.000 (tisoč) EUR.
4. Člani prve uprave so: Mersad Dervišević, Šaleška 

cesta 18 A, 3320 Velenje, Nihad Bešić, Jenkova ulica 8, 3320 
Velenje, Danijela Drašković, Prušnikova ulica 18, 2000 Maribor.

5. V tem postopku ni bilo stroškov postopka.

Št. 12200-2/2013-2 
Ljubljana, dne 22. februarja 2013
EVA 2013-2611-0019

mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister

za delo, družino in socialne zadeve

USTAVNO SODIŠČE
728. Odločba o ugotovitvi, da člen 49.a Zakona 

o sistemu plač v javnem sektorju ni v 
neskladju z Ustavo

Številka: U-I-128/11-18
Datum: 14. 2. 2013

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za-
četem z zahtevo Računskega sodišča Republike Slovenije, na 
seji 14. februarja 2013

o d l o č i l o:

Člen 49.a Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ura-
dni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 
59/10, 85/10, 107/10 in 35/11) ni v neskladju z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Računsko sodišče vlaga zahtevo za oceno ustavnosti 

49.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nada-
ljevanju ZSPJS) z vsebino, kot jo določa Avtentična razlaga 
49.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št. 35/11 – v nadaljevanju avtentična razlaga). Zatrjuje 
neskladje izpodbijane ureditve z 2. členom, drugim odstavkom 
14. člena in 89. členom Ustave. Zahtevo vlaga v zvezi s postop-

kom revizije računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja, 
vodenim na podlagi sklepa o izvedbi revizije št. 322-7/2010/3 
z dne 1. 7. 2010.

2. Predlagatelj zatrjuje, da avtentična razlaga spreminja 
vsebino norme, ki jo razlaga. Kot takšna naj bi bila v neskladju 
z 2. in 89. členom Ustave. Avtentična razlaga naj bi omogo-
čala, da se pri prevedbi nominalnega zneska osnovne plače 
delovnega mesta oziroma naziva upošteva količnik, ki je bil za 
delovno mesto oziroma naziv določen v individualnem delovno-
pravnem aktu javnega uslužbenca, zadnjem veljavnem v mese-
cu pred izplačilom plač po novih predpisih, in to ne glede na to, 
ali je bil količnik v tem aktu določen v skladu s predpisi. Takšna 
razlaga naj bi bila v neskladju s prvotno vsebino 49.a člena 
ZSPJS. Predlagatelj pri tem opozarja na prvi odstavek 49.a čle-
na ZSPJS, ki naj bi določal, da se prevedba opravi po predpisih 
in kolektivnih pogodbah, ki so se uporabljali do izplačila plač 
po ZSPJS. Avtentični razlagi očita tudi neskladje z načelom 
enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave, 
ker brez razumnega razloga dopušča različno obravnavanje 
javnih uslužbencev v primerljivih položajih. Javni uslužbenci, 
ki lahko ohranijo nezakonito določene previsoke količnike, naj 
bi bili v ugodnejšem položaju v primerjavi s tistimi, ki so imeli 
pred prevedbo nezakonito prenizko določen količnik, česar ni 
mogoče popraviti. Javni uslužbenci, ki so jim bili nezakonito 
določeni previsoki količniki, pa so tudi v ugodnejšem položaju 
od tistih, ki so takšen količnik pridobili zakonito.

3. Državni zbor Republike Slovenije na navedbe v zahtevi 
ni odgovoril.

4. Vlada Republike Slovenije v svojem mnenju o zahtevi 
navaja, da ne gre za spremembo oziroma dopolnitev zakona, 
temveč v skladu z veljavnimi predpisi sprejeto obvezno raz-
lago nejasne določbe 49.a člena ZSPJS, zlasti njenih prvih 
treh odstavkov. Navaja, da osnovne plače javnih uslužbencev 
in funkcionarjev niso bile niti v plačnem sistemu pred uvedbo 
novega plačnega sistema niti niso v novem plačnem sistemu 
določene s predpisi in kolektivnimi pogodbami, temveč s kon-
kretnimi individualnimi akti. Vlada sicer pritrjuje predlagatelju, 
da je ob uporabi izključno jezikovne razlage mogoče prvi od-
stavek 49.a člena ZSPJS razlagati, kot ga razlaga predlagatelj, 
vendar poudarja, da je treba jezikovno razlago dopolniti in 
preveriti še z drugimi razlagami. Sistemsko je sporna določba 
umeščena med prehodne in končne določbe v podpoglavju, ki 
določa način prehoda na novi plačni razred in elemente plače, 
ki so podlaga za prehod na novi plačni sistem. Določba sama 
naj bi urejala le način izračuna nominalnih zneskov osnovnih 
plač, ki so osnove za nadaljnjo določitev plačnih razredov. Edini 
namen prehodnih določb ZSPJS naj bi bil izključno izvedba 
prehoda iz starega v novi plačni sistem in ne poseganje v 
pravnomočne oziroma veljavno sklenjene individualne delov-
nopravne akte, kot tudi ne odprava nepravilnosti, ki so bile 
izvedene v prejšnjem plačnem sistemu. Ta namen naj bi izhajal 
tudi iz 49.f člena ZSPJS, ki ureja varovane plače, ter iz določb 
3. in 3.a člena ZSPJS, sprejetih z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št. 53/05 – v nadaljevanju ZSPJS-D). Navedene določ-
be naj bi omogočale poseganje v nepravilno določene plače 
po ZSPJS, vendar le v akte, s katerimi je bila določena plača 
javnega uslužbenca v novem plačnem sistemu. Do takrat pa 
naj ne bi bilo zakonske podlage za poseganje v individualne 
delovnopravne akte o plači, razen s pravnimi sredstvi, ki so bili 
časovno omejeni. Sicer bi morala obstajati določba v prehodnih 
določbah ZSPJS, na podlagi katere bi bil delodajalec zavezan 
poseči v veljavne akte o določitvi plače pred prehodom v novi 
plačni sistem in pred izvedbo prevedbe vzpostaviti zakonito 
stanje. Vlada zavrača tudi očitke predlagatelja o neskladnosti 
avtentične razlage s splošnim načelom enakosti iz drugega 
odstavka 14. člena Ustave, ker meni, da enako obravnava 
primerljive položaje.

5. Predlagatelj se v odgovoru na mnenje Vlade ne stri-
nja z zaključkom Vlade, da bi moral ZSPJS izrecno določiti 
obveznost delodajalca, da vzpostavi zakonito stanje glede 
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pravilnosti določitve plače pred prevedbo plače. Meni, da bi 
bila potrebna jasna in nedvoumna določba, če bi zakonodajalec 
dejansko želel, da se prevedejo plače ne glede na njihovo za-
konitost. Strinja se sicer z Vlado, da je edini namen prehodnih 
določb ZSPJS izvedba prehoda iz starega v novi plačni sistem, 
vendar po mnenju predlagatelja le za plače, ki so bile določe-
ne skladno s predpisi in kolektivnimi pogodbami. Drugačno 
stališče Vlade naj ne bi imelo podlage v jezikovni, sistematični 
in zgodovinski razlagi. Vsebina avtentične razlage, ki podeli 
zakonitost plačam, ki so bile določene v neskladju s predpisi 
in kolektivnimi pogodbami, pomeni kršitev načela zakonitosti iz 
2. člena Ustave oziroma četrtega odstavka 153. člena Ustave. 
Uzakonitev nepravilnih upravnih aktov na področju delovnih 
razmerij in pogodb o zaposlitvi, ki določajo plače javnih usluž-
bencev, je zato po mnenju predlagatelja mogoča samo z jasno 
in izrecno zakonsko določbo, ki je sprejeta v postopku, pred-
pisanem za sprejetje zakona. Z avtentično razlago naj bi bili 
neenako obravnavani vsi, ki so upoštevali pravilne količnike.

B.
6. Člen 49.a ZSPJS je v delu, na katerega se nanaša 

avtentična razlaga, določal:
»(1) Za določitev plačnega razreda javnega uslužbenca in 

funkcionarja na podlagi tega zakona se opravi prevedba nomi-
nalnih zneskov osnovnih plač, določenih za delovna mesta ozi-
roma nazive ter funkcije in nominalnih zneskov osnovnih plač 
javnih uslužbencev in funkcionarjev po predpisih in kolektivnih 
pogodbah, ki se uporabljajo do izplačila plače po tem zakonu.

(2) Nominalni znesek osnovne plače delovnega mesta 
oziroma naziva, ki je podlaga za prevedbo, se določi tako, da 
se seštevek količnika delovnega mesta in dodatkov iz 49.b čle-
na tega zakona, pomnoži z vrednostjo osnove za obračun plač 
iz četrtega odstavka tega člena.

(3) Nominalni znesek osnovne plače javnega uslužbenca 
in funkcionarja, ki je podlaga za prevedbo, se določi tako, da se 
seštevek količnika, ki ga je javni uslužbenec oziroma funkcio-
nar dosegel z napredovanjem na delovnem mestu ali v nazivu 
in dodatkov iz 49.b člena tega zakona, pomnoži z vrednostjo 
osnove za obračun plač iz četrtega odstavka tega člena.

(4) Osnova za obračun plač iz drugega in tretjega od-
stavka tega člena, je za javne uslužbence in funkcionarje, za 
katere se uporablja izhodiščna plača po Kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti, znesek izhodiščne plače za I. tarifni 
razred, veljavne na dan, ko se opravi prevedba. Osnova za 
obračun plač za javne uslužbence in funkcionarje, za katere 
se ne uporablja izhodiščna plača po Kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti, je znesek, določen po predpisih in 
kolektivnih pogodbah, ki se je na dan prevedbe uporabljal za 
določitev njihovih plač.

(5) Na način iz tega člena se prevedejo tudi nominalni 
zneski osnovnih plač javnih uslužbencev, ki imajo v skladu z 
zakonom, aktom pristojnega organa ali pogodbo o zaposlitvi, 
pravico do vrnitve na delovno mesto. Pri tem se jim upošteva 
zadnji količnik, ki so ga dosegli z napredovanjem in dodatki, 
ki bi jih prejemali na delovnem mestu, na katerega se imajo 
pravico vrniti.

(6) Nominalni znesek osnovne plače funkcije, ki je podla-
ga za prevedbo, se določi na naslednji način:

a) nominalni znesek osnovne plače funkcij izvršilne obla-
sti (plačna podskupina A1), razen državnih sekretarjev in čla-
nov državne revizijske komisije, se določi tako, da se koeficient 
za določitev plače poveča za funkcijski dodatek, tako povečan 
koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določitev plač 
funkcionarjev. Nominalni znesek osnovne plače državnih se-
kretarjev in članov državne revizijske komisije se določi tako, 
da se količnik za določitev plače pomnoži z veljavno osnovo 
za obračun plač javnih uslužbencev, in temu prišteje znesek 
sredstev za delovno uspešnost;

b) nominalni znesek osnovne plače funkcij zakonodajne 
oblasti (plačna podskupina A2) se določi tako, da se koeficient 
za določitev plače poveča za funkcijski dodatek, tako povečan 

koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določitev plač 
funkcionarjev;

c) nominalni znesek osnovne plače funkcij sodne oblasti 
(plačna podskupina A3) se določi tako, da se koeficient za do-
ločitev plače poveča za sodniški dodatek zaradi nezdružljivosti 
sodniške funkcije, tako povečan koeficient pa se pomnoži z ve-
ljavno osnovo za določitev plač funkcionarjev. Pri predsednikih 
in podpredsednikih sodišč se koeficient, povečan za sodniški 
dodatek zaradi nezdružljivosti sodniške funkcije, poveča še za 
dodatek za vodstveno funkcijo;

d) nominalni znesek osnovne plače funkcij drugih dr-
žavnih organov (plačna podskupina A4) se določi tako, da se 
koeficient za določitev plače poveča za funkcijski dodatek, tako 
povečan koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določi-
tev plač funkcionarjev. Pri vodjih in namestnikih vodij državnih 
tožilstev, generalnemu državnemu pravobranilcu in namestniku 
generalnega državnega pravobranilca se koeficient, povečan 
za dodatek zaradi nezdružljivosti funkcije, poveča še za do-
datek za vodstveno funkcijo, pri pravobranilcih na sedežu pa 
dodatek za vodenje na sedežu.

(7) Prevedba se opravi trideset dni po sprejetju vseh pod-
zakonskih aktov in kolektivnih pogodb, potrebnih za obračun 
plač po tem zakonu. Informativno prevedbo opravijo deloda-
jalci v roku treh mesecev po začetku uporabe tega zakona in 
jo sporočijo ministrstvu, pristojnemu za sistem plač v javnem 
sektorju.«

7. Zakonodajalec je sprejel avtentično razlago 49.a člena 
ZSPJS v naslednjem besedilu:

»Določbe 49.a člena Zakona o sistemu plač v javnem 
sektor ju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 13/10, 59/10, 85/10 in 107/10) je treba razumeti tako, da 
se ob prevedbi nominalnih zneskov osnovne plače delovnega 
mesta oziroma naziva upošteva količnik, ki je bil za delovno 
mesto oziroma naziv določen v individualnem delovno prav-
nem aktu javnega uslužben ca, zadnjem veljavnem v mesecu 
pred prvim izplačilom plač po tem zakonu. Če v individualnem 
delovno pravnem aktu javnega uslužbenca količnik za določitev 
osnovne plače delovnega mesta ni bil določen, se upošteva 
količnik, določen v aktu delodajalca, zadnjem veljavnem v me-
secu pred prvim izplačilom plač po tem zakonu. Ob prevedbi 
nominalnih zneskov osnovne plače javne ga uslužbenca se 
upošteva količnik za določitev osnovne plače javnega usluž-
benca, ki je bil določen v individualnem delovno pravnem aktu 
javnega uslužbenca, zadnjem veljavnem v mesecu pred prvim 
izplačilom plač po tem zakonu.«1

8. Po ustaljeni presoji Ustavnega sodišča je avtentična 
razlaga predpisa njegov sestavni del od njegove uveljavitve. 
Sama zase ne more biti predmet presoje ustavnosti oziroma 
zakonitosti, ker le pojasnjuje pomen določbe, na katero se 
nanaša (prim. sklep št. U-I-361/96 z dne 21. 10. 1999, OdlUS 
VIII, 226). Če bi organ, ki sprejema avtentično razlago, z njo 
določil vsebino, ki je ob njeni uveljavitvi predpis ni imel, pa ne 
bi šlo za avtentično razlago, temveč za spremembo oziroma 
dopolnitev predpisa (odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-308/97 
z dne 28. 10. 1999, Uradni list RS, št. 98/99, in OdlUS VIII, 
232; št. U-I-51/06 z dne 15. 6. 2006, Uradni list RS, št. 66/06, 
in OdlUS XV, 53; št. U-I-64/08 z dne 6. 11. 2008, Uradni list 
RS, št. 109/08, in OdlUS XVII, 57, in št. U-I-103/11 z dne 8. 12. 
2011, Uradni list RS, št. 105/11).

9. ZSPJS je v javnem sektorju postopoma uvedel novi 
plačni sistem. S 1. 8. 2008 so na novi plačni sistem, zadnji 
v javnem sektorju, prešli javni uslužbenci.2 ZSPJS je uvedel 

1 V postopku sprejemanja avtentične razlage je predlagano 
besedilo avtentične razlage sprva vsebovalo tudi stavek, ki se je 
glasil: »Skladnost količnikov za določitev osnovne plače delovnega 
mesta oziroma naziva in količnikov za določitev osnovne plače jav-
nega uslužbenca s predpisi in kolektivnimi pogodbami, veljavnimi 
pred prehodom v nov plačni sistem, se ob prevedbi ne ugotavlja.« 
Ta stavek v končnem besedilu avtentične razlage ni bil sprejet.  

2 Direktorji, ki so tudi javni uslužbenci, so prvi prešli na novi 
plačni sistem 1. 3. 2006, sledili so funkcionarji 1. 1. 2008 ter 1. 8. 
2008 še javni uslužbenci.
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sistem nominalnih zneskov bruto plač, kar pomeni, da so bili 
ukinjeni količniki, ki so bili do uvedbe novega plačnega sistema 
podlaga za določitev osnovne plače javnega uslužbenca na 
podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih 
organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 
in 36/96 – v nadaljevanju ZRPJZ).3

10. Prevedbo oziroma prehod iz starega v novi plač-
ni sistem je ZSPJS uredil v prehodnih določbah, v 49.a do 
49.c členu. Prehod je temeljil na prevedbi nominalnega zne-
ska 1) osnovne plače delovnega mesta oziroma naziva in 2) 
osnovne plače javnega uslužbenca, doseženega v prejšnjem 
plačnem sistemu, tj. po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki 
so se uporabljali do izplačila plače po ZSPJS (prvi odstavek 
49.a člena ZSPJS). Javnemu uslužbencu se je nominalni zne-
sek osnovne plače, ki je bila podlaga za prevedbo, določil tako, 
da se je seštevek količnika, ki ga je javni usužbenec dosegel z 
napredovanjem na delovnem mestu ali v nazivu, in dodatkov 
iz 49.b člena ZSPJS pomnožil z vrednostjo osnove za obra-
čun iz četrtega odstavka 49.a člena ZSPJS (tretji odstavek 
49.a člena ZSPJS). Na podlagi prevedene plače delovnega 
mesta oziroma naziva (drugi odstavek 49.a člena ZSPJS) in 
plače javnega uslužbenca (tretji odstavek 49.a člena ZSPJS) 
je sledila uvrstitev nominalnega zneska vrednosti delovnega 
mesta oziroma naziva ter nominalnega zneska osnovne plače 
javnega uslužbenca v plačni razred na plačni lestvici novega 
plačnega sistema (49.c člen ZSPJS). Za prevedbo je bil zadol-
žen delodajalec (drugi odstavek 48. člena ZSPJS).4

11. Bistvena sestavina prevedbe je bila osnovna plača 
javnega uslužbenca, ki jo je ta dosegel v prejšnjem plačnem 
sistemu. Podlaga za prevedbo je bila namreč osnovna plača 
javnega uslužbenca, ki jo je ta dosegel z napredovanji na de-
lovnem mestu oziroma v nazivu (seštevek količnika), z dodatki, 
vključenimi v njegovo osnovno plačo. Osnovna plača javnega 
uslužbenca je bila določena na podlagi predpisov in kolektivnih 
pogodb, praviloma v individualnem delovnopravnem aktu jav-
nega uslužbenca (sklep, odločba, pogodba o zaposlitvi). Na ta 
akt odkazuje avtentična razlaga.

12. Sporna za predlagatelja je prevedba morebitnih neza-
konitih plač. Meni namreč, da je zakonodajalec s sklicevanjem 
v avtentični razlagi na individualni delovnopravni akt javnega 
uslužbenca onemogočil preverjanje zakonitosti plač, ki so bile 
določene v nasprotju z veljavnimi predpisi oziroma kolektivnimi 
pogodbami in so bile kot takšne tudi prevedene v novi plačni 
sistem, s čimer naj bi jim naknadno podelil zakonitost. Iz nave-
denega izhaja, da je predlagatelju v zvezi z avtentično razlago 
sporno dvoje – obseg prevedbe in način preverjanja zakonitosti 
plač ob prevedbi.

13. Iz 49.a člena ZSPJS in avtentične razlage k temu 
členu izhaja, da urejata zgolj prevedbo plače javnega usluž-
benca ob prehodu iz prejšnjega na novi plačni sistem s preved-
bo nominalnega zneska osnovne plače javnega uslužbenca, 
določenega v individualnem delovnopravnem aktu, zadnjem 
veljavnem v mesecu pred izplačilom plač po novih predpisih, 
in uvrstitev prevedene plače javnega uslužbenca v novi plačni 
sistem. Ker je zakonodajalec določil, da se prevede plača, ki 
je bila določena po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo 
ZSPJS, s tem ni izrazil zahteve, naj se najprej preveri, ali je 
bila ta plača določena v skladu s predpisi, in se plača šele nato 
prevede v novi plačni sistem, temveč je zgolj določil, za katero 
plačo gre – za zadnjo plačo, določeno po predpisih, ki so veljali 

3 Osnovna plača se je po ZRPJZ določila na podlagi osnove 
za obračun plač in količnikov, določenih v skladu z zakonom (drugi 
odstavek 3. člena ZRPJZ). Količniki za določitev osnovnih plač 
delovnih mest za druge zaposlene so bili odvisni od zahtevane 
strokovne izobrazbe in zahtevnosti dela (prvi odstavek 6. člena 
ZRPJZ), količnik za določitev osnovne plače posameznega delavca 
pa je bil odvisen tudi od količnika, ki ga je lahko zaposleni dobil z 
napredovanjem (7. člen ZRPJZ).

4 Pred dejansko prevedbo je bil delodajalec zadolžen, da 
opravi tudi informativno prevedbo (sedmi odstavek 49.a člena 
ZSPJS). 

pred uveljavitvijo ZSPJS. Zakonodajalec je glede na navedeno 
v sistemu izhajal iz tega, da je plača določena zakonito. Že 
jezikovna razlaga prvega odstavka 49.a člena ZSPJS narekuje 
takšno razumevanje.

14. Čeprav zakonodajalec trenutka prehoda v novi plačni 
sistem ni vezal na istočasno preverjanje zakonitosti plač javnih 
uslužbencev v starem plačnem sistemu, to ne pomeni, da je 
pristal na to, da se v novi plačni sistem prevedejo in prenesejo 
morebitno nepravilno oziroma nezakonito določene plače sta-
rega plačnega sistema. Način uveljavljenja vrnitve napačno 
določene in izplačane plače je zakonodajalec uredil v 3.a členu 
ZSPJS.5 Določba je bila sprejeta z ZSPJS-D in se uporablja 
od 1. 7. 2005, kar pomeni, da je že učinkovala pred dejansko 
uveljavitvijo novega plačnega sistema v praksi. Vlada sicer 
meni, da je glede na umestitev določbe v sistemski del zakona 
na njeni podlagi mogoče posegati le v akte, s katerimi je bila 
določena plača javnega uslužbenca v novem plačnem sistemu, 
in ne v akte, s katerimi je bila določena plača na podlagi predpi-
sov, ki so veljali pred uveljavitvijo ZSPJS. Meni, da bi drugačen 
namen zakonodajalca terjal sprejetje posebne prehodne določ-
be o tem. Po presoji Ustavnega sodišča takšen zakonodajalčev 
namen ne izhaja iz zakonodajnega gradiva,6 niti takšne razlage 
ne omogoča jezikovna razlaga, niti je ne podpira sistemska 
razlaga zakonskega besedila. Zakonodajalec je jasno zapisal v 
tretjem odstavku 3. člena ZSPJS, uveljavljanem z ZSPJS-D, da 
se javnemu uslužbencu in funkcionarju v pogodbi o zaposlitvi, 
odločbi oziroma sklepu ne sme določiti plača v drugačni višini, 
kot je določena z zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi 
na njihovi podlagi, ter s kolektivnimi pogodbami. Plača javnega 
uslužbenca v novem plačnem sistemu, kot je že bilo predhodno 
pojasnjeno, pa temelji na plači javnega uslužbenca, kot je bila 
določena v prejšnjem plačnem sistemu. Zakonita plača po 
tretjem odstavku 3. člena ZSPJS zato predpostavlja zakonitost 
plače prejšnjega plačnega sistema, kar izhaja tudi iz prvega od-
stavka 49.a člena ZSPJS. Če je ta nezakonita, je treba skladno 
s 3. in 3.a členom ZSPJS to nezakonitost odpraviti ne glede na 
to, ali se to odpravi pri prevedbi po 49.a členu ZSPJS ali kadar 
koli se to ugotovi. Določb 3., 3.a in 49.a člena ZSPJS zato po 
presoji Ustavnega sodišča ni mogoče ločeno razlagati. To je 
tudi v skladu s cilji, ki jih zakonodajalec zasleduje z ZSPJS – 
enoten in finančno obvladljiv sistem ter enako plačilo za enako 
delo na primerljivih delovnih mestih.

15. Za zagotavljanje zakonitosti določitve in izplačila plač 
je primarno zadolžen delodajalec, ki mora nemudoma začeti 
odpravljati ugotovljene nezakonitosti (prvi odstavek 3. člena 
ZSPJS). Za odpravo morebitnih nezakonitosti zaradi preveč 
izplačanega zneska pa je zakonodajalec pooblastil tudi pre-
dlagatelja (peti odstavek 3.a člena ZSPJS). Ta pod določenimi 
pogoji lahko tudi sam s tožbo pred pristojnim sodiščem zahteva 
vračilo preveč izplačanega zneska, lahko pa zahteva tudi po-
pravljalne ukrepe po opravljeni reviziji po Zakonu o računskem 
sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12 – ZRacS-1), če 
revidiranec napak ne bi sam odpravil v času revizije.

16. Avtentična razlaga glede na navedeno po svoji vsebini 
razlaga 49.a člen ZSPJS in ne spreminja oziroma dopolnjuje 
ZSPJS mimo zakonodajnega postopka. Zakonodajalec s spre-
jetjem avtentične razlage zato ni spremenil namena in pomena 
49.a člena ZSPJS, ki ga je zasledoval že ob sprejemanju 
49.a člena ZSPJS. Vsekakor ni z avtentično razlago izrazil 
svojega drugačnega namena, kot zatrjuje predlagatelj, to je, 
da presoja zakonitosti količnikov ni več mogoča, niti ni posegel 
v tovrstna pooblastila predlagatelja. Člen 49.a ZSPJS glede 

5 Na podlagi 75. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni 
list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08 – ZJU) 
se lahko deloma razveljavijo pogodba o zaposlitvi in drugi akti, s 
katerimi se odloči o pravicah in obveznostih javnega uslužbenca, 
če so posamezne določbe v škodo javnega interesa ali v neskladju 
z zakonom, podzakonskimi predpisi in kolektivno pogodbo, ter na-
domestijo z določbami, ki so v skladu z zakonom, podzakonskimi 
predpisi in kolektivno pogodbo.

6 Poročevalec DZ, št. 28/05, EPA 221-IV. 
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vsebine, ki mu jo je dala avtentična razlaga, zato ni v neskladju 
z 89. členom Ustave.

17. Ker je zakonodajalec pri prevedbi izhajal iz zakonite 
plače, za odpravo morebitnih nepravilnosti pa je uredil pose-
ben postopek v ZSPJS, 49.a člen ZSPJS v izpodbijanem delu 
tudi ni v neskladju z načelom zakonitosti iz 2. člena in četrtega 
odstavka 153. člena Ustave ter z načelom enakosti iz drugega 
odstavka 14. člena Ustave.

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

prvega odstavka 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Ura-
dni list RS, št. 64/07– uradno prečiščeno besedilo in 109/12 
– ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in 
sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta 
Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, 
Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je 
sprejelo s šestimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodnici 
Jadek Pensa in Sovdat ter sodnik Zobec. Odklonilno ločeno 
mnenje je dala sodnica Sovdat.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

729. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega 
sodišča

Številka: Up-771/11-10
Datum: 21. 2. 2013

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritož-
bi Vlada Perkoviča, Ljubljana, ki ga zastopa Gregor Simončič, 
odvetnik v Ljubljani, na seji 21. februarja 2013

o d l o č i l o:

Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 1169/2008 z dne 
28. 2. 2011 se razveljavi in zadeva se vrne Vrhovnemu sodišču 
v novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. V sporu razvezanih zakoncev o tem, ali sodi v njuno 

skupno premoženje stanovanje, ki ga je pritožnik (v sporu tože-
nec) kupil po razvezi zakonske zveze, potem ko je prodal sta-
novanje, kupljeno v času trajanja zakonske zveze, je sodišče 
prve stopnje zavrnilo tožbeni zahtevek tožnice za ugotovitev, da 
je solastnica novega stanovanja do 17/40. Odločilo je na pod-
lagi stališča, da skupna lastnina po razvezi zakonske zveze ne 
more več nastati. Nasprotno pritožnikovo tožbo na ugotovitev, 
da je bil sam pretežni lastnik starega stanovanja, je sodišče 
zaradi pomanjkanja pravnega interesa zavrglo. Višje sodišče je 
zavrnilo pritožbo tožnice in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. 
Vrhovno sodišče pa je reviziji tožnice delno ugodilo zaradi ugo-
tovljene napačne uporabe materialnega prava in sodbo sodišča 
druge stopnje spremenilo tako, da je tožničini pritožbi delno 
ugodilo in spremenilo sodbo sodišča prve stopnje tako, da je 
v celoti ugodilo ugotovitvenemu delu tožničinega zahtevka, 
utemeljenemu na zakonski domnevi enakih deležev. Odločitev 
je sprejelo na podlagi stališča, da je treba načelo realne subro-
gacije glede stvari, pridobljene z enostransko porabo skupnih 
sredstev, enako kot med zakonsko zvezo, uporabiti tudi po 
razvezi zakonske zveze, a pred delitvijo skupnega premoženja. 

Ni pa Vrhovno sodišče poseglo v pravnomočno odločitev nižjih 
sodišč o zavrnitvi tožničinega zahtevka za izstavitev zemljiško-
knjižnega dovolila.

2. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega 
sodišča in zatrjuje kršitve 14., 22. in 33. člena Ustave. Pritrjuje 
ugotovljenemu dejanskemu stanju glede tega, da sta pravdni 
stranki razvezana zakonca, da do delitve skupnega premoženja 
ni prišlo, da je bilo staro stanovanje kupljeno v času trajanja 
zakonske zveze ter da je po razvezi zakonske zveze pritožnik to 
stanovanje prodal in kupil novo, dražje stanovanje. Sporno pa 
se mu zdi stališče Vrhovnega sodišča, da ni nasprotoval načinu 
delitve, kot ga predlaga tožnica, saj naj bi že v odgovoru na tožbo 
zatrjeval, da staro stanovanje ni spadalo v skupno premoženje, v 
nasprotni tožbi pa naj bi podredno uveljavljal še, da mu pripada 
vsaj nadpolovični delež na njem. Vrhovno sodišče naj bi v na-
sprotju s spisovnim gradivom ugotovilo tudi, da pritožnikovo rav-
nanje pomeni samovoljno (in ne v soglasju s tožnico opravljeno) 
prodajo skupne stvari. Pritožnik nasprotuje uporabi načela realne 
subrogacije po razvezi zakonske zveze in pojasnjuje svoje ne-
strinjanje z razlogi Vrhovnega sodišča. Sprašuje se, na kakšen 
način je sodišče sploh ugotovilo, da je bil izkupiček od prodaje 
starega stanovanja porabljen za nakup novega stanovanja, saj 
naj tožnica te trditvene podlage v tožbi ne bi postavila. Opozarja 
tudi na po njegovem mnenju zmotno sklicevanje Vrhovnega 
sodišča na nekatere judikate, saj naj tožnica pravnega posla za 
nakup novega stanovanja ne bi izpodbijala. S sklicevanjem na 
sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 589/1997 z dne 22. 10. 1998 
in sodbo št. II Ips 712/2007 z dne 11. 6. 2009 zatrjuje, da bi šel 
tožnici po sodni praksi v obravnavanem primeru le obligacijski 
zahtevek, in poudarja, da sodišče ne bi smelo dopustiti različno-
sti pravnih režimov, ampak bi moralo strankam omogočiti enak 
način uveljavljanja pravic.

3. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-771/11 z dne 
2. 10. 2012 ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča 
št. II Ips 1169/2008 z dne 28. 2. 2011 sprejelo v obravnavo. O 
tem je obvestilo Vrhovno sodišče. Ustavno pritožbo je poslalo 
v odgovor nasprotni stranki iz pravde (tožnici), ki nanjo ni 
odgovorila.

B.
4. Tožnica je v obravnavani pravdi s tožbo zahtevala ugo-

tovitev, da je do 17/40 solastnica stanovanja, ki ga je pritožnik 
kupil po razvezi zakonske zveze, a pred delitvijo skupnega 
premoženja, z izkupičkom od prodaje v času trajanja zakonske 
zveze kupljenega stanovanja. Vrhovno sodišče je potem, ko je 
drugače kot nižji sodišči presodilo, da novo stanovanje, oziro-
ma natančneje 85-odstotni solastniški delež na njem (ker je bilo 
le v tolikšnem delu plačano s kupnino od prodaje starega stano-
vanja), sodi v skupno premoženje pravdnih strank, nadaljevalo, 
da tožnica z zahtevkom na ugotovitev solastniškega deleža na 
tem stanovanju dejansko zahteva že delitev tega premoženja, 
toženec pa takšnemu načinu delitve ni nasprotoval, zato je ob 
enakovrednem prispevku pravdnih strank k nastanku skupne-
ga premoženja tožnici prisodilo vtoževani solastniški delež na 
stanovanju. Pritožnik nasprotuje takšni odločitvi Vrhovnega 
sodišča med drugim s trditvijo o protispisnosti ugotovitve, da 
predlaganemu načinu delitve ni nasprotoval, ko pa je delitvi 
spornega premoženja na enaka dela ugovarjal tako v odgovoru 
na tožbo kot z nasprotno tožbo.

5. Ustavno sodišče je zato izpodbijano odločitev Vrhovne-
ga sodišča preizkusilo z vidika 22. člena Ustave. Natančneje, 
preizkusilo je, ali je bila pritožniku v zvezi z ugotavljanjem de-
ležev zakoncev na skupnem premoženju zagotovljena pravica 
do izjave v postopku.

6. Ustava v 22. členu vsakomur zagotavlja enako varstvo 
njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi 
državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih po-
oblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih 
interesih. Iz tega ustavnega procesnega jamstva izhaja med 
drugim pravica do kontradiktornega postopka oziroma pravica 
do izjave, na podlagi katere mora biti vsaki stranki zagotovljena 
možnost sodelovanja v sodnem postopku in obrambe pred vse-
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mi procesnimi dejanji, ki bi lahko vplivala na njene pravice ali 
na njen pravni položaj.1 Zato mora biti v okviru pravdnega po-
stopka vsaki stranki dana možnost, da se izjavi o vseh dejstvih 
in dokazih kot tudi o pravnih vprašanjih, ki so pomembna za 
odločitev o zadevi. Pravica do izjave, ki temelji na spoštovanju 
človekove osebnosti in dostojanstva, stranki torej zagotavlja, da 
jo bo sodišče obravnavalo kot aktivnega udeleženca postopka 
in ji omogočilo učinkovito obrambo pravic ter s tem možnost, 
da aktivno vpliva na odločitev v zadevah, ki posegajo v njene 
pravice in interese. Pomen te pravice je zagotoviti, da bo stran-
ka subjekt in ne le objekt postopka.2

7. Pravici stranke, da se v postopku izjavi, ustreza ob-
veznost sodišča, da vse navedbe strank vzame na znanje, 
da pretehta njihovo upoštevnost in da se do tistih navedb, 
ki so za odločitev bistvenega pomena, v obrazložitvi sodbe 
tudi opredeli.3 Za zagotovitev ustavne pravice do poštenega 
sojenja kot tudi za zagotovitev zaupanja v sodstvo je namreč 
velikega pomena, da stranka, tudi če njenemu zahtevku ni bilo 
ugodeno oziroma če niso bili upoštevani njeni ugovori, lahko 
spozna, da se je sodišče z njenimi argumenti seznanilo in jih 
obravnavalo, ter ne ostane v dvomu, ali jih sodišče morda ni 
enostavno prezrlo.4

8. Pri delitvi skupnega premoženja se šteje, da sta deleža 
zakoncev na skupnem premoženju enaka, zakonca pa lahko 
dokažeta, da sta prispevala k skupnemu premoženju v dru-
gačnem razmerju (prvi odstavek 59. člena Zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih, Uradni list RS, št. 69/04 – uradno 
prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZZZDR). Iz sodb in drugih 
listin iz pravdnega spisa, ki jih je pritožnik priložil ustavni pri-
tožbi, izhaja, da je pritožnik zakonski domnevi enakih deležev 
na skupnem premoženju nasprotoval z nasprotno tožbo, s 
katero je zahteval ugotovitev, da znaša njegov delež na sta-
rem stanovanju 19/20, delež tožnice pa 1/20, medtem ko je v 
odgovoru na tožbo svojo obrambo gradil predvsem na ugovoru 
izključne lastnine na tem stanovanju. Sodišče prve stopnje se 
zaradi zavrnitve tožničinega zahtevka že na podlagi stališča, 
da tožnici (čeprav je ocenilo, da staro stanovanje sodi v skupno 
premoženje pravdnih strank) ne gre solastniški delež na novem 
stanovanju, ker skupna lastnina po razvezi zakonske zveze 
ne more več nastati, z deležem pravdnih strank na skupnem 
premoženju v okviru odločanja o zahtevku iz temeljne pravde 
ni ukvarjalo. Ker je zavrnilo tožničin zahtevek že iz navedenih 
razlogov, je zaradi pomanjkanja pravnega interesa zavrglo 
pritožnikovo nasprotno tožbo. Presodilo je, da je pritožnik imel 
pravno korist od ugotovitve obstoja njegovega domnevno ve-
čjega deleža na starem stanovanju le, dokler je bil v pravni 
negotovosti glede odločitve o tožbenem zahtevku tožnice, z 
zavrnitvijo tega tožbenega zahtevka v celoti pa je pravni interes 
za nadaljevanje postopka po nasprotni tožbi izgubil.

9. Vrhovno sodišče je na podlagi drugačne materialno-
pravne presoje odločilo, da novo stanovanje, oziroma 85-od-
stotni delež na njem, sodi v skupno premoženje pravdnih 
strank, in to premoženje razdelilo ob upoštevanju izhodišča o 
enakovrednem prispevku pravdnih strank k njegovemu nastan-
ku. Uporabe tega izhodišča ni posebej utemeljilo. Ob upošte-
vanju dejstva, da sodišče prve stopnje ni ocenjevalo prispevka 
pravdnih strank k nastanku skupnega premoženja, pa lahko 
to izhodišče temelji le na zakonski domnevi enakih deležev 
zakoncev na njem. To pa vzbuja dvom o tem, ali ni Vrhovno 
sodišče morda res prezrlo pritožnikovih ugovorov zoper takšno 

1 Primerjaj sklepa Ustavnega sodišča št. Up-184/98 z dne 
2. 2. 1999 (OdlUS VIII, 134), 3. točka obrazložitve, in št. Up-216/99 
z dne 19. 12. 2000 (OdlUS IX, 315), 3. točka obrazložitve. 

2 Primerjaj odločbi Ustavnega sodišča št. Up-39/95 z dne 
16. 1. 1997 (OdlUS VI, 71), 10. točka obrazložitve, in št. Up-570/10 
z dne 13. 10. 2011 (Uradni list RS, št. 93/11), 9. točka obrazložitve. 

3 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. Up-39/95, 
10. točka obrazložitve.

4 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. Up-373/97 z dne 
22. 2. 2001 (Uradni list RS, št. 19/01, in OdlUS X, 108), 9. točka 
obrazložitve.

oceno deležev pravdnih strank na skupnem premoženju. Ne 
drži sicer (kot zmotno meni pritožnik), da takšen sklep uteme-
ljuje že zapis v izpodbijani sodbi o njegovem nenasprotovanju 
predlaganemu načinu delitve. Že jezikovna analiza tega dela 
izpodbijane sodbe namreč pokaže, da pritožnik po presoji 
Vrhovnega sodišča ni nasprotoval le načinu delitve skupnega 
premoženja (torej temu, da pripade tožnici namesto deleža 
na skupnem premoženju že solastniški delež na stanovanju 
kot (edinem) predmetu, ki sodi v skupno premoženje pravdnih 
strank), ne pa temu, da mu pripada le polovični delež na njem.5 
Vendar ostaja dejstvo, da se Vrhovno sodišče do ugovorov 
pritožnika, s katerimi je nasprotoval delitvi starega stanovanja 
na enaka dela, v izpodbijani sodbi ni opredelilo.

10. Po ustaljenem stališču Ustavnega sodišča sodišče 
sicer ni dolžno posebej odgovarjati na vsak pravni argument 
stranke, dolžno pa se je opredeliti vsaj do nosilnih pravnih 
naziranj, ki so dovolj argumentirana, ki niso očitno neutemelje-
na in ki za odločitev v zadevi po razumni presoji sodišča niso 
neupoštevna.6 Pri tem ni nujno, da je odgovor na navedbo 
stranke vedno izrecen, saj je v nekaterih primerih tudi iz drugih 
navedb v obrazložitvi razvidno, da se je sodišče seznanilo z 
argumenti stranke in da jih je obravnavalo.7 Za obrazložitev 
odločbe instančnega sodišča še posebej velja, da ni nujno, da 
je tako obširna, kot mora biti obširna obrazložitev sodišča prve 
stopnje.8 Vendar to velja le v primeru, ko instančno sodišče 
pritrdi pravnemu naziranju nižjih sodišč in je zato praviloma 
mogoče že iz sodb nižjih sodišč razbrati obširne razloge za 
sporno pravno stališče.9 V primeru, ko Vrhovno sodišče ne 
pritrdi pravnemu naziranju nižjih sodišč in zaradi drugačnega 
pravnega stališča celo spremeni izpodbijane sodbe, pa se 
mora do spornega pravnega vprašanja opredeliti tako, kot da 
bi bilo sodišče prve stopnje.10

11. V obravnavanem primeru je pritožnik v odgovoru na 
tožbo določno uveljavljal le ugovor izključne lastnine (na starem 
stanovanju). Ta ugovor je argumentirano zavrnilo že sodišče 
prve stopnje. Zato Vrhovno sodišče, ki je v tem delu pritrdilo 
pravni presoji nižjih sodišč, z opustitvijo izrecne opredelitve do 
tega pritožnikovega ugovora ni kršilo njegove pravice do izjave. 
Nasprotna tožba, v kateri je pritožnik uveljavljal ugovor nadpo-
lovičnega deleža na skupnem premoženju, pa je bila zaradi 
pomanjkanja pravnega interesa pravnomočno zavržena že na 
prvi stopnji. Zato se na prvi pogled zdi, da Vrhovno sodišče ni 
kršilo pritožnikovih pravic niti s tem, ko se ni opredelilo do tega 
pritožnikovega ugovora, saj ta (sicer materialnopravno pomem-
ben) ugovor pritožnika v skladu s pravili procesnega prava ni bil 
več pravno upošteven. Vendar takšna razlaga v obravnavanem 
primeru ne bi bila sprejemljiva z vidika pritožnikove pravice do 
izjave, ki naj stranki zagotovi možnost učinkovite obrambe nje-
nih pravic v postopku in s tem možnost, da vpliva na odločitev 
sodišča v zadevi, ki posega v njene pravice oziroma interese.

5 Delitev skupnega premoženja se namreč praviloma ne 
opravi že v okviru pravdnega postopka (tu se določi le obseg sku-
pnega premoženja in deleži na njem), ampak v okviru nepravdnega 
postopka po pravilih 118. do 130. člena Zakona o nepravdnem 
postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 – popr. – ZNP; glej 
60. člen ZZZDR). Vendar sodna praksa v posameznih primerih 
dopušča delitev skupnega premoženja že v okviru pravdnega 
postopka pod pogojem, da toženec temu ne nasprotuje (primerjaj 
sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 22/98 z dne 11. 3. 1999 ter sodbo 
in sklep št. II Ips 217/2011 in II Ips 17/2009 z dne 14. 7. 2011).

6 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. Up-373/97, 9. toč-
ka obrazložitve.

7 Prav tam.
8 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. Up-590/05 z dne 

17. 4. 2008 (Uradni list RS, št. 53/08, in OdlUS XVII, 30), 6. točka 
obrazložitve.

9 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-590/05, 9. točka obra-
zložitve. 

10 Primerjaj odločbi Ustavnega sodišča št. Up-1381/08 z 
dne 23. 9. 2009 (Uradni list RS, št. 80/09), 10. točka obrazložitve, 
in št. Up-1273/09 z dne 13. 10. 2011 (Uradni list RS, št. 93/11), 
8. točka obrazložitve. 
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12. Upoštevati je treba, da vsebuje izrek sodbe v »čisti« 
skupnopremoženjski pravdi (na ugotovitev obsega in deležev 
na skupnem premoženju)11 po naravi stvari vedno odločitev o 
deležih obeh pravdnih strank na tem premoženju. S tem, ko je 
Vrhovno sodišče na podlagi drugačne materialnopravne presoje 
primera v revizijskem postopku (prvič) odločilo o deležu tožnice 
na skupnem premoženju, je torej hkrati meritorno (in z učinkom 
pravnomočnosti) odločilo tudi o deležu pritožnika. To pa po-
meni, da je postal pritožnikov ugovor nadpolovičnega deleža v 
revizijskem postopku ponovno aktualen. Ta ugovor je pritožnik 
sicer podal v okviru navedb v (v procesnem smislu samostojni) 
nasprotni tožbi, ki je bila zavržena, pa vendar (glede na predsta-
vljeno posebnost zahtevka v »čisti« skupnopremoženjski pravdi) 
še vedno v sporu zaradi ugotovitve deležev obeh pravdnih 
strank na skupnem premoženju. V takšni skupnopremoženjski 
pravdi navedb toženca, ki nastopa hkrati kot tožnik po nasprotni 
tožbi, po logiki stvari ni mogoče ločiti na tiste, ki bi pomenile 
zgolj toženčevo obrambo zoper zahtevek tožnice, in na tiste, 
ki bi utemeljevale le toženčev zahtevek po nasprotni tožbi, ki 
prav tako pomeni toženčevo obrambno sredstvo.12 Zato sodijo 
v procesno gradivo v okviru temeljne pravde tudi pritožnikove 
trditve in obrambni ugovori iz vlog, v katerih je pritožnik posta-
vil oziroma utemeljeval svoj zahtevek po nasprotni tožbi. Za 
obravnavani primer je pomembno tudi, da za pritožnikov uspeh 
z ugovorom nadpolovičnega deleža nasprotna tožba niti ni bila 
nujna. Pritožniku, ki je pri sporni nepremičnini vpisan kot njen 
izključni lastnik, namreč ugovora nadpolovičnega deleža ni bilo 
treba uveljavljati s posebnim zahtevkom, ampak zadošča že 
sam ugovor.13 Zato zgolj zato, ker je sodišče prve stopnje zara-
di pomanjkanja pravnega interesa v tisti fazi postopka zavrglo 
pritožnikovo nasprotno tožbo (s čimer je odpadel pritožnikov 
zahtevek), pritožnikove trditve in obrambni ugovori, ki jih je podal 
v isti vlogi, niso postali pravno neupoštevni. Vrhovno sodišče bi 
torej moralo kljub pravnomočno zavrženi nasprotni tožbi upo-
števati pritožnikov ugovor nadpolovičnega deleža kot ugovor 
samostojne nasprotne pravice ter se do njega opredeliti. Ker ni 
tako ravnalo, ampak je meritorno odločilo (tudi) o pritožnikovem 
deležu na skupnem premoženju zgolj na podlagi navedb tožnice, 
je kršilo pritožnikovo pravico do izjave.

13. Zaradi ugotovljene kršitve pravice do izjave iz 22. čle-
na Ustave je Ustavno sodišče sodbo Vrhovnega sodišča razve-
ljavilo in zadevo vrnilo temu sodišču v novo odločanje. Ker je 
že ugotovljena kršitev narekovala Ustavnemu sodišču ugoditev 
ustavni pritožbi, se Ustavno sodišče v presojo drugih zatrjeva-
nih kršitev ni spuščalo.

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

prvega odstavka 59. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Ura-
dni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 
– ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in 
sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta 
Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, 
Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je 
sprejelo soglasno.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

11 To je v pravdi, kjer tožeča stranka ne uveljavlja izključne 
lastnine na spornem premoženju.

12 Po ustaljenem stališču sodne prakse o skupnopremo-
ženjskih zahtevkih zakoncev po tožbi in po nasprotni tožbi zaradi 
njune medsebojne soodvisnosti ni mogoče odločati ločeno (prim. 
pravno mnenje Vrhovnega sodišča, sprejeto na občni seji dne 
21. in 22. 12. 1992, Poročilo VSS, št. 2/92).

13 Takšno je tudi stališče (novejše) sodne prakse (primerjaj 
sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1186/2005 z dne 
1. 2. 2006 in sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 603/2007 z dne 
23. 6. 2010).

730. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča 
v Kopru

Številka: Up-699/12-25
Datum: 17. 1. 2013

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritož-
bi Občine Ankaran, ki jo zastopa mag. Miha Šipec, odvetnik v 
Ljubljani, na seji 17. januarja 2013

o d l o č i l o:

Sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cp 383/2012 z dne 
5. 6. 2012 se razveljavi in zadeva se vrne temu sodišču v novo 
odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pritožnica je v nepravdnem postopku vložila predlog 

za ureditev razmerij med domnevnima skupnima lastnikoma 
(pritožnico in Mestno občino Koper – v nadaljevanju MOK) 
nepremičnin v občinski lasti na ozemlju pritožnice tako, da je 
odtujevanje in obremenjevanje teh nepremičnin dopustno le, 
če s tem soglašata obe občini, in predlog za začasno odred-
bo, s katero bi se MOK prepovedala prodaja posameznih od 
navedenih nepremičnin. Sodišče prve stopnje je oba predloga 
zavrglo, ker naj pritožnica za svoj zahtevek ne bi imela prav-
nega interesa, sodišče druge stopnje pa je pritožbo pritožnice 
zavrnilo in potrdilo sklep prve stopnje, vendar z drugačnimi 
razlogi. Poudarilo je, da je od obstoja sposobnosti biti stran-
ka, ki je splošna procesna predpostavka, odvisna dopustnost 
predloga za sodno varstvo pritožnice. Brez te sposobnosti naj 
sodišče sploh ne bi smelo vsebinsko odločati o zahtevi oziroma 
predlogu. Nesposobnost biti stranka naj bi bila ovira za izdajo 
meritorne odločbe. Po mnenju Višjega sodišča pritožnica še ni 
pravni subjekt oziroma še ni pravno sposobna in tako tudi ni 
sposobna biti stranka, pri čemer gre za pomanjkljivost, ki je ni 
mogoče odpraviti. To stališče je Višje sodišče oprlo predvsem 
na dejstvo, da je pritožnica sicer že ustanovljena, ni pa še kon-
stituirana, zato naj še ne bi pridobila sposobnosti za nastopanje 
v pravnem prometu. Višje sodišče meni, da pravna oseba pri-
dobi pravno sposobnost šele po izpolnitvi dejstev, ki jih pravni 
akt določa kot predpostavke za pridobitev lastnosti pravnega 
subjekta, oziroma po tvorbi ustreznega organizacijskega ustro-
ja, s katerim lahko pravna oseba deluje in udejanja svoj namen.

2. Pritožnica zatrjuje, da je Višje sodišče prekršilo njene 
človekove pravice iz 14., 22., 23. in 33. člena Ustave. Obširno 
opisuje razloge za vložitev predloga za ureditev razmerij v 
nepravdnem postopku. Navaja, da želi MOK »razlastiti« prito-
žnico z razpolaganjem z nepremičninami z njenega območja, 
ki so nerazdeljeno skupno premoženje pritožnice in MOK. S 
tem naj bi bil v veliki meri izničen za delovanje pritožnice nujen 
premoženjski substrat. Pritožnica meni, da ji stališče sodišč 
v času med ustanovitvijo in konstituiranjem organov odreka 
vsako možnost za sodno varstvo njenih pravic in premoženja. 
Trdi, da je bila ustanovljena z odločbo Ustavnega sodišča 
št. U-I-114/11 z dne 9. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 47/11) 
na dan izdaje te odločbe in da je tega dne pridobila pravno 
sposobnost, sposobnost biti subjekt pravic in obveznosti. Pri-
tožnica poudarja, da z ustanovitvijo nove občine, ki se izloči iz 
druge občine, za premoženje teh dveh občin nastane pravni 
režim nerazdeljenega skupnega premoženja, pri katerem je za 
posle rednega upravljanja, vključno z odtujevanjem, v skladu 
z 51.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10 
– v nadaljevanju ZLS) pogoj soglasje obeh občin. Pritožnica 
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naj bi zato 9. 6. 2011 pridobila upravičenja skupnega lastnika 
na upoštevnem občinskem premoženju. Navaja, da MOK eno-
stransko prodaja nepremičnine na ozemlju že ustanovljene (in 
iz MOK izločene) nove občine, kar naj bi bilo očitno pravno 
nedopustno in samovoljno. Po mnenju pritožnice pravni red 
v vseh drugih primerih nerazdeljenega skupnega premoženja 
priznava pravico skupnih lastnikov, da zahtevajo varstvo svojih 
pravic zoper druge skupne lastnike v sodnem postopku (in sicer 
po postopku iz 112.–117. člena Zakona o nepravdnem postop-
ku, Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 – popr. – ZNP). Ker naj 
bi sodišče pritožnici v izpodbijanem sklepu to pravico odreklo in 
jo obravnavalo drugače od oseb v bistveno enakem položaju, 
naj bi ji kršilo pravico do enakosti pred zakonom iz drugega 
odstavka 14. člena Ustave. Za takšno razlikovanje naj ne bi bilo 
razumnega razloga. Po oceni pritožnice dejstvo, da procesno 
nesposoben subjekt nima zastopnika, ne more pomeniti, da 
tak subjekt zato ostane brez pravic in brez možnosti, da bi te 
pravice sodno uveljavljal. Ker naj bi v drugih primerih, ko pro-
cesno nesposobna fizična ali pravna oseba v nekem trenutku 
nima nobenega zastopnika, pravni red vedno poskrbel, da se 
njene pravice nazadnje uveljavijo po nekem zakonitem ali za-
časnem zastopniku, naj bi bila pritožnica protiustavno neenako 
obravnavana tako v razmerju do teh procesno nesposobnih 
oseb kot tudi v razmerju do tistih procesno nesposobnih oseb, 
ki so veljavno zastopane, in v razmerju do procesno sposobnih 
subjektov. Pritožnica zatrjuje tudi kršitev pravice do enakega 
varstva pravic iz 22. člena Ustave, ker do sodnega postopka, v 
katerem bi se ta pravica udejanjila, sploh ni prišlo. Pravica do 
sodnega varstva iz 23. člena Ustave naj bi bila pritožnici krše-
na, ker ji je bil v celoti onemogočen dostop do sodišča, čeprav 
že ima materialne pravice na nerazdeljenem skupnem premo-
ženju. Teh naj zaradi izpodbijanega sklepa ne bi mogla braniti 
pred sodiščem. Po mnenju pritožnice izpodbijani sklep Višjega 
sodišča njene premoženjske pravice spreminja v pravice, ki 
jih ni mogoče sodno uveljavljati in so zato odprte za prosto 
uzurpacijo. Pritožnica zastopa stališče, da bi ji moralo sodišče 
v nepravdnem postopku omogočiti dostop do sodnega varstva 
tako, da bi se določila procesno sposobna fizična oseba, ki bi 
jo zastopala. Navaja tudi procesna instituta iz tretjega odstavka 
76. člena in iz 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni 
list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – v 
nadaljevanju ZPP), ki naj bi to omogočala. Trdi, da sta izpod-
bijana sklepa prekršila tudi njeno pravico do zasebne lastnine 
iz 33. člena Ustave, in sicer v zvezi z nerazdeljenim skupnim 
premoženjem, glede katerega (kolikor so to nepremičnine, ki 
ležijo na območju pritožnice) naj bi pritožnica utemeljeno priča-
kovala, da bo postala njegova izključna lastnica. Pritožnica trdi, 
da je pomemben del premoženja, ki je bilo predmet spornega 
nepravdnega postopka, v povsem zasebnopravni funkciji, zato 
naj bi pritožnica morala glede tega premoženja uživati varstvo 
33. člena Ustave.

3. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo s sklepom št. Up-
699/12 z dne 2. 10. 2012 sprejelo v obravnavo. Odločilo je, da 
MOK do končne odločitve Ustavnega sodišča ne sme odsvojiti 
ali obremeniti v izreku sklepa Ustavnega sodišča konkretno dolo-
čenih nepremičnin na ozemlju pritožnice, pri katerih iz zemljiške 
knjige jasno izhaja, da je njihova lastnica v celoti ali v določenem 
deležu MOK. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o 
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče 
o tem obvestilo Višje sodišče v Kopru. V skladu z drugim od-
stavkom navedenega člena ZUstS je Ustavno sodišče ustavno 
pritožbo poslalo v odgovor nasprotni udeleženki (MOK), ki je na 
ustavno pritožbo odgovorila. Nasprotna udeleženka primarno 
predlaga zavrženje ustavne pritožbe. Procesne predpostavke 
za njeno obravnavo naj ne bi bile izpolnjene, ker Svet Krajevne 
skupnosti Ankaran (v nadaljevanju Svet KS Ankaran) oziroma 
njegov predsednik ne moreta veljavno pooblastiti odvetnika za 
vložitev ustavne pritožbe v imenu pritožnice, ker pritožnica ne 
more biti stranka postopka pred Ustavnim sodiščem in ker raz-
veljavitev zgolj izpodbijanega sklepa Višjega sodišča ne more 
spremeniti njenega pravnega položaja. Nasprotna udeleženka 
poleg tega navaja, da je ustavna pritožba po vsebini neuteme-

ljena. Zatrjuje, da ni jasno, v čem pritožnica vidi neenakost pred 
zakonom, da pritožnica konkretno ne pojasni, kako je bila pri-
krajšana pri izvrševanju pravice do izjave, da je že sodišče prve 
stopnje pojasnilo, zakaj pritožnici pravica do sodnega varstva v 
obravnavani zadevi ne pripada, in da Višje sodišče ni sprejelo 
nobenega stališča, ki bi bilo po vsebini v neskladju s pravico do 
zasebne lastnine. Nasprotna udeleženka nasprotuje prepovedi 
odsvojitve in obremenitve nepremičnin.

4. Odgovor nasprotne udeleženke je bil pritožnici vročen 
in je nanj odgovorila. Pritožnica meni, da ima pravico do vse-
binske odločitve Ustavnega sodišča o vprašanju, ki ga med 
drugim načenja njena ustavna pritožba (torej o vprašanju, ali je 
to, da je Višje sodišče pritožnici odreklo sposobnost nastopati 
kot stranka v pravdi, v skladu s človekovimi pravicami). Zato 
naj ustavne pritožbe zaradi neobstoja te sposobnosti ne bi bilo 
dopustno zavreči. Pritožnica navaja tudi, da so stališča, na 
podlagi katerih je njen predlog zavrglo sodišče prve stopnje, 
pravno nepomembna do trenutka, ko se bo do njih moralo 
opredeliti sodišče druge stopnje (ob ponovnem odločanju o pri-
tožbi). Zato naj ne bi bila dolžna z ustavno pritožbo izpodbijati 
tudi sklepa sodišča prve stopnje. Pritožnica se ne strinja niti s 
pomisleki nasprotne udeleženke glede vsebinske utemeljenosti 
ustavne pritožbe in navaja še, da nasprotna udeleženka vlaga 
nedopustno »pritožbo« zoper sklep Ustavnega sodišča o spre-
jemu ustavne pritožbe v obravnavo.

B. – I.
5. Nasprotna udeleženka meni, da je ustavno pritožbo tre-

ba zavreči, ker pritožnica ne more biti udeleženka v postopku 
pred Ustavnim sodiščem, te pomanjkljivosti pa ni mogoče od-
praviti (prvi odstavek 6. člena ZUstS v zvezi s petim odstavkom 
81. člena ZPP), poleg tega pa obstajajo tudi okoliščine iz druge 
in šeste alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS.

6. Očitek nasprotne udeleženke, da pritožnica ni spo-
sobna biti udeleženka v postopku s to ustavno pritožbo, ni 
utemeljen. Pritožnica je bila ustanovljena z odločbo Ustavnega 
sodišča št. U-I-114/11 in njeno konstituiranje je gotovo bodoče 
dejstvo. Ko je tako, ji Ustavno sodišče za ta postopek priznava 
sposobnost biti udeleženka v postopku.

7. Ustavno sodišče zavrača tudi očitek nasprotne ude-
leženke, da Svet Krajevne skupnosti Ankaran (v nadaljevanju 
KS Ankaran) v obravnavani zadevi ne more veljavno zastopati 
pritožnice oziroma veljavno pooblastiti odvetnika za vložitev 
ustavne pritožbe v imenu pritožnice. Člen 140 Statuta Mestne 
občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/01 in 29/03, ter 
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08 – v nadaljevanju Statut) 
določa, katere krajevne skupnosti so ustanovljene na območju 
MOK. Med njimi je tudi KS Ankaran, ki obsega naselje Ankaran, 
kar potrjuje tudi 2. člen Odloka o določitvi območij krajevnih 
skupnosti v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 12/96). 
Krajevne skupnosti MOK so pravne osebe javnega prava, ki 
jih zastopa svet krajevne skupnosti (141. člen Statuta);1 ta 
je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in 
dolžnosti krajevne skupnosti (146. člen Statuta). Po 147. členu 
Statuta člane svetov krajevnih skupnosti MOK (torej tudi KS An-
karan) izvolijo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni skupno-
sti. Območje KS Ankaran je enako območju naselja Ankaran, 
torej je enako območju pritožnice – to območje je bilo izločeno 
iz območja MOK (1. točka izreka odločbe Ustavnega sodišča 
št. U-I-114/11). ZLS sicer nedvomno izhaja iz zasnove krajevne 
skupnosti kot ožjega dela občine (prvi odstavek 18. člena ZLS) 
oziroma iz zasnove krajevne skupnosti kot oblike nadaljnje 
členitve občine, ki je osnovna enota lokalne samouprave. Za-
konsko zamišljena krajevna skupnost je zgolj del širše celote 
in opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na njene prebivalce 
in ki so ji prenesene v izvajanje s statutom občine oziroma 
podrobnejšim odlokom (19.b člen ZLS). Svet krajevne skupno-
sti lahko (kolikor ne gre za izvrševanje na krajevno skupnost 
že veljavno prenesenih pristojnosti) občinskemu svetu zgolj 
predlaga odločitve, ki se nanašajo na krajevno skupnost, in, 

1 Ta ureditev je v skladu s prvim in tretjim odstavkom 19.c čle-
na ZLS. 
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če tako določa statut občine, daje občinskemu svetu ustrezna 
mnenja (drugi odstavek 19.a člena ZLS). Prebivalci krajevne 
skupnosti torej praviloma izvršujejo pravico do lokalne samo-
uprave v občini in v njeni krajevni skupnosti kot ožjem delu 
občine, pri čemer so (morebitne) naloge, ki jih samostojno 
izvršuje krajevna skupnost, nanjo statutarno prenesene z višje 
ravni, kar je odvisno od volje občine.

8. ZLS ne izhaja iz možnosti sistemskega konflikta med 
občino in krajevno skupnostjo, pač pa predvideva, da ti dve 
različni hierarhični ravni izvrševanja lokalne samouprave so-
delujeta in delujeta usklajeno. Drugače povedano, zakonska 
ureditev lokalne samouprave ne rešuje izrecno situacije, kot 
je podana v obravnavanem primeru, ko je Svet KS Ankaran 
žarišče in jedro uveljavljanja demokratično izražene volje ob-
čanov Ankarana, da se njihovo naselje izloči iz MOK in da se 
ustanovi nova občina – volje, ki je bila uspešno uveljavljena na 
podlagi odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-114/11, s katero je 
Ustavno sodišče ustanovilo občino Ankaran na območju, ki je 
enako območju KS Ankaran. Tistega dela navedene odločbe 
Ustavnega sodišča, ki govori o tem, da prebivalci Ankarana do 
rednih lokalnih volitev leta 2014 pravico do lokalne samouprave 
uresničujejo v MOK, za tu obravnavani primer ni mogoče raz-
lagati, kot predlaga nasprotna udeleženka (da je predstavniški 
organ »prebivalcev Ankarana« trenutno župan MOK). Ustavno 
sodišče ima namreč pred seboj ustavno pritožbo, s katero se 
izpodbija zavrženje predloga pritožnice v nepravdnem postop-
ku, v širšem smislu pa gre za reševanje spora med pritožnico 
in MOK glede izvrševanja lastninskih upravičenj na velikem 
številu občinskih zemljišč. Organi MOK, ki je med drugim ves 
čas dosledno nasprotovala samemu nastanku pritožnice kot 
samostojne občine, vsekakor v tem postopku pred Ustavnim 
sodiščem ne bi mogli vestno in primerno zastopati in varovati 
interesov pritožnice oziroma bi bili v nerešljivem konfliktu inte-
resov. Kot navaja pritožnica, je Svet KS Ankaran edini neposre-
dno izvoljeni organ lokalne samouprave (le) za območje naselja 
Ankaran, ki je enako območju pritožnice, izvolilo pa ga je (le) 
volilno telo, ki je enako volilnemu telesu pritožnice. Ustavno 
sodišče je v postopkih, ki so nazadnje pripeljali do ustanovitve 
občine Ankaran oziroma pritožnice (odločba Ustavnega sodi-
šča št. U-I-137/10 z dne 26. 11. 2010, Uradni list RS, št. 99/10, 
ter odločba Ustavnega sodišča št. U-I-114/11), priznalo pravni 
interes za vložitev pobud prav KS Ankaran. KS Ankaran, ki jo 
zastopa njen svet, v formalnem smislu vsekakor ni organ prito-
žnice, saj pritožnica do leta 2014 še ne bo imela konstituiranih 
organov po ZLS (čeprav je za organe MOK mogoče zatrditi 
povsem enako – tudi oni niso organi pritožnice). Vendar je 
glede na enakost območja pritožnice in območja KS Ankaran, 
glede na ozemlje, iz katerega izvira njegova demokratična 
legitimacija, in glede na zgodovino nastajanja Občine Anka-
ran, Svet KS Ankaran brez vsakega dvoma telo, ki je najbližje 
Občini Ankaran kot od MOK ločeni samostojni temeljni enoti 
lokalne samouprave in ki je tudi najbolj primerno, da zastopa 
pravice in pravne koristi pritožnice, kadar in kolikor so ali bi 
lahko bile v koliziji z interesi MOK. Ustavno sodišče glede na 
vse navedeno – za ta specifični primer – priznava Svetu KS 
Ankaran v postopku s to ustavno pritožbo upravičenje, da za-
stopa pritožnico oziroma da za zastopanje pooblasti odvetnika.

9. Neutemeljeni so tudi pomisleki nasprotne udeleženke 
glede pravnega interesa pritožnice. Res je, da pritožnica iz-
podbija le sklep Višjega sodišča, ki je potrdilo sklep Okrajnega 
sodišča o zavrženju njenega predloga za ureditev razmerij in 
predloga za izdajo začasne odredbe. Vendar pomeni morebitni 
uspeh s takšno ustavno pritožbo za pritožnico jasno pravno ko-
rist: če bo izpodbijani sklep sodišča druge stopnje razveljavljen, 
odločitev o zavrženju njene vloge ne bo več pravnomočna, Viš-
je sodišče pa bo moralo še enkrat odločati o pritožbi pritožnice 
zoper sklep Okrajnega sodišča, pri tem pa – ne glede na to, 
kakšna bo njegova odločitev – se ne bo smelo ponovno opreti 
na morebitna, po oceni Ustavnega sodišča, protiustavna stali-
šča izpodbijanega sklepa. Navedeno zadošča, da se pritožnici 
prizna pravni interes za vsebinsko odločitev Ustavnega sodišča 
o tej ustavni pritožbi.

B. – II.
10. Višje sodišče je izpodbijani sklep oprlo na stališče, da 

pritožnica ni pravno sposobna in posledično ni sposobna biti 
stranka v sodnem postopku. Ustavno sodišče je za postopek 
s to ustavno pritožbo sprejelo drugačno stališče.2 Po oceni 
Ustavnega sodišča gre pri tem vprašanju za razlago zakon-
skega prava, v katero v postopku z ustavno pritožbo ne more 
posegati, zato se je v tej odločbi osredotočilo na vprašanje, ali 
je bilo zavrženje pritožničinega predloga za ureditev razmerij 
med skupnima lastnikoma in predloga za izdajo začasne od-
redbe iz razlogov, ki jih navaja Višje sodišče, ustavnopravno 
upravičeno, četudi se upošteva teza Višjega sodišča o neob-
stoju pravne subjektivitete pritožnice.

11. Pritožnica zatrjuje, da ji izpodbijani sklep Višjega so-
dišča odreka dostop do sodišča, tako da ne more zavarovati 
svoje lastninske pravice na občinskih nepremičninah. Glede na 
takšne navedbe mora Ustavno sodišče preizkusiti, ali izpodbija-
ni sklep temelji na stališčih, ki niso sprejemljiva z vidika pravice 
do sodnega varstva.

12. Pravica do sodnega varstva iz prvega odstavka 
23. člena Ustave je pravica vsakogar, da o njegovih pravicah 
in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebne-
ga odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom 
ustanovljeno sodišče. Navedena pravica zagotavlja možnost 
predložitve zadeve sodišču, ki bo v zadevi v razumnem času 
vsebinsko (meritorno) odločilo. Gre torej za jamstvo odločitve o 
pravicah in obveznostih oziroma odločitve o tem, ali je tožbeni 
zahtevek po materialnem pravu utemeljen ali neutemeljen.3 
Sodno varstvo mora poleg tega biti učinkovito. Smisel določbe 
prvega odstavka 23. člena Ustave namreč ni le, da vsakomur 
zagotavlja pravico do sodnega varstva, temveč predvsem v 
zagotavljanju učinkovitega sodnega varstva, tj., da lahko priza-
deti učinkovito brani svoje pravice, interese in pravne koristi.4 
Bistvenega pomena za človekovo pravico do sodnega varstva 
je, da ne pride do dejanj, ki bi izničila morebitni kasnejši uspeh 
v postopku tako, da bi bila vzpostavitev stanja, kakršno je bilo 
pred posegom v pravni položaj upravičenca, nemogoča ali 
nesorazmerno otežena.5 Glede na to, da pritožnica izpodbija 
tudi zavrženje predloga za izdajo začasne odredbe, je treba 
poudariti tesno povezanost tega procesnega instituta z ustav-
nopravnim jamstvom prvega odstavka 23. člena Ustave, da 
morajo biti v pravnem redu na voljo instrumenti, ki preprečujejo, 
da bi v času postopka pred sodiščem prišlo do ravnanj, ki bi 
povzročila, da sodno varstvo ne bi več moglo doseči svojega 
namena. Zakonske določbe o dopustnosti začasnih odredb ne-
posredno služijo ustavni zahtevi po zagotavljanju učinkovitosti 
pravice do sodnega varstva.6

2 Glej 6. točko obrazložitve te odločbe. 
3 Primerjaj z A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, GV 

Založba, Ljubljana 2004, str. 129.
4 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-45/07, Up-249/06 z dne 

17. 5. 2007 (Uradni list RS, št. 46/07, in OdlUS XVI, 28). 
5 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-196/09, Up-947/09 z dne 

11. 2. 2010 (Uradni list RS, št. 17/10). 
6 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-275/97 z dne 

16. 7. 1998 (OdlUS VII, 231). Tudi Evropsko sodišče za človekove 
pravice (v nadaljevanju ESČP) v okviru pravice do poštenega so-
jenja iz prvega odstavka 6. člena Konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 
– EKČP) varuje t. i. pravico do učinkovitega dostopa do sodišča. 
V sodbi Katoliška cerkev iz Hanie proti Grčiji [Case of the Canea 
Catholic Church v. Greece] z dne 16. 12. 1997 je ESČP poudarilo, 
da je Grčija prizadela jedro pravice do dostopa do sodišča verske 
skupnosti, ker ji grška sodišča v pravdnem postopku niso priznala 
pravne osebnosti in s tem sposobnosti biti stranka v postopku zgolj 
zato, ker se verska skupnost ni formalno registrirala v eni od mogo-
čih statusnih oblik po grškem pravu, čeprav njena pravna osebnost 
prej v dolgoletni praksi ni bila nikoli postavljena pod vprašaj. S 
takim ravnanjem je sodišče zadevno Cerkev omejilo na način, ki ji 
je v konkretnem primeru, vendar tudi v prihodnosti, onemogočal, da 
bi dosegla vsebinsko odločitev sodišč v katerem koli sporu glede 
njenih premoženjskih pravic. 
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13. V obravnavani zadevi gre za presojo odločitve sodišča 
o zavrženju predloga v nepravdnem postopku – zaradi zahteve 
po meritorni sodni odločbi so odločitve sodišča o zavrženjih z 
vidika 23. člena Ustave ustavnopravno pomembne, čeprav 
to ne pomeni, da mora Ustavno sodišče sklepe o zavrženju 
zahtev za sodno varstvo (tožb, predlogov, itd.) presojati z 
vidika zakonitosti v smislu instančne presoje.7 Preizkusiti je 
treba le, ali je sodišče procesno zakonodajo razlagalo na tako 
restriktiven in omejujoč način, kakršnega niti zakon ne bi smel 
izrecno določiti. To velja tudi za razlago zakonskih določb o 
pozitivnih ali negativnih procesnih predpostavkah, katerih (ne)
obstoj v konkretni zadevi povzroči, da ne bo vsebinsko odloče-
no o pravicah in obveznostih. Glede procesnih predpostavk po 
eni strani že zakonodajalec pri urejanju pravdnega postopka 
ne more ravnati neomejeno (čeprav vsaka zakonska dolo-
čitev procesnih predpostavk še ne pomeni omejitve pravice 
do sodnega varstva, saj gre lahko zgolj za določitev načina 
uresničevanja pravice do sodnega varstva v skladu z drugim 
odstavkom 15. člena Ustave),8 po drugi strani pa jih morajo 
sodišča v konkretnih postopkih razlagati tako, da ni ogroženo 
bistvo človekove pravice iz prvega odstavka 23. člena Ustave, 
kar izhaja že iz dosedanje presoje Ustavnega sodišča.9

14. Sposobnost biti stranka je urejena v 76. členu ZPP, 
ki določa, da je pravdna stranka lahko vsaka fizična in pravna 
oseba, vendar sme sodišče izjemoma, s pravnim učinkom v 
določeni pravdi, priznati lastnost stranke tudi tistim oblikam 
združevanja, ki niso fizične ali pravne osebe,10 če te obli-
ke združevanja glede na sporno zadevo v bistvu izpolnjujejo 
glavne pogoje za pridobitev sposobnosti biti stranka, zlasti 
če imajo premoženje, na katero je mogoče seči z izvršbo. 
Sposobnost biti stranka je v tesni zvezi s pravno sposobnostjo 
v materialnem pravu.11 Pove, ali je neka oseba lahko nosilka 
procesnih pravic in obveznosti. V osnovi gre za vprašanje, kdo 
lahko v pravdah nastopa bodisi kot tožnik bodisi kot toženec.12 
Sposobnost biti stranka je nedvomno procesna predpostavka, 
ki mora biti podana pri strankah pravdnega postopka, da bi se 
ta sploh lahko vodil. Sodišče mora med postopkom ves čas po 
uradni dolžnosti paziti, ali je tisti, ki nastopa kot stranka, lahko 
pravdna stranka (80. člen ZPP); če ugotovi, da ni tako, sodišče 
zahteva od tožeče stranke, da to pomanjkljivost v določenem 
roku odpravi,13 oziroma (če se pomanjkljivost ne da odpraviti 
ali če brez uspeha preteče dani rok) zavrže tožbo (81. člen 
ZPP). Vse te določbe se smiselno uporabljajo v nepravdnem 
postopku (37. člen Zakona o nepravdnem postopku, Uradni 
list SRS, št. 30/86 in 20/88 – popr. – ZNP). Pravna znanost 
omenja nekatere bistvene okoliščine, upoštevne v zvezi s 
podeljevanjem sposobnosti biti stranka z učinkom za konkretni 
primer – sposobnost biti stranka bo lažje podeljena na aktivni 

7 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-85/03 z dne 
17. 12. 2003 (Uradni list RS, št. 133/03, in OdlUS XII, 115). 

8 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-277/09, Up-1333/09, 
U-I-287/09, Up-1375/09 z dne 14. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 58/11). 

9 V odločbi št. Up-341/99 z dne 4. 10. 2001 (Uradni list RS, 
št. 85/01, in OdlUS X, 227) je Ustavno sodišče poudarilo, da 
pravica do sodnega varstva kot pravica do meritorne odločitve ni 
neomejena, da lahko zakon določi procesne predpostavke, to je 
okoliščine, ki morajo (oziroma ne smejo) biti izpolnjene, da sodi-
šče v sporu meritorno odloči, da pa sodišče ne sme s preozko ali 
napačno razlago procesnih omejitev stranki nedopustno odvzeti 
pravice do sodnega varstva.

10 Oziroma jim sposobnosti biti stranka ne priznava kakšen 
poseben predpis. 

11 L. Ude, Civilno procesno pravo, Uradni list RS, Ljubljana 
2002, str. 166. 

12 A. Galič v: L. Ude in A. Galič (ur.), Pravdni postopek, zakon 
s komentarjem, 1. knjiga, Uradni list RS in GV založba, Ljubljana 
2005, str. 316. 

13 Tako, da popravi v tožbi, kar je treba, ali ukrene kaj dru-
gega, da se postopek lahko nadaljuje z osebo, ki je lahko pravdna 
stranka. 

strani,14 poleg ločenega premoženja, ki ga ima zadevna tvorba, 
so sodišču opora tudi druge okoliščine, kot npr. jasna ločenost 
subjektivitete določene oblike združevanja, njena relativna traj-
nost, uveljavljena pravila o zastopanju ipd.15

15. Višje sodišče je v izpodbijanem sklepu sprejelo stali-
šče, da pritožnica še nima pravne sposobnosti in sposobnosti 
biti stranka, oboje pa bo pridobila šele po svojem konstituira-
nju po rednih lokalnih volitvah leta 2014. To stališče pomeni 
določen časovni odlog sodnega varstva pravic in obveznosti 
materialnega prava pritožnice. Ne samo to, po njem je odložen 
tudi sam njihov nastanek. Glede na to, da iz izpodbijanega skle-
pa izhaja, da pritožnica še ni pravni subjekt, namreč stališče 
Višjega sodišča pomeni tudi, da pritožnica še ne more imeti 
nobenih pravic in obveznosti materialnega prava, tako tudi ne 
(skupaj z MOK) lastninske pravice na nerazdeljenih skupnih 
nepremičninah (tudi) na območju pritožnice, ki je bilo izločeno 
iz območja MOK (prvi in tretji odstavek 51.b člena ZLS).

16. Ustavno sodišče je v 10. točki obrazložitve te odločbe 
pojasnilo, da se v pravilnost stališč Višjega sodišča, opisanih v 
prejšnji točki obrazložitve, ne spušča. Za odločitev v obravna-
vani zadevi pa je odločilno vprašanje, ali je v skladu s človeko-
vo pravico do sodnega varstva, da izpodbijani sklep pritožnici, 
ker naj še ne bi bila pravna oseba, ni priznal položaja stranke 
v konkretnem postopku. Tretji odstavek 76. člena ZPP namreč 
priznanje takšnega položaja oblikam združevanja, ki (še) niso 
pravne osebe, omogoča. Kot vsako drugo zakonsko določbo 
ga je treba razlagati, kolikor je to mogoče, skladno s človeko-
vimi pravicami, ki jih določa Ustava. Višje sodišče očitno ni 
upoštevalo vseh posledic zavrženja pritožničinega predloga 
za ureditev razmerij med skupnima lastnikoma in predloga za 
izdajo začasne odredbe. Tudi če predpostavimo, da pritožnica 
še ni pravni subjekt, je nastanek njene pravne subjektivitete 
po izdaji odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-114/11 tako rekoč 
zagotovljen in zgolj časovno odložen do njenega konstituiranja 
in začetka opravljanja nalog s prvim dnem proračunskega leta, 
ki sledi letu, v katerem so bile opravljene volitve, torej v konkre-
tnem primeru do 1. 1. 2015 (četrti odstavek 15.b člena ZLS). 
Tedaj bo pritožnica pridobila upravičenja skupnega lastnika na 
občinskem premoženju, in to tako na svojem območju kot na 
območju MOK (tretji odstavek 51.b člena ZLS). Tedaj se bo pri-
tožnica lahko začela dogovarjati z MOK o sporazumni razdelitvi 
skupnega premoženja (prvi odstavek 51.b člena ZLS). Pritožni-
ca lahko že danes računa na to, da bo, če do dogovora z MOK 
ne pride, postala na podlagi zakona izključna lastnica izrazito 
pretežnega dela16 občinskih nepremičnin, grajenega javnega 
dobra in javne infrastrukture na svojem območju, skupaj s pre-
mičnim premoženjem, ki je namenjeno uporabi teh nepremičnin 
ali izvajanju dejavnosti, ki ji te nepremičnine služijo (prva in tre-
tja alineja prvega odstavka 51.c člena ZLS) – in sicer z učinkom 
za nazaj, od dne svoje ustanovitve, pri čemer bo do razdelitve 
skupnega premoženja po zakonu prišlo le, če občini ne bosta 
sporazumno razdelili premoženja v zakonskem roku.17 Če bo 
v vmesnem času do sklenitve sporazuma ali do učinkovanja 
zakonskega pravila o delitvi skupnega premoženja MOK tretjim 
odsvojila določene občinske nepremičnine v Občini Ankaran ali 
jih v prid tretjih obremenila (na teh nepremičninah je po logični 

14 Ker tožniku grozi izvršba kvečjemu glede stroškov po-
stopka, je pogoj obstoja premoženja pri njem manj strog kot v 
primeru, ko sodišče odloča o tem, ali naj sposobnost biti stranka 
podeli tožencu. Poleg tega je pri tožencu, ki ni pravna oseba in 
je obsojen na opravo določene dajatve, verjetno, da bo prišlo do 
zapletov pri izvršbi. 

15 Primerjaj pri A. Galič, nav. delo, str. 319–320. 
16 Pretežnega dela zato, ker je sicer mogoče, da MOK pridobi 

izključno lastninsko pravico na nekaterih občinskih nepremičninah 
v občini Ankaran, vendar le na tistem (morebitnem) premoženju, ki 
v celoti služi izvrševanju obveznih gospodarskih javnih služb MOK. 

17 Ta retroaktivni učinek sicer ne more biti temelj za poseg v 
pravice tretjih, ki bi v vmesnem času pridobili pravice na zadevnem 
premoženju. Je pa hipotetično lahko temelj za različne obligacijske 
zahtevke med občinama (glej tudi opombo št. 20). 
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izpeljavi teze Višjega sodišča MOK tako ali tako izključna la-
stnica do 1. 1. 2015 in je torej z njimi upravičena razpolagati), 
bo pritožnica očitno in občutno oškodovana. Če se bo tisto ob-
činsko premoženje MOK, ki je trenutno v obliki nepremičnin na 
območju pritožnice, do trenutka delitve občinskega premoženja 
med občinama spremenilo v drugo premoženjsko obliko (npr. v 
bančne depozite, kamor se naložijo kupnine od prodaje nepre-
mičnin), bo to imelo za pritožnico resne premoženjske posle-
dice celo v (negotovem)18 primeru, da bo vrednost občinskega 
premoženja, ki bo na voljo za delitev, ostala enaka.19 Možnost 
pritožnice, da si v takem primeru z obligacijskimi zahtevki proti 
MOK po sodni poti povrne vrednost nastalega premoženjske-
ga oškodovanja, je, celo če zanemarimo vprašanje likvidnosti 
MOK, negotova.20 Zato je za zaščito pravic in pravnih interesov 
pritožnice, zlasti pa njene bodoče lastninske pravice na občin-
skih nepremičninah na njenem ozemlju, ključnega pomena, da 
ima v skladu s prvim odstavkom 23. člena Ustave že zdaj vsaj 
dostop do ustreznega vsebinskega sodnega varstva (ne glede 
na to, ali so njeni zahtevki in predlogi utemeljeni ali ne), s kate-
rim lahko poskuša preprečiti svoje premoženjsko oškodovanje. 
Do nastanka polne pravne osebnosti pritožnice (po stališču 
Višjega sodišča) dejansko odloženo sodno varstvo glede na 
povedano očitno ne more preprečiti posegov v pravni položaj 
pritožnice, ki bi zelo verjetno izničili samo smiselnost kasnej-
šega sodnega varstva tudi v primeru vsebinske utemeljenosti 
stališč pritožnice.

17. Pritožnica je v nepravdnem postopku obširno za-
trjevala in dokazovala, da namerava MOK prodati številne 
nepremičnine na območju pritožnice. Do teh trditev se Višje 
sodišče ni opredelilo in jih očitno ni štelo za pravno pomembne. 
Višje sodišče ni uporabilo tretjega odstavka 76. člena ZPP in 
pritožnici ni priznalo sposobnosti biti stranka v konkretnem ne-
pravdnem postopku, čeprav pritožnica očitno izpolnjuje glavne 
pogoje za takšno priznanje. Pritožnica lahko pričakuje, da ji bo 
v bližnji prihodnosti pripadlo znatno (predvsem nepremično) 
premoženje, kot občina je teritorialna oseba javnega prava, to-
rej je trajne narave, njena pravna subjektiviteta (četudi bodoča) 
je pregledno in jasno ločena od drugih pravnih subjektov, prav 
tako pa ob ustreznem razlagalnem pristopu ne more biti večjih 
težav z določitvijo oseb, ki so jo upravičene zastopati.21 Če bi 
Višje sodišče pritožnici dopustilo nastopati kot predlagateljica 
v nepravdnem postopku, bi pritožnica – ob izpolnjenih drugih 
pogojih – lahko računala na vsebinsko odločitev o tem, ali lahko 
kot bodoča skupna lastnica prepreči samovoljno razpolaga-
nje MOK z določenimi nepremičninami in ali je za ta namen 
upravičena izdaja začasna odredbe. Drugače povedano, pri-
znanje sposobnosti biti stranka bi lahko učinkovito zavarovalo 
pritožničino ustavno pravico do sodnega varstva oziroma do 
meritorne odločitve o pravicah in pravnih interesih. Ker Višje 
sodišče v izpodbijanem sklepu ni tako ravnalo in je pritožnici 
sodno varstvo odreklo, je poseglo v samo bistvo pritožničine 
pravice iz prvega odstavka 23. člena Ustave, s katero je njego-
va odločitev v neskladju.

18 MOK bi lahko z unovčitvijo ankaranskih nepremičnin celo 
financirala svoje tekoče potrebe. 

19 Druge premoženjske pravice, denarna sredstva in vredno-
stni papirji […] se razdelijo v sorazmerju s številom prebivalcev na 
območju posamezne nove občine oziroma izločenega dela obmo-
čja občine in številom prebivalcev prejšnje občine (četrti odstavek 
51.c člena ZLS). 

20 Če bi namreč sodišča sprejela stališče, da je bila MOK do 
konstituiranja pritožnice izključna lastnica občinskega premoženja, 
ki ga je prodala, ker pritožnica do tega trenutka sploh ni obstajala 
kot pravni subjekt, je vprašljivo, ali bi bili odškodninski ali obogati-
tveni zahtevki pritožnice proti MOK uspešni. Pritožnica bi morala 
izkazati, da v pravnem redu obstaja neke vrste dolžnost lojalnosti 
oziroma skrbi za interese že obstoječe občine v razmerju do bo-
doče občine (občine v nastajanju), ki se mora uresničevati tudi pri 
upravljanju premoženja, za katero je verjetno, da bi pripadlo bodoči 
občini, če ne bi bilo pred njenim »polnim« nastankom odsvojeno. 

21 Glej 7. in 8. točko obrazložitve te odločbe.

18. Glede na ugotovljeno kršitev pravice do sodnega 
varstva je Ustavno sodišče izpodbijani sklep razveljavilo in 
zadevo vrnilo Višjemu sodišču v Kopru v novo odločanje. V 
novem odločanju bo moralo sodišče pritožnici priznati lastnost 
pravdne stranke.

19. Ker je Ustavno sodišče izpodbijani sklep razveljavilo 
zaradi kršitve človekove pravice do sodnega varstva iz prvega 
odstavka 23. člena Ustave, se ni spuščalo v presojo drugih 
zatrjevanih kršitev. Z izdajo te odločbe, ki med drugim nalaga 
Višjemu sodišču, naj ponovno odloči o pritožbi zoper zavrženje 
predloga pritožnice za izdajo začasne odredbe, je prepoved 
odsvojitve in obremenitve določenih nepremičnin iz sklepa 
Ustavnega sodišča št. Up-699/12 z dne 2. 10. 2012, sprejeta 
»do končne odločitve Ustavnega sodišča«, prenehala veljati in 
mora zato pristojno okrajno sodišče izbrisati ustrezno zaznam-
bo v zemljiški knjigi.

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

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Er-
nest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja 
Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, 
mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat 
in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi proti štirim. 
Proti sta glasovali sodnici Klampfer in Sovdat ter sodnika Moze-
tič in Petrič. Sodnica Sovdat je dala odklonilno ločeno mnenje.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE
731. Sklep o spremembi Sklepa o preverjanju 

pristnosti in primernosti eurobankovcev 
ter njihovem ponovnem dajanju v obtok

Na podlagi 11. točke prvega odstavka 12. člena v pove-
zavi s 13. členom, prvega odstavka 31. člena, 43., 44. člena 
ter drugega odstavka 54. člena v zvezi s prvim odstavkom 
58. člena in 60.a členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list 
RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja 
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi Sklepa o preverjanju pristnosti  
in primernosti eurobankovcev ter njihovem 

ponovnem dajanju v obtok

1. člen
V 2. členu Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eu-

robankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (Uradni list 
RS, št. 103/10) se za prvo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

»– eurobankovci: bankovci, ki izpolnjujejo zahteve Sklepa 
ECB/2003/4 oziroma katerega koli pravnega akta, ki nadome-
šča ali dopolnjuje navedeni sklep, in tehnične specifikacije, ki 
jih določi Svet ECB.«.

2. člen
V 3. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
(Pogodba o ponovnem dajanju eurobankovcev v obtok)
Črtata se prvi in drugi odstavek 3. člena.

3. člen
V 6. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»Obdelovalci gotovine lahko naprave, ki jih upravljajo 

zaposleni, kadar se uporabljajo za preverjanje pristnosti in 
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primernosti, in naprave, ki jih upravljajo stranke, dajo v obrato-
vanje samo, če so bile uspešno testirane v NCB in so navedene 
na spletni strani ECB. Naprave se lahko uporabljajo samo za 
apoene in serije eurobankovcev, ki so za tovrstne naprave 
navedeni na spletni strani ECB, ter s standardnimi tovarniškimi 
nastavitvami, vključno z vsemi njihovimi posodobitvami, ki so 
bile uspešno testirane, razen če se NCB in obdelovalec goto-
vine dogovorita o strožjih nastavitvah.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji.

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

»10. člen
(Odkrivanje neprimernih eurobankovcev)

Ročno preverjanje primernosti se izvaja v skladu z mini-
malnimi standardi, določenimi v Prilogi 3.

Samodejno preverjanje primernosti se izvaja z uspešno te-
stirano napravo za obdelavo bankovcev v skladu z vsakokratnimi 
minimalnimi standardi, ki so objavljeni na spletni strani ECB.

Banka Slovenije lahko določi strožje standarde za enega ali 
več apoenov ali serij eurobankovcev, če je to upravičeno, zlasti 
v primeru poslabšanja kakovosti eurobankovcev, ki so v obtoku. 
Ti strožji standardi se objavijo na spletni strani Banke Slovenije.

Neprimerni eurobankovci se predajo NCB ob upoštevanju 
nacionalnih predpisov.«.

5. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen
(Začasna prepoved ponovnega dajanja v obtok)

Banka Slovenije obvesti obdelovalce gotovine o grožnjah 
ponarejanja, kadar je to primerno, in lahko od njih zahteva 
ukrepanje, vključno z začasno prepovedjo ponovnega dajanja 
apoena ali apoenov zadevne serije eurobankovcev v obtok«.

6. člen
V 12. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kadar je posamezna vrsta naprave za obdelavo ban-

kovcev uspešno testirana, so rezultati testiranja v celotnem 

euroobmočju veljavni eno leto od konca meseca, v katerem 
je bilo testiranje opravljeno, pod pogojem, da je ta vrsta 
naprave za obdelavo bankovcev v tem obdobju zmožna od-
kriti vse ponarejene eurobankovce, s katerimi je Eurosistem 
seznanjen.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»Eurosistem ne prevzame odgovornosti, če uspešno 
testirana vrsta naprave za obdelavo bankovcev ni zmožna 
razvrstiti eurobankovcev in ravnati z njimi v skladu s Prilogo 
2a ali 2b.«.

7. člen
V 17. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»Če pooblaščene osebe Banke Slovenije med pregle-

dom iz prejšnjega odstavka pri obdelovalcu gotovine odkrijejo 
neskladnost z določbami tega sklepa, obdelovalcu gotovine 
naložijo, da v določenem roku sprejme korektivne ukrepe.

Dokler neskladnost ni odpravljena, lahko Banka Slovenije 
obdelovalcu gotovine prepove ponovno dajanje apoena ali 
apoenov zadevne serije eurobankovcev v obtok.«.

8. člen
Priloge 1, 2a, 2b ter 3b se spremenijo tako, kot je določe-

no v prilogah 1, 2a, 2b ter 3 tega sklepa.
Priloga 3a se črta.

PREHODNA DOLOČBA

9. člen
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 5. marca 2013

Marko Kranjec l.r.
Predsednik

Sveta Banke Slovenije

Priloga
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PRILOGA 1 
 

NAPRAVE ZA OBDELAVO BANKOVCEV 
 
1. Splošne tehnične zahteve 
 
1.1. Da bi naprava ustrezala opredelitvi naprave za obdelavo bankovcev, mora biti zmožna obdelati 

eurobankovce, razvrstiti posamične eurobankovce in fizično ločiti eurobankovce glede na njihove 
razvrstitve brez poseganja upravljavca naprave, v skladu s prilogama 2a in 2b. Naprave za 
obdelavo bankovcev morajo imeti zahtevano število namenskih izhodnih enot in/ali druga 
sredstva, s katerimi se zagotovi zanesljivo ločevanje obdelanih eurobankovcev. 

1.2. Naprave za obdelavo bankovcev morajo biti prilagodljive tako, da se zagotovi njihova zmožnost 
zanesljivega odkrivanja novih ponaredkov. Poleg tega morajo biti prilagodljive tako, da se 
omogoči nastavitev bolj ali manj strogih standardov sortiranja glede na primernost, če je to 
potrebno.  

 
2. Kategorije naprav za obdelavo bankovcev 
 
Naprave za obdelavo bankovcev so bodisi naprave, ki jih upravljajo stranke, bodisi naprave, ki jih 
upravljajo zaposleni. 
 
Tabela 1: Naprave, ki jih upravljajo stranke 

A. Naprave, ki jih upravljajo stranke ter omogočajo polog gotovine s sledenjem strank 

1. Vplačilni avtomati (cash-in 
machines – CIM) 

Vplačilni avtomati strankam omogočajo, da z uporabo bančne 
kartice ali drugih sredstev položijo eurobankovce na svoje 
bančne račune, vendar nimajo nobene funkcije izdajanja 
gotovine. Vplačilni avtomati preverijo pristnost eurobankovcev 
in omogočajo sledljivost imetnika računa; preverjanja 
primernosti so neobvezna. 

2. Vplačilno-izplačilni avtomati 
(cash-recycling machines – 
CRM) 

Vplačilno-izplačilni avtomati strankam omogočajo, da z uporabo 
bančne kartice ali drugih sredstev eurobankovce položijo na 
svoje bančne račune in jih z njih dvignejo. Vplačilno-izplačilni 
avtomati preverijo pristnost in primernost eurobankovcev ter 
omogočajo sledljivost imetnika računa. Pri dvigih lahko 
vplačilno-izplačilni avtomati uporabijo pristne in primerne 
eurobankovce, ki so jih položile druge stranke v prejšnjih 
transakcijah. 

3. Kombinirani vplačilni 
avtomati (combined cash-in 
machines – CCM) 

Kombinirani vplačilni avtomati strankam omogočajo, da z 
uporabo bančne kartice ali drugih sredstev eurobankovce 
položijo na svoje bančne račune in jih z njih dvignejo. 
Kombinirani vplačilni avtomati preverijo pristnost 
eurobankovcev in omogočajo sledljivost imetnika računa; 
preverjanja primernosti so neobvezna. Pri dvigih kombinirani 
vplačilni avtomati ne uporabijo eurobankovcev, ki so jih položile 
druge stranke v prejšnjih transakcijah, ampak uporabijo samo 
eurobankovce, ki so bili vanje vloženi ločeno. 

B. Druge naprave, ki jih upravljajo stranke 

4. Izplačilni avtomati (cash-out 
machines – COM) 

Izplačilni avtomati so avtomati za dvig gotovine, ki preverijo 
pristnost in primernost eurobankovcev, preden jih izdajo 
strankam. Izplačilni avtomati uporabijo eurobankovce, ki so jih 
vanje vložili obdelovalci gotovine ali drugi samodejni sistemi 
(npr. prodajni avtomati). 
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Vplačilno-izplačilni avtomat se lahko uporabi kot vplačilni avtomat ali kombinirani vplačilni avtomat, 
če so sistemi odkrivanja, programska oprema in druge komponente za opravljanje temeljnih 
funkcionalnosti vplačilnih oziroma kombiniranih vplačilnih avtomatov enaki kot pri vrsti vplačilno-
izplačilnih avtomatov, navedeni na spletni strani ECB.  
 
Kombinirani vplačilni avtomat se lahko uporabi kot vplačilni avtomat, če so sistemi odkrivanja, 
programska oprema in druge komponente za opravljanje temeljnih funkcionalnosti vplačilnih 
avtomatov enaki kot pri vrsti kombiniranih vplačilnih avtomatov, navedeni na spletni strani ECB. 
 
Tabela 2: Naprave, ki jih upravljajo zaposleni 
1. Naprave za sortiranje 

bankovcev (banknote 
processing machines – BPM) 

Naprave za sortiranje bankovcev preverijo pristnost in 
primernost eurobankovcev. 

2. Naprave za preverjanje 
pristnosti bankovcev 
(banknote authentication 
machines – BAM) 

Naprave za preverjanje pristnosti bankovcev preverijo pristnost 
eurobankovcev. 

3. Blagajniške vplačilno-
izplačilne naprave (teller 
assistant recycling machines 
– TARM) 
 

Blagajniške vplačilno-izplačilne naprave so vplačilno-izplačilni 
avtomati, ki jih upravljajo obdelovalci gotovine, ter ki preverijo 
pristnost in primernost eurobankovcev. Pri dvigih lahko 
blagajniške vplačilno-izplačilne naprave uporabijo pristne in 
primerne eurobankovce, ki so jih položile druge stranke v 
prejšnjih transakcijah. Poleg tega zagotavljajo varno hrambo 
eurobankovcev, obdelovalcem gotovine pa omogočajo knjiženje 
v dobro ali v breme bančnih računov strank. 

4. Blagajniške naprave (teller 
assistant machines – TAM) 
 

Blagajniške naprave so naprave, ki jih upravljajo obdelovalci 
gotovine, in ki preverijo pristnost eurobankovcev. Poleg tega 
zagotavljajo varno hrambo eurobankovcev, obdelovalcem 
gotovine pa omogočajo knjiženje v dobro ali v breme bančnih 
računov strank. 

 
Naprave, ki jih upravljajo zaposleni, morajo obdelati bankovce v svežnjih.  
 
Blagajniške vplačilno-izplačilne naprave in blagajniške naprave se lahko uporabijo kot naprave, ki jih 
upravljajo stranke, če je bila vrsta naprave testirana in je na spletni strani ECB navedena kot vplačilno-
izplačilni avtomat oziroma vplačilni avtomat/kombinirani vplačilni avtomat. V tem primeru se 
blagajniška vplačilno-izplačilna naprava šteje kot vplačilno-izplačilni avtomat, blagajniška naprava pa 
kot vplačilni avtomat/kombinirani vplačilni avtomat.  
 
3. Vrste naprav za obdelavo bankovcev 
 
Eurosistem testira vrste naprav za obdelavo bankovcev. Vrste naprav za obdelavo bankovcev je 
mogoče med seboj ločiti glede na njihove specifične sisteme odkrivanja, programsko opremo in druge 
komponente za opravljanje njihovih temeljnih funkcionalnosti. Te so: 
 

a) potrjevanje pristnosti eurobankovcev;  
b) odkrivanje in ločevanje eurobankovcev, za katere se domneva, da so ponarejeni;  
c) odkrivanje neprimernih eurobankovcev in njihovo ločevanje od primernih eurobankovcev, 

kjer to pride v poštev; in 
d) sledenje predmetov, ki so prepoznani kot domnevno ponarejeni eurobankovci, in 

eurobankovcev, katerih pristnost ni nedvoumno potrjena, kjer to pride v poštev. 
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PRILOGA 2a 
 

RAZVRŠČANJE EUROBANKOVCEV IN RAVNANJE Z NJIMI Z NAPRAVAMI, KI JIH 
UPRAVLJAJO STRANKE 

 
Eurobankovci se razvrstijo v eno od naslednjih kategorij in se fizično ločijo glede na kategorijo. Pri 
napravah, ki ne preverijo primernosti eurobankovcev, razlikovanje med eurobankovci kategorij 4a in 
4b ni potrebno. 
 
Tabela 1: Razvrščanje eurobankovcev in ravnanje z njimi z napravami, ki jih upravljajo 

stranke ter omogočajo polog gotovine s sledenjem strank 
Kategorija Značilnosti Ravnanje 

1. Predmeti, ki niso 
prepoznani kot 
eurobankovci 

Predmeti niso prepoznani kot 
eurobankovci iz katerega koli  
od naslednjih razlogov:  
- gre za eurobankovce, ki jih 
naprava ne podpira, 
- ne gre za eurobankovce, 
- gre za eurobankovcem podobne   
predmete, 
- napačna podoba ali format, 
- eden ali več velikih prepognjenih 
vogalov ali manjkajočih delov, 
- napaka naprave pri vlaganju ali 
prenosu. 

Naprava jih vrne stranki. 

2. Domnevno 
ponarejeni 
eurobankovci 

Podoba in format sta prepoznana, 
vendar eden ali več zaščitnih 
elementov, ki jih je naprava 
preverila, ni zaznanih ali so očitno 
zunaj tolerance. 

Umaknitev iz obtoka.  
 
Eurobankovce je treba skupaj z 
informacijami o imetniku računa v 
skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 
1338/2001 nemudoma predati policiji. 
 
Znesek se ne sme knjižiti v dobro 
imetnika računa. 

3. Eurobankovci, 
katerih pristnost 
ni nedvoumno 
potrjena 

Podoba in format sta prepoznana, 
vendar zaradi odstopanj v 
kakovosti in/ali toleranci niso 
prepoznani vsi zaščitni elementi, 
 ki jih je naprava preverila.  
V večini primerov  
gre za neprimerne eurobankovce. 

Umaknitev iz obtoka. 
 
Eurobankovci se obdelajo ločeno in se 
nemudoma, vendar najkasneje v 20 
delovnih dneh po vložitvi v napravo, 
predajo NCB v preverjanje pristnosti. 
 
Informacije o imetniku računa se 
hranijo osem tednov po odkritju 
eurobankovcev z napravo. Te 
informacije se dajo na razpolago NCB 
na njeno zahtevo. Druga možnost je, 
da se v dogovoru z NCB informacije, 
ki omogočajo sledljivost imetnika 
računa, predajo tej NCB skupaj z 
eurobankovci. 
  
Znesek se lahko knjiži v dobro 
imetnika računa. 
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4a. Eurobankovci,  
ki so prepoznani 
kot pristni in 
primerni 

Vsa preverjanja pristnosti  
in primernosti, opravljena z 
napravo, dajo pozitiven rezultat. 

Eurobankovci se lahko uporabijo  
za ponovno dajanje v obtok.  
 
Znesek se knjiži v dobro imetnika 
računa. 

4b. Eurobankovci,  
ki so prepoznani 
kot pristni in 
neprimerni 

Vsa preverjanja pristnosti, 
opravljena z napravo, dajo 
pozitiven rezultat. Najmanj eno 
preverjeno merilo primernosti  
ni izpolnjeno. 

Eurobankovci se ne smejo uporabiti 
za ponovno dajanje v obtok  
in se vrnejo NCB.  
 
Znesek se knjiži v dobro imetnika 
računa. 

 
Posebna pravila v zvezi s tabelo 1:  

1. Če naprava omogoča preklic transakcije pologa, stranki ne vrne eurobankovcev kategorij 2 in 
3. Takšni eurobankovci se lahko v primeru preklica transakcije zadržijo tako, da se shranijo v 
začasnem shranjevalniku v napravi.  

2. Eurobankovci kategorije 3 lahko niso fizično ločeni od eurobankovcev kategorije 4b. V tem 
primeru še vedno veljajo časovni okvir za predajo pomešanih eurobankovcev kategorij 3 in 
4b NCB ter zahteve za sledenje strank pri eurobankovcih kategorije 3, kakor je določeno za 
kategorijo 3. 

 
Tabela 2: Razvrščanje eurobankovcev in ravnanje z njimi z drugimi napravami, ki jih 

upravljajo stranke 
Kategorija Značilnosti Ravnanje 

1. 
 

Predmeti, ki niso 
prepoznani kot 
eurobankovci 
 
 
 
 
 
 
 

Predmeti niso prepoznani  
kot eurobankovci iz katerega koli 
od naslednjih razlogov: 
- gre za eurobankovce, ki jih 
naprava ne podpira, 
- ne gre za eurobankovce, 
- gre za eurobankovcem podobne 
predmete, 
- napačna podoba ali format, 
- eden ali več velikih 
prepognjenih vogalov  
ali manjkajočih delov, 
- napaka naprave pri vlaganju ali 
prenosu. 

Strankam se ne morejo izdati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Domnevno 
ponarejeni 
eurobankovci 

Podoba in format sta prepoznana, 
vendar eden ali več zaščitnih 
elementov, ki jih je naprava 
preverila, ni zaznanih ali so očitno 
zunaj tolerance. 

Eurobankovci se strankam ne smejo 
izdati. 
 
Eurobankovce je treba skupaj z 
informacijami o imetniku računa, če 
so na voljo, v skladu z Uredbo Sveta 
(ES) št. 1338/2001 nemudoma 
predati policiji. 
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3. Eurobankovci, 
katerih pristnost 
ni nedvoumno 
potrjena 

Podoba in format sta prepoznana, 
vendar zaradi odstopanj  
v kakovosti in/ali toleranci niso 
prepoznani vsi zaščitni elementi, 
ki jih je naprava preverila.  
V večini primerov gre za 
neprimerne eurobankovce. 

Eurobankovci se strankam ne smejo 
izdati. 
 
Eurobankovci se obdelajo ločeno in 
se nemudoma, vendar najkasneje  
v 20 delovnih dneh po vložitvi v 
napravo, predajo NCB v preverjanje 
pristnosti. 

4a. Eurobankovci, ki 
so prepoznani kot 
pristni in primerni 

Vsa preverjanja pristnosti in 
primernosti, opravljena z napravo, 
dajo pozitiven rezultat. 

Eurobankovci se strankam lahko 
izdajo. 

4b. Eurobankovci, ki 
so prepoznani kot 
pristni in 
neprimerni 

Vsa preverjanja pristnosti, 
opravljena z napravo, dajo 
pozitiven rezultat. Najmanj eno 
preverjeno merilo primernosti  
ni izpolnjeno. 

Eurobankovci se strankam ne smejo 
izdati in se vrnejo NCB. 

 
Posebna pravila v zvezi s tabelo 2:  

1.  Eurobankovci kategorij 1, 2 in 3 lahko niso fizično ločeni. Če so pomešani, je treba z vsemi 
tremi kategorijami ravnati kot z eurobankovci kategorije 2. Če je eurobankovce kategorij 1, 2 
in 3 mogoče ločiti z drugo napravo za obdelavo bankovcev ali jih po dogovoru z NCB lahko 
ločijo usposobljeni zaposleni, je treba z njimi ravnati v skladu s tabelo 2.  

2.  Eurobankovci kategorije 3 lahko niso fizično ločeni od eurobankovcev kategorije 4b. V tem 
primeru še vedno velja časovni okvir za predajo pomešanih eurobankovcev kategorij 3 in 4b 
nacionalni centralni banki, kakor je določeno za kategorijo 3. 
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PRILOGA 2b 
 

RAZVRŠČANJE EUROBANKOVCEV IN RAVNANJE Z NJIMI Z NAPRAVAMI, KI JIH 
UPRAVLJAJO ZAPOSLENI 

 
Eurobankovci se razvrstijo v eno od kategorij, določenih v tabeli 1. Eurobankovce kategorij 4a in 4b je 
treba fizično ločiti od eurobankovcev kategorij 1, 2 in 3. Pri napravah, ki ne preverijo primernosti 
eurobankovcev, razlikovanje med eurobankovci kategorij 4a in 4b ni potrebno. 
 
Tabela 1: Razvrščanje eurobankovcev in ravnanje z njimi z napravami, ki jih upravljajo 

zaposleni 
Kategorija Značilnosti Ravnanje 

1. Predmeti, ki niso 
prepoznani kot 
eurobankovci 
 
 
 

Predmeti niso prepoznani kot 
eurobankovci iz katerega koli  
od naslednjih razlogov: 
- gre za eurobankovce, ki jih 
naprava ne podpira, 
- ne gre za eurobankovce, 
- gre za eurobankovcem podobne 
predmete, 
- napačna podoba ali format, 
- eden ali več velikih 
prepognjenih vogalov  
ali manjkajočih delov, 
- napaka naprave pri vlaganju  
ali prenosu. 

Naprava jih vrne upravljavcu  
v nadaljnje ocenjevanje in ravnanje. 
 
Potem, ko jih zaposleni vizualno 
oceni, jih obdelovalec gotovine 
lahko vrne stranki. 
 
 

2. Domnevno 
ponarejeni 
eurobankovci 

Podoba in format sta prepoznana, 
vendar eden ali več zaščitnih 
elementov, ki jih je naprava 
preverila, ni zaznanih ali so očitno 
zunaj tolerance.  

 
 
Naprava jih vrne upravljavcu  
v nadaljnjo obravnavo.  
 
Obdelajo se ločeno in se v skladu  
z Uredbo Sveta (ES) št. 1338/2001 
nemudoma predajo policiji.  

3. Erobankovci, 
katerih pristnost 
ni nedvoumno 
potrjena 

Podoba in format sta prepoznana, 
vendar zaradi odstopanj  
v kakovosti in/ali toleranci niso 
prepoznani vsi zaščitni elementi, 
ki jih je naprava preverila.  
V večini primerov gre za 
neprimerne eurobankovce.  

4a. Eurobankovci,  
ki so prepoznani 
kot pristni in 
primerni 
 

Vsa preverjanja pristnosti in 
primernosti, opravljena z napravo, 
dajo pozitiven rezultat. 

Eurobankovci se lahko uporabijo  
za ponovno dajanje v obtok.  
 
Znesek se knjiži v dobro imetnika 
računa. 

4b. Eurobankovci,  
ki so prepoznani 
kot pristni in 
neprimerni 

Vsa preverjanja pristnosti, 
opravljena z napravo, dajo 
pozitiven rezultat. Najmanj eno 
preverjeno merilo primernosti  
ni izpolnjeno. 

Eurobankovci se ne smejo uporabiti 
za ponovno dajanje v obtok  
in se vrnejo NCB.  
 
Znesek se knjiži v dobro imetnika 
računa. 
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Posebno pravilo v zvezi s tabelo 1:  
 

1. Če je eurobankovce kategorij 2 in 3 mogoče fizično ločiti z napravo samo ali z drugo napravo 
za obdelavo bankovcev ali jih po dogovoru z NCB lahko ločijo usposobljeni zaposleni, se 
lahko eurobankovci kategorije 3 predajo NCB skupaj z eurobankovci kategorije 4b. V tem 
primeru še vedno velja rok za predajo eurobankovcev kategorije 2 pristojnemu nacionalnemu 
organu in za predajo pomešanih eurobankovcev kategorij 3 in 4b NCB, kakor je določeno v 
tabeli. 

 
Posebna pravila razvrščanja in sortiranja za nekatere naprave, ki jih upravljajo zaposleni 

 
1. Naprave za sortiranje bankovcev razvrstijo in fizično sortirajo eurobankovce kategorij 1, 2 in 

3 v eno ali več izhodnih enot ter eurobankovce kategorij 4a in 4b v dve ločeni izhodni enoti, 
kakor je določeno v prilogi 2b, za kar so potrebne najmanj tri namenske izhodne enote, da ni 
potrebno poseganje upravljavca naprave. 

 
2. Vendar pa lahko eurobankovce razvrstijo in sortirajo tudi naprave za sortiranje bankovcev, ki 

imajo samo dve namenski izhodni enoti, če so izpolnjene naslednje zahteve: 
 
a) preverjanja pristnosti in primernosti se opravijo istočasno, med enim samim prehodom 

bankovcev skozi napravo. Med tem prehodom skozi napravo se morajo eurobankovci 
kategorije 4a sortirati v eno stacionarno izhodno enoto, medtem ko se morajo 
eurobankovci drugih kategorij sortirati v ločeno stacionarno izhodno enoto, ki nima 
fizičnega stika z eurobankovci kategorije 4a. 

b) če se ugotovi, da se v drugi izhodni enoti nahaja eurobankovec kategorije 1, 2 ali 3, mora 
upravljavec ponovno spustiti eurobankovec(-ce) iz druge izhodne enote skozi napravo. 
Med tem drugim prehodom skozi napravo se morajo eurobankovci kategorij 1, 2 in 3 
ločiti od eurobankovcev kategorije 4b, tako da se sortirajo v ustrezno namensko izhodno 
enoto in se z njimi ravna, kakor je določeno v zgornji tabeli. Ker naprava ne more fizično 
ločiti eurobankovcev kategorij 1, 2 in 3 v različne izhodne enote, je treba vse šteti kot 
eurobankovce kategorije 2 in z njimi tako tudi ravnati. 

 
3. Naprave za preverjanje pristnosti bankovcev razvrstijo in fizično sortirajo eurobankovce 

kategorij 1, 2 in 3 v eno izhodno enoto ter eurobankovce kategorij 4a in 4b v drugo izhodno 
enoto, za kar sta potrebni najmanj dve namenski izhodni enoti, da ni potrebno poseganje 
upravljavca naprave. 
 

4. Vendar pa lahko eurobankovce razvrstijo in sortirajo tudi naprave za preverjanje pristnosti 
bankovcev, ki imajo samo eno namensko izhodno enoto, če so izpolnjene naslednje zahteve: 
 
a) naprava mora vsakokrat, ko obdela eurobankovec kategorije 1, 2 ali 3, nemudoma ustaviti 

obdelavo in obdržati ta eurobankovec v položaju, ki onemogoča vsakršen fizični stik z 
eurobankovci, katerih pristnosti je bila potrjena, 

b) rezultat preverjanja pristnosti se mora za vsak posamezen eurobankovec kategorije 1, 2 ali 
3 izpisati na zaslonu. Ker naprava ne more fizično ločiti eurobankovcev kategorij 1, 2 in 3 
v različne izhodne enote, je treba vse šteti kot eurobankovce kategorije 2 in z njimi tako 
tudi ravnati, 

c) naprava mora ob ustavitvi obdelave preveriti prisotnost eurobankovca kategorije 1, 2 ali 3, 
obdelavo pa je mogoče nadaljevati šele, ko upravljavec eurobankovec kategorije 1, 2 ali 3 
fizično odstrani, 

d) pri vsaki ustavitvi postopka obdelave sme biti upravljavcu dosegljiv največ en 
eurobankovec kategorije 1, 2 ali 3. 
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PRILOGA 3 
 

MINIMALNI STANDARDI ZA ROČNO PREVERJANJE PRIMERNOSTI 
EUROBANKOVCEV 

 
 
Ta priloga določa minimalne standarde za ročno preverjanje primernosti eurobankovcev, ki ga 
opravijo usposobljeni zaposleni. 
 
V okviru preverjanja primernosti so neprimerni vsi eurobankovci, ki imajo kakršno koli poškodbo iz 
spodnje tabele ali očitno opazno poškodbo na enem od vidnih zaščitnih elementov. Vendar pa se lahko 
zgubani eurobankovci in eurobankovci s prepognjenimi vogali ročno poravnajo, kjer je to mogoče. 
Preverjanja primernosti se opravijo z vizualnim pregledom posamičnega eurobankovca in ne zahtevajo 
uporabe nobenih orodij. 
 
Tabela 1: Seznam meril sortiranja za ročno preverjanje primernosti 

Značilnost Opis 

1. Umazanija Vizualno opazna razporeditev umazanije po eurobankovcu 

2. Madež Vizualno opazna lokalizirana koncentracija umazanije 

3. Popisan bankovec Vizualno opazna dodana podoba ali napis, ki je na kakršen koli 
način zapisan ali zaznamovan na eurobankovcu 

4. Razbarvan bankovec Vizualno opazno pomanjkanje barve na delu eurobankovca  
ali na celotnem eurobankovcu, npr. opran eurobankovec 

5. Raztrganina Eurobankovec z najmanj eno raztrganino na robu 

6. Luknja Eurobankovec z najmanj eno vizualno opazno luknjo 

7. Okrnjenost Eurobankovec, ki mu manjka del ali več delov vzdolž najmanj 
enega roba (v nasprotju z luknjami), npr. manjkajoč vogal 

8. Popravilo Deli enega ali več eurobankovcev, spojeni z lepilnim trakom, 
lepilom ali kako drugače 

9. Zmečkanine Eurobankovec z več naključnimi pregibi, ki močno vplivajo  
na njegov izgled 

10. Mlahavost Eurobankovec s strukturnim poslabšanjem, katerega posledica  
je izrazito pomanjkanje trdnosti 

11. Zguban eurobankovec Eurobankovec, ki je zguban, vključno z eurobankovcem,  
ki ga ni mogoče poravnati 

12. Prepognjen vogal Eurobankovec z najmanj enim očitno opaznim prepognjenim 
vogalom 

 
 
 
 



Stran 2626 / Št. 20 / 8. 3. 2013 Uradni list Republike Slovenije

732. Navodilo o spremembi Navodila o izvajanju 
Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti 
eurobankovcev ter njihovem ponovnem 
dajanju v obtok

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki 
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno be-
sedilo in 59/11) in 15. člena Sklepa o preverjanju pristnosti in 
primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju 
v obtok (Uradni list RS, št. 103/10 in 20/13) izdaja guverner 
Banke Slovenije

N A V O D I L O
o spremembi Navodila o izvajanju Sklepa  

o preverjanju pristnosti in primernosti 
eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju 

v obtok

1.
Prva alineja 7. točke Navodila o izvajanju Sklepa o pre-

verjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem 
ponovnem dajanju v obtok (Uradni list RS, št. 103/10) se spre-
meni tako, da se glasi:

»– podatki o napravah, ki jih upravljajo stranke (priloga 1, 
obrazec A1, tabela 1):

poročilo vsebuje podatke o napravah, kjer se izvaja pre-
verjanje pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem 
ponovnem dajanju v obtok in sicer:

informacijo o začetku (Z) oziroma zaključku (K) obratovanja 
z datumom veljavnosti; vrsto naprave (CIM – vplačilni avtomati, 
CRM – vplačilno-izplačilni avtomati, CCM – kombinirani vplačilni 
avtomati, COM – izplačilni avtomati); identifikacijska številka; 
proizvajalec in tip naprave; opis uporabljene naprave (sistem od-
krivanja/verzija programske opreme); naslov, kjer je naprava lo-
cirana; obratovalni čas in skupno število naprav v obratovanju,«.

Druga alineja 7. točke se spremeni tako, da se glasi:
»– podatki o napravah, ki jih upravljajo zaposleni (priloga 

1, obrazec A1, tabela 2):
poročilo vsebuje podatke o napravah, kjer se izvaja pre-

verjanje pristnosti eurobankovcev ali preverjanje pristnosti in 

primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v 
obtok in sicer:

informacijo o začetku (Z) oziroma zaključku (K) obrato-
vanja z datumom veljavnosti; vrsto naprave (BPM – naprave 
za sortiranje bankovcev, BAM – naprave za preverjanje 
pristnosti bankovcev, TARM – blagajniške plačilno-izplačilne 
naprave, TAM – blagajniške naprave); identifikacijska šte-
vilka; proizvajalec in tip naprave; opis uporabljene naprave 
(sistem odkrivanja/verzija programske opreme); naslov, kjer 
je naprava locirana; obratovalni čas in skupno število naprav 
v obratovanju,«.

Tretja alineja 7. točke se spremeni tako, da se glasi:
»– podatki o številu avtomatov za dvig gotovine (priloga 

1, obrazec A1, tabela 3):
poročilo vsebuje podatke o skupnem številu samopostre-

žnih blagajn (SCoT) in ostalih naprav«.
Peta alineja 7. točke se spremeni tako, da glasi:
»– število in naslovi avtomatov za dvig gotovine ter na-

prav, ki jih upravljajo stranke v oddaljenih poslovalnicah kredi-
tnih institucij, kjer se primernost eurobankovcev preverja ročno 
(priloga 1, obrazec A1, tabela 6):

poročilo vsebuje naslednje podatke: število avtomatov 
za dvig gotovine ali naprav, ki jih upravljajo stranke ter ime in 
naslov oddaljene poslovalnice kreditnih institucij.«.

2.
Prva alineja 8. točke se črta.

3.
Prilogi 1 in 2 se spremenita tako, kot je določeno v prilo-

gah 1 in 2 tega navodila.

4.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 5. marca 2013

Marko Kranjec l.r.
Guverner

Banke Slovenije

Priloga
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Priloga 2: Tehnično navodilo za pošiljanje poročil po elektronski pošti 
 
 
1. Naslov za dostavljanje poročil 

 
Obvezniki poročanja pošljejo poročilo na elektronski naslov: 

 
BS-OGP-poročila@bsi.si   

 
2. Definicija "Zadeva" elektronskega sporočila 

 
“ZADEVA”/“SUBJECT” v elektronskem sporočilu se navede v obliki: 
 
 BRF             oznaka aplikacije v BS 
 NNNNNNN 7 mestna šifra obveznika poročanja iz registra poslovnih subjektov v RS 
DATUM1  zadnji dan poročanih podatkov, na katerega se nanaša poročilo 

(LLLLMMDD) 
STATUS status poročila (N-novo, P-popravki) 

 (SMIME)   oznaka, da gre za uporabo SMIME z uporabo X.509 infrastrukture 
 (CP) kodna tabela (obvezno, kadar ni uporabljena kodna tabela CP1250, možne 

vrednosti CP : CP7BIT, CP1250, CP852, CPUNICODE, CPLATIN1, 
CPLATIN2) 

 
3. Zaščita poročil 
 
Pri kriptiranju sporočil je obvezna uporaba digitalnih potrdil (certifikatov). V kolikor sporočila ne 
bodo kriptirana, bo posredovano sporočilo zavrnjeno. 
 
Pri uporabi digitalnih potrdil je potrebno upoštevati splošna tehnična navodila za poročanje Banki 
Slovenije, ki so opisana v dokumentih Navodilo poslovnim subjektom za varno elektronsko poslovanje 
z Banko Slovenije in Navodilo za izmenjavo podatkov med Banko Slovenije in poslovnimi subjekti. 
Dokumenta sta objavljena na spletni strani http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=1096. Pomembno 
je, da se vaša digitalna potrdila pošljejo na naslov: e-prijava@bsi.si. Digitalno potrdilo za naša 
poročila se nahaja na http://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=4025, ostala 
digitalna potrdila pa se nahajajo na naslovu http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=1098.  
 
4. Informacije  
 
Vprašanja, povezana z uporabo sporočilnega sistema, lahko obvezniki poročanja pošljejo na 
elektronski naslov: 
 

Help desk (SMTP):               bsnethelpdesk@bsi.si 
 
ali administratorja (SMTP):  bsnetadmin@bsi.si 
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
733. Sklep o pravici nadomeščanja poslanke 

Državnega zbora Republike Slovenije

Na podlagi 17. in 37. člena Zakona o volitvah v državni 
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB in 54/07 – odločba 
US), v  zvezi s 14. členom Zakona o poslancih (Uradni list RS, 
št. 112/05 – ZPos-UPB2, 109/08, 39/11 in 48/12) je Državna 
volilna komisija na 5. seji, 28. februarja 2013 sprejela

S K L E P

V času dokler poslanka mag. Alenka Bratušek, opravlja 
funkcijo predsednice Vlade Republike Slovenije, opravlja funk-
cijo poslanca Državnega zbora Republike Slovenije:

Brane Golubović, roj. 10. avgust 1969, stanujoč Klavči-
čeva 5, Kamnik.

Št. 001-4/2013-3
Ljubljana, dne 28. februarja 2013

Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

Člani:
dr. Marko Kambič l.r.
Peter Golob l.r.
Sašo Stojanovič Lenček l.r.
Miroslav Pretnar l.r.
Marija Leustek l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

734. Operativno-tehnična zahteva za opravljanje 
zračnega prevoza potnikov z jadralnimi letali

Za izvrševanje 76. člena in na podlagi petega odstavka 
179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – 
UPB4) in 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za 
civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) 
izdaja direktor agencije naslednjo

O P E R A T I V N O   -   T E H N I Č N O    
Z A H T E V O

za opravljanje zračnega prevoza potnikov  
z jadralnimi letali

1. poglavje 
SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta operativno-tehnična zahteva določa odgovornost 
pilotov jadralnega letala, odgovornost operatorja, usposabljanje 
in preverjanje pilotov jadralnih letal, vzdrževanje jadralnih letal, 
operativne omejitve, vozovnico in zavarovanje ter dovoljenje 
za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi letali.

(2) Glede področij, ki niso urejena s to operativno-tehnič-
no zahtevo, se uporablja Pravilnik o civilnem jadralnem letal-
stvu (Uradni list FLRJ, št. 52/55, 52/57, v nadaljnjem besedilu: 
pravilnik), Pravilnik o padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 73/89 in 
57/90) in Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – UPB4).

2. člen
(pomen izrazov)

Pojmi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo 
naslednji pomen:

– »operator« pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja 
zračni prevoz potnikov z jadralnimi letali;

– »zračni prevoz« pomeni prevoz potnikov za plačilo in/ali 
nadomestilo;

– »jadralno letalo« pomeni jadralno letalo, primerno za 
prevoz potnika;

– »potnik« pomeni fizično osebo, ki ima po pogodbi pra-
vico do prevoza z zrakoplovom;

– »pristojni organ« pomeni Javno agencijo za civilno 
letalstvo Republike Slovenije.

2. poglavje 
ODGOVORNOST PILOTOV JADRALNEGA LETALA

3. člen
(pilot jadralnega letala)

Pilot jadralnega letala:
a) je odgovoren za varno izvedbo leta, ki se sme izvesti 

le podnevi po pravilih vizualnega letenja (VFR) v vizualnih 
meteoroloških pogojih (VMC) pogojih;

b) mora preveriti, ali je vreme primerno za izvedbo name-
ravanega leta in pregledati obvestila, kar stori tako, da preveri:

– vremensko napoved;
– napoved za letalstvo in opozorila v primeru nevarnih 

vremenskih pogojev ter podatke meteorološke službe Agencije 
Republike Slovenije za okolje;

– NOTAM-e in AIP;
c) je odgovoren za pripravo jadralnega letala, kar vsebuje 

vsaj:
– preveritev mase in težišča letala ter ustrezno korekcijo 

balasta;
– predpoletni pregled letala;
– pripravo padal;
– pripravo pripomočkov za primer slabosti potnika;
– preverjanje veljavnosti predpisane dokumentacije letala 

in padala;
– vpis potrebnih podatkov v Operativni dnevnik zrakoplo-

va (Journey Log Book), pri čemer se v rubriko »namen leta« 
vpiše »zračni prevoz potnikov«;

– pozvati vodjo jadranja, da opravi kontrolo priprave na 
letenje;

– izpolnitev predpisane dokumentacije, vključno s podpi-
sanim zapisom, da je bila opravljena ustrezna priprava na let;

– preveriti, da se v letalu nahaja kopija te operativno – 
tehnične zahteve;

č) mora poskrbeti za predpoletno seznanitev potnika in 
potnikom dati med letom ustrezna navodila, kar vsebuje vsaj:

– pojasnitev glede varne namestitve v letalo;
– pojasnitev glede prepovedi dotikanja in oviranja krmilnih 

naprav;
– pojasnitev glede minimalnih zahtev glede zdravja potnika;
– pojasnila glede poteka vzleta, možnost prekinjenega 

vzleta, kratek opis poteka celotnega leta ter pristanka;
– pripravo potnika za varno uporabo reševalnega padala, 

ki vsebuje načine zapuščanja letala, položaj telesa pri padanju, 
aktiviranje padala, varen doskok, vključno z doskokom na raz-
lične terene, ter postopke po doskoku;

– navodilo glede obveznega zategovaja veznih pasov 
pred pristankom.

d) izvede let, če se čuti sposobnega za njegovo izvedbo;
e) zavrne zračni prevoz potnika, če je očitno, da potnik ni 

sposoben za tak let (zaradi na primer vpliva alkohola, psihoak-
tivnih substanc, strahu, zdravstvenega stanja potnika, vreme ni 
primerno za določenega potnika in podobno);

f) seznani potnika z možnimi tveganji leta in zavrne zračni 
prevoz potnika zaradi katerih koli okoliščin, ki bi lahko ogrozile 
varno izvedbo leta;
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g) zavrne zračni prevoz potniku, ki ne upošteva njegovih 
navodil;

h) poskrbi, da pred letenjem prejme nalog za let;
i) poskrbi za najavo leta oziroma preveri, ali je bil načrt 

leta pravočasno oddan, če gre za vzlet iz kontroliranega zrač-
nega prostora;

j) dolžan od potnika prevzeti del potniške karte in jo ustre-
zno arhivirati.

4. člen
(dolžnosti pilota jadralnega letala pred poletom)

(1) Pilot jadralnega letala mora pred poletom preveriti 
brezhibnost vzletno pristajalne steze in proučiti terene za izven-
letališko pristajanje.

(2) Pilot jadralnega letala mora preveriti, ali je v danih 
pogojih glede na meteorološke pogoje, dolžino in stanje vzletne 
steze vleko možno varno izvesti, in ali je vlečna vrv brezhibna.

(3) Pilot jadralnega letala daje pred letom napotke vleč-
nemu pilotu/operaterju na vitli glede aerovleke oziroma glede 
starta na vitlo (hitrosti, višine, področje vleke, področje in višina 
odpenjanja in podobno).

5. člen
(dolžnosti pilota jadralnega letala med letom)

(1) Pilot jadralnega letala mora poskrbeti, da se let v po-
dročju vzletnega letališča izvaja na višinah, ki omogočajo dolet 
v jadralno zono na višino, kot jo predpisujejo navodila za letali-
šče vzleta, na preletu pa, da let izvaja na višinah, ki v vsakem 
trenutku omogočajo varen pristanek na alternativno letališče, 
ter na višinah, ki ne zahtevajo uporabo kisika.

(2) Pilot jadralnega letala se mora med letom periodično 
javljati vodji jadranja na način, ki je bil dogovorjen pred letom, 
ali kontroli zračnega prometa.

(3) Pilot jadralnega letala je odgovoren, da skladno z le-
talskim priročnikom pilotira letalo na sedežu, ki je predvideno 
za upravljanje, kot da bi bil edini pilot na letalu.

3. poglavje 
ODGOVORNOST OPERATORJA

6. člen
(dolžnosti operatorja)

(1) Operator mora določiti pilote jadralnega letala in jih 
usposobiti v skladu s to operativno-tehnično zahtevo ter in-
štruktorje za usposabljanje in preverjanje pilotov v skladu s to 
operativno-tehnično zahtevo.

(2) Operator vodi evidenco izvajanja usposabljanj in pre-
verjanj pilotov in inštruktorjev, evidenco nalogov za let ter 
prodanih vozovnic vsaj 18 mesecev.

(3) Iz nalogov za let iz prejšnjega odstavka mora biti 
razvidno:

a) zaporedna številka leta;
b) datum opravljenega leta;
c) ime in priimek pilota;
č) tip in registracija jadralnega letala;
d) kraj vzleta in kraj pristanka;
e) trajanje leta;
f) namen leta (zračni prevoz potnikov, usposabljanje, pre-

verjanje in drugo);
g) izpolnjevanje pogojev glede letnega preverjanja pilota, 

zadnjih izkušenj pilota, preverjanja vremena, priprave in pre-
gleda letala in drugo;

h) ime in priimek potnika (ali sklic na prodano vozovnico).

7. člen
(operativni priročnik)

Operator mora v primeru izvajanja akrobatskih letov imeti 
operativni priročnik, ki je sprejemljiv za pristojni organ. V ope-
rativnem priročniku mora biti:

a) določen postopek letenja,
b) določen postopek prešolanja pilota za izvajanje akro-

batskih letov,

c) zapisan način zagotovitve ustrezne stalne usposoblje-
nosti pilotov in

č) določene dovoljene akrobatske figure ter zahteva po 
načrtu figur za vsak let, področje in višine izvajanja leta ter 
opisani izredni postopki.

4. poglavje 
USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE

8. člen
(pooblaščena oseba za izvajanje usposabljanja  

in preverjanja)
(1) Pooblaščena oseba za izvajanje usposabljanja in pre-

verjanja je učitelj jadralnega letenja z veljavnim dovoljenjem in 
veljavnim ratingom.

(2) Pooblaščeno osebo iz prejšnjega odstavka potrdi pri-
stojni organ.

9. člen
(dosedanja usposobljenost in dosedanje izkušnje)

(1) Pilot jadralnega letala mora biti za opravljanje zračne-
ga prevoza imetnik veljavnega pooblastila učitelja jadralnega 
letenja, veljavnega dovoljenja, ratinga, zdravniškega spričevala 
in imeti ustrezne zadnje izkušnje.

(2) Za opravljanje preleta morajo piloti poleg pooblastila 
učitelja jadralnega letenja iz prejšnjega odstavka imeti opra-
vljen prelet vsaj 300 km (diamantni C) ter imeti opravljene 
vsaj tri izvenletališke pristanke in do sedaj preletenih najmanj 
5000 km.

(3) Za opravljanje akrobatskega leta morajo piloti poleg 
pooblastila iz prvega odstavka tega člena imeti tudi pooblastilo 
za izvajanje akrobacij na jadralnih letalih.

10. člen
(letno usposabljanje in preverjanje)

(1) Usposabljanja in preverjanja pilotov se opravijo pred 
pričetkom glavne sezone, ki je značilna za izvajanje zračnih 
prevozov z jadralnimi letali.

(2) Veljavnost usposabljanja je eno leto.
(3) Usposabljanje in preverjanje pilotov se izvede pod 

nadzorom pooblaščenega učitelja jadralnega letenja.
(4) Praktično preverjanje izvede pooblaščeni učitelj jadral-

nega letenja v letu, ki traja najmanj 15 minut oziroma najmanj 
en akrobatski let.

(5) Usposabljanje in preverjanje vključuje vsaj naslednje 
manevre:

a) priprava na let;
b) simulacija seznanitve potnika pred letom;
c) simulacija dajanja navodil potniku med letom;
č) vzlet z jadralnim letalom;
d) letenje s prikazom primernega načina letenja, vključno 

z največjimi obremenitvami, ki so sprejemljive za zračni prevoz 
potnikov;

e) manever hitrega pristanka, ki je potreben v primeru 
nenadne slabosti potnika;

f) teoretična obravnava ustreznih izrednih situacij (odpo-
ved motorja, pretrganje vlečne vrvi in podobno);

g) teoretična obravnava izvenletališkega pristanka z 
obravnavo primernih mest za izvenletališko pristajanje.

11. člen
(zadnje izkušnje)

(1) Pilot jadralnega letala ne izvaja zračnega prevoza 
potnikov, če v treh mesecih pred predvidenim letom ne opravi 
vsaj treh letov z jadralnimi letali, od tega najmanj enega s tipom 
dvosedežnega jadralnega letala, s katerim se izvaja zračni 
prevoz potnikov.

(2) Pilot jadralnega letala lahko opravlja zračni prevoz po-
tnikov z jadralnimi letali, ko izpolni pogoj iz prejšnjega odstavka.
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(3) Operator za izvajanje akrobatskih letov v operativnem 
priročniku določi strožje zahteve, kot so določene v prvem 
odstavku tega člena.

5. poglavje 
VZDRŽEVANJE JADRALNIH LETAL

12. člen
(vzdrževanje in zagotavljanje plovnosti jadralnih letal)
(1) Jadralno letalo, namenjeno zračnemu prevozu potni-

kov, je potrebno vzdrževati v skladu s potrjenim programom 
vzdrževanja ter v skladu z navodili nosilca tipskega certifikata 
pri vzdrževalni organizaciji, potrjeni v skladu s Poddelom F 
Dela M Priloge I ali Prilogo II (Del 145) Uredbe Komisije (ES) 
št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti 
zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potr-
jevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami 
(UL L 315, 28. 11. 2003, str. 1–165), kot je bila spremenjena z 
Uredbo Komisije (EU) št. 593/2012 z dne 5. julija o spremembi 
Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in le-
talskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij 
in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 283, 28. 10. 
2008, str. 5–29, v nadaljnjem besedilu: uredba št. 2042/2003).

(2) Vzdrževanje pilota – lastnika ni dovoljeno.
(3) Za jadralno letalo, namenjeno zračnemu prevozu po-

tnikov, mora voditi stalno plovnost organizacija za vodenje stal-
ne plovnosti, potrjena v skladu s Poddelom G Dela M Priloge I 
uredbe št. 2042/2003.

13. člen
(reševalno padalo)

(1) Pilot in potnik morata imeti reševalno padalo.
(2) Reševalno padalo mora imeti veljavno dovoljenje za 

uporabo padala ter knjižico uporabe in vzdrževanja padala.

14. člen
(druga zaščitna oprema)

(1) Pilot nosi ustrezna oblačila za preprečitev podhladitve, 
upoštevajoč letni čas, in ustrezno obutev, ki zmanjša možnost 
blokiranja naprav za krmiljenje.

(2) Operator od potnika zahteva primerno opremo za let, 
in sicer primerna oblačila, ki ustrezajo letnemu času in obmo-
čju letenja, primerno obutev in dodatno opremo, ki zmanjšuje 
možnost blokiranja komand. Če potnik ne upošteva zahtev, se 
let ne izvede.

15. člen
(oprema in instrumenti)

Pilot jadralnega letala ima ves čas leta poleg s tipskim 
certifikatom predpisane opreme na voljo še naslednje instru-
mente in opremo:

a) brzinomer;
b) višinomer;
c) variometer;
č) kompas;
d) komplet za prvo pomoč (avtomobilska ali motorska);
e) dvosmerno radio-komunikacijsko zvezo za rezervo pa 

mobilni telefon, kar omogoča komuniciranje z vodjem jadranja;
f) v primeru uporabe kateregakoli vodnega balasta meri-

lec zunanje temperature zraka;
g) v primeru akrobatskih letov merilec pospeškov s prika-

zom trenutnih, maksimalnih pozitivnih in prikazom maksimalnih 
negativnih pospeškov.

6. poglavje 
OPERATIVNE OMEJITVE

16. člen
(vremenske omejitve)

(1) Pilot jadralnega letala pri oceni vremenskih pogojev 
upošteva omejitve proizvajalca, če so na voljo, in omejitve 
operatorja, če so slednje bolj restriktivne.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, pilot jadralnega letala 
ne opravi leta ob pogojih, ki bi onemogočile varen vzlet/prista-
nek in/ali ob nestabilnih atmosferskih pogojih, ki bi lahko tvorile 
nevihtne celice, ki vplivajo na pogoje na območju letenja.

(3) Pilot jadralnega letala sprejme vse ustrezne ukrepe, 
da se prepriča o ustreznosti vremena za varno izvedbo leta.

17. člen
(letališča)

(1) Operator določi vodjo jadranja na tleh, ki spremlja 
izvedbo leta in sproži iskanje in reševanje, če je to potrebno.

(2) Operator pred izvedbo leta zagotovi, da podatki o 
izvedbi leta ostanejo na tleh.

7. poglavje 
VOZOVNICA IN ZAVAROVANJE

18. člen
(vozovnica)

Vozovnica je dokaz o sklenjeni pogodbi o prevozu po-
tnikov, pri čemer se v zvezi z vozovnico uporabljajo določbe 
Zakona o obligacijskih in stvarno pravnih razmerjih v letalstvu 
(Uradni list RS, št. 27/11 – UPB2).

19. člen
(zavarovanje)

Operator ima urejeno zavarovanje potnika v skladu z 
Uredbo (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in sveta o 
zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in ope-
raterje za zračni prevoz potnikov, pri čemer je dolžan seznaniti 
potnika z vrsto in višino tega zavarovanja.

9. poglavje 
DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE ZRAČNEGA PREVOZA 

POTNIKOV Z JADRALNIMI LETALI

20. člen
(opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi letali)

Zračni prevoz potnikov z jadralnimi letali lahko opravlja 
operator, ki izpolnjuje pogoje v skladu to operativno-tehnično 
zahtevo in pridobi dovoljenje za opravljanje zračnega prevoza 
potnikov z jadralnimi letali.

21. člen
(vloga)

Operator vloži za pridobitev dovoljenja za opravljanje 
zračnega prevoza potnikov z jadralnimi letali vlogo pri pristoj-
nem organu na predpisanem obrazcu, ki je Priloga 1 te opera-
tivno-tehnične zahteve in priloži podpisano izjavo, ki je Priloga 
2 te operativno-tehnične zahteve.

10. poglavje 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(veljavnost dovoljenja pilota jadralnega letala)

(1) Vsa dovoljenja, izdana na podlagi Pravilnika o strokov-
ni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo članov posadke letal 
(Uradni list SFRJ, št. 2/80, 31/80, 53/80, 43/81, 10/85, Uradni 
list RS, št. 3/00, 57/02, 44/10), ostanejo v veljavi do 8. septem-
bra 2013, ko se začnejo uporabljati določbe Uredbe Komisije 
(EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahte-
vah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu 
v skladu z Uredbo (EU) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta (UL L 311, 25. 11. 2011), kot je bila nazadnje spremenje-
na z Uredbo Komisije (EU) št. 290/2012 z dne 30. marca 2012 
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o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah 
in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v 
skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta (v nadaljnjem besedilu: uredba št. 1178/2011).

(2) Po začetku uporabe določb uredbe št. 1178/2011 
preneha veljati 9. člen te operativno-tehnične zahteve in se 
nadomesti z novim 9. členom, ki se glasi:

»9. člen
(dosedanja usposobljenost in dosedanje izkušnje)

(1) Pilot jadralnega letala mora biti za opravljanje zrač-
nega prevoza imetnik privilegija za komercialni zračni prevoz, 
veljavnega dovoljenja, ratinga, zdravniškega spričevala in imeti 
ustrezne zadnje izkušnje.

(2) Za opravljanje preleta morajo piloti poleg privilegi-
ja za komercialni zračni prevoz iz prejšnjega odstavka imeti 
opravljen prelet vsaj 300 km (diamantni C) ter imeti opravljene 
vsaj tri izvenletališke pristanke in do sedaj preletenih najmanj 
5000 km.

(3) Za opravljanje akrobatskega leta morajo piloti poleg 
pooblastila iz prvega odstavka tega člena imeti tudi pooblastilo 
za izvajanje akrobacij na jadralnih letalih.«

23. člen
(seznam imetnikov dovoljenj)

Seznam imetnikov dovoljenj se objavi na spletnih straneh 
pristojnega organa.

24. člen
(začetek veljave)

Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati z dnem ob-
jave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 4. marca 2013

mag. Mirko Komac l.r.
v.d. direktor

Javne agencije za civilno letalstvo  
Republike Slovenije

Priloga
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Priloga 1 
 
 
 
 

 

 
VLOGA ZA OPRAVLJANJE ZRAČNEGA PREVOZA POTNIKOV Z  

JADRALNIMI LETALI 
 

Naziv 
podjetja/prosilca 
(operatorja): 

      

Naslov:       
e-mail       
Mobilni telefon       
 
Ime in priimek zakonitega 
zastopnika podjetja: 

      

 
JADRALNA LETALA 
Tip  Reg. oznaka 

            
            
            
 
Piloti in pooblaščena oseba za izvajanje letnega usposabljanja in preverjanja 
Ime in priimek/funcija Številka dovoljenja 

            
            
            
            
            
            
            
 
 
 
 
Ime in priimek stranke (zakonitega zastopnika):       

podpis stranke (zakonitega zastopnika):  
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Priloga 2  

 
Na podlagi 188. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 
80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-
UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 
(48/2009 popr.), 8/2010)       (ime in priimek, stalni naslov) podajam 
naslednjo 

 
 

I Z J A V O 
 

o izpolnjevanju pogojev in zahtev iz  Operativno-tehnične zahteve za 
opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi  letali 

 
 
 

          (ime in priimek, številka dovoljenja) zagotavljam, da imam v skladu s 
76. členom Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/2010 – uradno prečiščeno 
besedilo) dovolj finančnih sredstev, znanja, strokovnosti, izkušenj, osebja, 
sredstev, opreme ter  ustrezno organizacijo in dokumentacijo, da lahko 
opravljam varen prevoz potnikov jadralnimi letali, v skladu z Operativno – 
tehnično zahtevo za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi letali 
(Uradni list RS, št. 20/2013).  
 
S spodnjim podpisom zagotavljam, da sem navedeno operativno-tehnično 
zahtevo prebral/a, jo razumem in se z vsebovanimi zahtevami in pogoji strinjam. 
S tem se zavezujem, da jo bom pri opravljanju zračnega prevoza upošteval/a. 
 

 
 
 

Kraj in datum:                                                        
 
         
 
                                                                                podpis: 
 
 
 
                                                                           Žig             
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735. Navodilo za spremembo tujega dovoljenja 
pilota ultralahke letalne naprave v nacionalno 
dovoljenje pilota ultralahke letalne naprave

Za izvrševanje 55. člena in na podlagi petega odstavka 
179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – ura-
dno prečiščeno besedilo) ter 15. člena Sklepa o ustanovitvi 
Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 81/10) izdaja direktor agencije naslednje

N A V O D I L O
za spremembo tujega dovoljenja pilota 
ultralahke letalne naprave v nacionalno 

dovoljenje pilota ultralahke letalne naprave
1. člen

(vsebina)
To navodilo določa pogoje, pod katerimi lahko imetnik 

dovoljenja pilota ultralahke letalne naprave (v nadaljevanju 
besedila: ULN), ki ga je izdala druga država, to dovoljenje spre-
meni v dovoljenje pilota ULN, ki ga izda Republika Slovenija (v 
nadaljevanju besedila: nacionalno dovoljenje ULN).

2. člen
(opredelitev pojmov)

Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– ULN pomeni zrakoplov posebne kategorije, kot je opre-

deljen v Pravilniku o ultralahkih letalnih napravah (v nadaljnjem 
besedilu: pravilnik);

– druga država pomeni državo, ki je članica Evropske unije 
(EU) ali članica Evropske konference za civilno letalstvo (ECAC);

– agencija pomeni Javno agencijo za civilno letalstvo 
Republike Slovenije.

3. člen
(splošne zahteve)

Za izdajo nacionalnega dovoljenja pilota ULN na podlagi 
dovoljenja pilota ULN, ki ga je izdala druga država, lahko za-
prosi oseba, ki:

– je državljan Republike Slovenije ali
– ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v Repu-

bliki Sloveniji vsaj šest mesecev ali
– je zaposlen oziroma opravlja delo vsaj šest mesecev v 

skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

4. člen
(nacionalno dovoljenje pilota ULN)

(1) Dovoljenje pilota ULN, ki ga je izdala druga država, 
se lahko spremeni v nacionalno dovoljenje pilota ULN, če 
imetnik poleg pogojev iz prejšnjega člena izpolnjuje nasle-
dnje pogoje:

– obstoječemu tujemu dovoljenju pilota ULN ni potekla 
veljavnost,

– kandidat ima v zadnjem letu pred zamenjavo vsaj 5 ur 
letenja na vrsti naprave in

– izpolnjuje zahteve iz tabele 1 v prilogi 1, ki je sestavni 
del tega navodila.

(2) Nacionalno dovoljenje pilota ULN agencija izda samo 
za vrsto naprave, za katero imetnik izpolnjuje pogoje iz prej-
šnjega odstavka.

5. člen
(pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru 

(CVFR))
(1) Po spremembi tujega dovoljenje pilota ULN v nacional-

no, agencija lahko imetniku vpiše pooblastilo CVFR, če izpol-
njuje naslednje pogoje iz prejšnjega člena in izpolni zahteve iz 
tabele 2 v prilogi 1, ki je sestavni del tega navodila.

(2) Imetnik lahko poda skupno vlogo na agencijo za za-
menjavo dovoljenja in vpis pooblastila CVFR.

6. člen
(pooblastilo učitelje letenja)

V veljavno nacionalno dovoljenje pilota ULN agencija 
vpiše pooblastilo učitelja letenja naprave, če izpolnjuje zahteve 
iz 36. člena Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah.

7. člen
(začetek veljavnosti)

To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 1. marca 2013

mag. Mirko Komac l.r.
v.d. direktor 

Javne agencije za civilno letalstvo  
Republike Slovenije

Priloga
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PRILOGA 1 
 
Posebne zahteve glede izkušenj, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti slovensko 
dovoljenje ULN na podlagi dovoljenja, ki ga je izdala druga država. 
 
 
Tabela 1: Dovoljenje pilota ULN 
Skupni nalet 
na vrsti 
naprave 

Teoretični preverjanje Praktično preverjanje Opombe 

<= 75 ur Vsi teoretični izpiti Izpitni let  

> 75 ur Teoretični izpit iz letalskih 
predpisov 

Izpitni let s preverjanjem* 
poznavanja uporabe 
naprave ter uporabe 
letališč in vzletišč  

 

> 500 ur  

Izpitni let s preverjanjem* 
poznavanja letalskih 
predpisov, poznavanja 
uporabe naprave ter 
uporabe letališč in vzletišč 

 

* Preverjanje poznavanja določenega področja opravi komisija na terenu v sklopu 
praktičnega preverjanja. 
 
 
 
 
Tabela 2: Pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru 
Skupni nalet 
na vrsti 
naprave 

Teoretični preverjanje Praktično preverjanje Opombe 

<= 200 ur Teoretični izpiti za 
pridobitev pooblastila Izpitni let  

> 200 ur 
Preverjanje** znanja 
uporabe radiotelefonije in 
VFR komunikacije 

Izpitni let   

> 500 ur  Izpitni let   
** Preverjanje znanja RT in VFR frazeologije se smatra katerokoli preverjanje s strani 
pooblaščene osebe agencije ali opravljanje izpita na agenciji. 
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736. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
januar 2013

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N 
v Republiki Sloveniji, januar 2013

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2013 v primerjavi z 
decembrom 2012 je bil 0,000.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih na domačem trgu januarja 2013 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,011.

3. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin ja-
nuarja 2013 v primerjavi z decembrom 2012 je bil -0,008.

4. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja 
2013 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,024.

Št. 9621-51/2013/5
Ljubljana, dne 22. februarja 2013
EVA 2013-1522-0005

mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 263.950,00

73 PREJETE DONACIJE 5.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 5.000,00
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.933.141,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 244.274,00
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.688.867,00

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 0
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45) 5.857.500,00

40 TEKOČI ODHODKI 707.433,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 154.355,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 29.693,00
402 Izdatki za blago in storitve 505.485,00
403 Plačila domačih obresti 0
409 Rezerve 17.900,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1.122.067,00
410 Subvencije 57.500,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 704.750,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 131.757,00
413 Drugi tekoči domači transferi 228.060,00
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.962.000,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.962.000,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 66.000,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 33.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 33.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –1.012.258,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 400,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 400,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 400,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 750,00

BOROVNICA

737. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 
2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 
51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, 
št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 
16. redni seji dne 14. 2. 2013 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Borovnica za leto 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Borovnica za leto 2013 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun 

leta 2013
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 4.845.242,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.593.151,00

70 DAVČNI PRIHODKI 2.326.801,00
700 Davki na dohodek in dobiček 2.070.921,00
703 Davki na premoženje 191.180,00
704 Domači davki na blago in storitve 64.700,00
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 266.350,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 156.650,00
711 Takse in pristojbine 2.000,00
712 Denarne kazni 6.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 3.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki 98.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 313.950,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 50.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0
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44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 750,00

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 750,00

443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –350,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 813.000,00

50 ZADOLŽEVANJE 813.000,00

500 Domače zadolževanje 813.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0

55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 Odplačila domačega dolga 0

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –199.608,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 813.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –1.012.258,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo 200.246,96

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na spletni 
strani Občine Borovnica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, 
št. 3/07), ki se uporabljajo za nakup opreme za zagotavljanje 
požarne varnosti;

– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporablja-
jo za vzdrževanje gozdnih cest;

– prihodki republiške takse za obremenjevanje voda, ki 
se uporabljajo za financiranje investicij v odvajanje in čiščenje 
meteornih in fekalnih voda;

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla-
ganja odpadkov;

– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih 
in investicijskih nalog.

Pravice porabe sredstev na proračunski postavki 06008 
Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v 
občinski upravi, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo 
v naslednje leto za isti namen.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi 
programi v okviru posameznega področja proračunske porabe 
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu sep-
tembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in o njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

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

1. v letu 2014 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

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

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

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

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 10 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 

5.000 eurov.
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Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 eurov župan 
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

9. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračun-
skih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot 
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej 
izkazuje.

Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno 
proračunsko rezervacijo v višini 10.000 eurov.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto-
vljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, 
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri 
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O porabi sredstev 
splošne proračunske rezervacije odloča župan. O namenih 
porabe poroča polletno in letno občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 200 eurov.

11. člen
Ne glede na določbe Zakona o javnih financah v letni 

program prodaje stvarnega premoženja občine za proračunsko 
obdobje 2013 ni potrebno vključiti nepremičnin, katerih ocenje-
na vrednost ne presega 3.000 eurov.

Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno preho-
dno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzro-
čala stroške in obveznosti.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

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

V letu 2013 se načrtuje zadolževanje. Zadolževanje je 
določeno do višine 813.000,00 eur za investicijske izdatke v 
zvezi z gradnjo kanalizacije.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Borovnica, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine glavnic 
75.000 eurov.

13. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)

Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je 
Občina Borovnica, se lahko v letu 2013 zadolžijo do skupne 
višine 75.000 eurov pod pogojem, da pridobijo soglasje usta-
novitelja.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v 
letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 4100-0003/2012
Borovnica, dne 14. februarja 2013

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

738. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov 
v najem

Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, 10/91, 
17-91-I-ZUDE, 13/93, 66/93, 32/00, 102/02 – odločba US RS02 
in 87/11 – ZMVN), Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skup-
nosti (Uradni list RS, št. 34/11), 29. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 10/08 
– odločba US RS, 79/09 in 51/10) ter 16. člena Statuta Občine 
Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) na 16. redni 
seji dne 14. 2. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o oddajanju poslovnih prostorov v najem

1. člen
(1) Ta pravilnik določa postopek in pogoje za oddajo 

poslovnih prostorov v lasti Občine Borovnica (v nadaljnjem 
besedilu: občina) v najem ter merila za določanje najemnin za 
poslovne prostore.

(2) Pravilnik velja za vse upravljavce in uporabnike po-
slovnih prostorov občine, če ni z zakonom oziroma uredbo 
urejeno drugače.

(3) Objekti javnega pomena in ostale poslovne površi-
ne, ki so v lasti Občine Borovnica, so v upravljanju občinske 
uprave in oseb javnega prava. Osebe javnega prava so poleg 
samoupravne lokalne skupnosti, javni zavodi, javni gospodarski 
zavod, javna agencija, javni sklad in javno podjetje.

(4) Objekte javnega pomena, ki niso v upravljanju oseb 
javnega prava lahko župan da v upravljanje drugim izvajalcem 
le na podlagi akta občinskega sveta, v katerem se določi po-
goje in merila za upravljanje.

(5) Kadar isto nepremičnino v lasti občine uporablja več 
uporabnikov, je upravljalec te nepremičnine oseba javnega pra-
va. Kolikor pa oseba javnega prava ne želi prevzeti upravljanja, 
upravlja z nepremičnino občina.

(6) Za izvajanje tega pravilnika je pristojna občinska uprava.

2. člen
(1) Za poslovni prostor se šteje eden ali več prostorov, 

ki so praviloma gradbena celota in imajo poseben ali skupen 
glavni vhod ter so namenjeni za poslovno in drugo dejavnost.

(2) Če nastane dvom, ali se šteje posamezen prostor za 
poslovni prostor, odloči o tem občinska uprava.

3. člen
Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje tistih vrst 

dejavnosti, ki so predvidene s prostorskimi izvedbenimi akti.

4. člen
(1) Register poslovnih prostorov občine in register skle-

njenih najemnih pogodb za te poslovne prostore vodi občinska 
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uprava. Register poslovnih prostorov občine je priloga I tega 
pravilnika.

(2) V register poslovnih prostorov občine se uvrščajo 
vsi poslovni prostori, ki so v lasti občine in z njimi razpolaga 
občinska uprava.

5. člen
Metode oddaje poslovnih prostorov v najem so:
1. javna dražba
2. javno zbiranje ponudb in
3. neposredna pogodba.

6. člen
V primeru oddaje nepremičnega premoženja v najem na 

podlagi metode javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb vodi 
postopek oddaje tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje 
župan.

7. člen
I. JAVNA DRAŽBA
(1) Javna dražba se izvede kot javno oddajanje poslovnih 

prostorov v najem, pri kateri je najemna pogodba sklenjena s 
ponudnikom, ki pristane na vnaprej določene pogoje in ponudi 
najvišjo najemnino.

(2) Izvedba javne dražbe se objavi na spletni strani Obči-
ne Borovnica. Objavijo se najmanj naslednji podatki:

– naziv in sedež organizatorja javne dražbe ter naziv in 
sedež uporabnika, če ta ni obenem organizator javne dražbe,

– opis predmeta oddaje v najem;
– izklicno mesečno višino najemnine in najnižji znesek 

njenega višanja;
– način in rok plačila najemnine;
– kraj in čas javne dražbe;
– višino varščine, ki jo je potrebno položiti pred začetkom 

javne dražbe in ki praviloma ne sme biti manjša od treh izklicnih 
mesečnih najemnin;

– številka transakcijskega računa, na katerega je potreb-
no vplačati varščino;

– obvestilo dražiteljem, da bo po končani javni dražbi 
varščina vrnjena tistim, ki na javni dražbi ne bodo uspeli in 
navedbo roka, v katerem bo vrnjena;

– informacijo o tem, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko 
interesenti pred začetkom javne dražbe seznanijo s podrobnej-
šimi pogoji javne dražbe in si ogledajo predmet javne dražbe;

– navedbo, da lahko organ pristojen za izvrševanje pro-
računa občine ali pooblaščena komisija, postopek ustavi do 
sklenitve najemnega razmerja, pri čemer se ne povrnejo stroški 
dražiteljem razen varščine;

– morebitne druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati uspeli 
dražitelj.

8. člen
Med objavo razpisa o javni dražbi in javno dražbo ne sme 

poteči manj od 15 dni in več od 45 dni.

9. člen
(1) Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati člani 

komisije, ki vodijo javno dražbo, in z njimi povezane osebe. Za 
povezano osebo se po tem členu štejejo:

– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, ki vodi 
javno dražbo,v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli 
kolena, v stranski vrsti pa do drugega kolena ali če je s članom 
komisije, ki vodi javno dražbo v zakonu ali v svaštvu do četrtega 
kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne;

– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, ki vodi 
javno dražbo, v odnosu skrbništva, ali posvojenec oziroma 
posvojitelj;

– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali 
na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ozi-
roma oseba, ki vodi javno dražbo, tako da zaradi te povezave 
obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije.

(2) Izklicna mesečna najemnina poslovnega prostora ozi-
roma vsaka nadaljnja višina najemnine se izkliče trikrat. Če no-
beden od udeležencev javne dražbe navedene višine ne zviša 
pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta višina najemnine, 
ki je bila izklicana trikrat. Ko je višina najemnine izklicana trikrat, 
komisija, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in za kakšno viši-
no najemnine je bil predmet javne dražbe oddan in najemnika 
pozove k podpisu najemne pogodbe.

(3) Če izklicna višina mesečne najemnine ni bila doseže-
na, je javna dražba neuspešna.

10. člen
O javni dražbi se piše zapisnik, ki vsebuje podatke o:
– kraju, kjer je javna dražba potekala, datumu in uri;
– imenih članov komisije;
– predmetu javne dražbe;
– izklicni mesečni višini najemnine;
– najnižjem znesku višanja;
– imenih dražiteljev oziroma njihovih zastopnikov oziroma 

pooblaščencev;
– ugotovitvah o izpolnjevanju pogojev dražiteljev, ki pri-

stopijo k dražbi in
– najvišji izklicni mesečni višini najemnine in imenu na-

jemnika ter ugotovitvah, da je bil najemnik pozvan k sklenitvi 
najemne pogodbe ali ugotovitev, da izklicna višina najemnine 
ni bila dosežena in javna dražba ni bila uspešna.

11. člen
(1) Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 

15 dneh po končani javni dražbi.
(2) Če dražitelj ne sklene pogodbe v roku iz prvega od-

stavka tega člena, mu lahko pristojni organ podaljša rok za 
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni. Če najugo-
dnejši dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, 
se zadrži njegova varščina.

12. člen
II. JAVNO ZBIRANJE PONUDB
(1) Javno zbiranje ponudb je na nedoločen oziroma na 

določljiv krog oseb naslovljeno javno vabilo k dajanju ponudb 
za najem poslovnih prostorov, pod vnaprej določenimi pogoji.

(2) Javno zbiranje ponudb mora biti objavljeno na spletni 
strani Občine Borovnica. Objavijo se najmanj naslednji podatki:

– naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb 
ter naziv in sedež upravljavca, če ta ni obenem organizator 
javnega zbiranja ponudb;

– opis predmeta oddaje v najem;
– ocenjena mesečna višina najemnine;
– navedbo, da je treba ponudbi priložiti potrdilo o vplačani 

varščini v višini, ki praviloma ne sme biti manjša od treh oce-
njenih mesečnih najemnin;

– številko transakcijskega računa, na katerega je potreb-
no vplačati varščino;

– obvestilo ponudnikom, da bo po končanem postopku 
javnega zbiranja ponudb varščina vrnjena tistim, ki na javnem 
zbiranju ponudb ne bodo uspeli, in navedbo roka, v katerem 
bo vrnjena;

– pogoje, po katerih bodo zainteresirani najemniki prido-
bivali podrobnejše informacije o predmetu oddaje v najem za 
namen oblikovanja ponudbe in kdaj si lahko ogledajo predmet 
oddaje;

– obliko in pogoje, pod katerimi mora najemnik predložiti 
ponudbo oziroma elemente, ki naj jih ponudba vsebuje, in mo-
rebitno navedbo, da se bodo po prejemu ponudb s ponudniki 
izvedla dodatna pogajanja;

– morebitne omejitve v zvezi s postopkom oddaje;
– način in rok plačila najemnine;
– rok za oddajo ponudbe, ki ne sme biti krajši od 15 dni 

od javne objave zbiranja ponudb;
– kraj in čas javnega odpiranja ponudb;
– rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo;
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– navedbo, da lahko organ, pristojen za izvrševanje pro-
računa občine, ali komisija s soglasjem predstojnika postopek 
ustavi do sklenitve najemnega razmerja, pri čemer se ponud-
nikom ne povrnejo stroški razen, varščine;

– navedbo, po kateri metodi se bo nadaljeval postopek ob 
več najugodnejših ponudbah;

– kontakte osebe najemodajalca in
– morebitne druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati uspeli 

ponudnik.

13. člen
(1) Ponudbe z zahtevanimi listinami in dokazili se pošljejo po 

pošti ali oddajo v vložišče na naslovu, ki je naveden v objavi javne 
ponudbe v posebej zaprti kuverti. Odpiranje ponudb je javno.

(2) Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri, ali 
so bile ponudbe pravočasne in popolne.

(3) Ponudbo, ki je prispela po razpisanem roku (nepra-
vočasna ponudba) in ponudbo, pri kateri ni plačana varščina, 
komisija izloči in o tem obvesti ponudnika.

(4) Komisija pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno po-
nudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemen-
te ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopol-
nitev te ponudbe je pet dni od prejema poziva za dopolnitev.

(5) Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših 
ponudb, lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove 
ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri 

čemer za izklicno višino najemnine določi višino najemnine, ki 
so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

(6) Postopki iz prejšnjega odstavka morajo biti izvedeni 
v roku zavezanosti ponudnikov na dane ponudbe, drugače je 
javno zbiranje ponudb neuspešno.

(7) Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena 
vsaj ocenjena višine najemnine poslovnega prostora ali v postop-
kih iz petega odstavka tega člena ni bila dosežena vsaj višina 
najemnine, ki so jo v postopku javnega zbiranja ponudb ponudili 
najugodnejši ponudniki, je javno zbiranje ponudb neuspešno.

14. člen
(1) Ponudbe se odpirajo na kraju in ob času, ki sta nave-

dena v objavi obvestila o javnem zbiranju ponudb. O odpiranju 
ponudb se piše zapisnik.

(2) Zapisnik iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
– kraju, datumu in uri odpiranja ponudb;
– imenih članov komisije;
– predmetu javnega zbiranja ponudb;
– imenih prisotnih ponudnikov;
– imenih ponudnikov in ponujenih višinah najemnine;
– ugotovitvah o popolnosti in pravočasnosti ponudb;
– ugotovitvah o tem ali ponudniki izpolnjujejo pogoje iz 

zadnje alineje 12. člena tega pravilnika;
– morebitnem sklepu o izvedbi postopkov iz petega od-

stavka 13. člena tega pravilnika;
– najvišji ponujeni višini najemnine in imenu najugodnej-

šega ponudnika ter ugotovitev, da se najugodnejši ponudnik 
pozove k sklenitvi najemne pogodbe, ali ugotovitev, da ocenje-
na višina najemnine oziroma, ob izvedbi postopkov iz petega 
odstavka prejšnjega člena, višina najemnine, ki so jo ponudili 
najugodnejši ponudniki, ni bila dosežena in javno zbiranje po-
nudb ni bilo uspešno.

(3) O neuspelem javnem zbiranju ponudb upravni organ 
obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja ponudb oziro-
ma od izvedbe postopkov iz petega odstavka 13. člena tega 
pravilnika.

15. člen
(1) Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba naj-

pozneje v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega 
ponudnika.

(2) Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v roku 
iz prvega odstavka tega člena, mu lahko občinska uprava 
podaljša rok za sklenitev najemne pogodbe, vendar ne za več 
kot 15 dni. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše najemne 
pogodbe niti v podaljšanem roku, se zadrži njegova varščina 
in se ponudi sklenitev pogodbe v roku iz prvega odstavka tega 
člena naslednjemu najugodnejšemu ponudniku, kolikor v tem 
času ne preteče rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo.

16. člen
(1) Najemnik, ki je sklenil najemno pogodbo na podla-

gi metode javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb, mora 
prevzeti poslovni prostor in ga začeti uporabljati v roku, ki je 
določen v pogodbi. Najemniku se iz plačane varščine v višini 
ene mesečne najemnine zadrži kavcija za primer neporavnanih 
stroškov vzdrževalnih del pri odpravi posledic poškodovanja 
poslovnega prostora iz razlogov na strani najemnika ali s strani 
najemnika neporavnane najemnine in stroškov, ki so nastali pri 
obratovanju objekta, preostala plačana varščina pa se poraču-
na z najemno obveznostjo.

(2) Kolikor najemnik iz neupravičenih razlogov ne prične 
uporabljati poslovnega prostora skladno s sklenjeno najemno 
pogodbo, lahko najemodajalec odstopi od pogodbe brez odpo-
vednega roka in se varščina ne vrne.

17. člen
III. NEPOSREDNA POGODBA
Poslovni prostor se lahko odda v najem na podlagi meto-

de neposredne pogodbe, če je podan eden izmed naslednjih 
pogojev:

– pri oddaji poslovnega prostora v najem, če je solastniški 
delež občine 50 % ali manj;

– če je predviden letni prihodek od oddaje poslovnega 
prostora v najem nižji od 10.000,00 EUR;

– če oddaja poslovnega prostora v najem po eni izmed 
metod iz prve in druge točke 5. člena ni uspela, v dveh mescih 
po neuspeli metodi;

– če se poslovni prostor odda v najem osebi javnega pra-
va za izvrševanje javnih nalog, razen javnim podjetjem;

– če se poslovni prostor odda v najem nevladnim organi-
zacijam, ki delujejo v javnem interesu za izvajanje dejavnosti, 
za katero so ustanovljene;

– če se poslovni prostor odda v najem za obrambo, zašči-
to, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.

18. člen
Pristojni organ ima pri uporabi metode neposredne po-

godbe naslednje naloge:
– predlaga spremembe namembnosti stanovanjskega 

prostora v poslovni prostor in daje pobude za spremembo 
namembnosti obstoječih poslovnih prostorov,

– predlaga spremembo namembnosti poslovnih prostorov 
v skladu s sprejetimi prostorskimi izvedbenimi akti,

– odločba o preureditvi poslovnega prostora, ki pomeni 
povečanje vrednosti poslovnega prostora,

– preverja izpolnjevanje obveznosti po najemni pogodbi,
– predlaga prenehanje najemnega razmerja,
– odloča o drugih dejavnostih, ki vplivajo na gospodarje-

nje s poslovnimi prostori.

19. člen
(1) Poslovni prostori se oddajo v najem za določen čas, 

vendar ne dlje kot za pet let.
(2) Najemno razmerje iz prvega odstavka tega člena se 

lahko po poteku petih let izjemoma podaljša za nadaljnjih pet 
let, če se s tem zasleduje načelo gospodarnosti ravnanja s 
stvarnim premoženjem občine in je tako zagotovljena optimalna 
ekonomska izkoriščenost tega premoženja.

(3) Pristojni občinski organ za stanovanjske zadeve 30 dni 
pred potekom najemne pogodbe iz drugega odstavka tega 
člena preveri, ali najemnik izpolnjuje vse obveznosti iz najemne 
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pogodbe, zlasti če pravočasno plačuje najemnino za poslovni 
prostor in ostale stroške, ki so povezani z najemom poslovne-
ga prostora. Kolikor se ugotovi, da najemnik dolguje ob koncu 
najema za določen čas več, kot znaša enomesečna najemnina 
za najet poslovni prostor, ali da dolguje najemodajalcu oziroma 
dobaviteljem za plačilo obratovalnih stroškov (kurjava, elek-
trična energija, voda, smeti, telefon itd). več kot enomesečni 
znesek, pristojni organ pozove najemnika, da dolg nemudoma 
poravna, sicer se najemna pogodba ne podaljša.

20. člen
(1) Najemno razmerje nastane s sklenitvijo najemne po-

godbe v pisni obliki.
(2) Najemna pogodba mora vsebovati:
– čas trajanja najemne pogodbe,
– podatke o lokaciji in strukturi poslovnega prostora,
– dejavnost, ki se bo opravljala v poslovnem prostoru,
– določila o uporabi skupnih naprav in prostorov v zgradbi,
– določila o trajanju najemnega razmerja,
– določila o višini najemnine in obveznosti najemnika, 

da krije obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, 
stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške 
zavarovanja, če cena zavarovanja ni upoštevana v najemnini, 
in druge stroške,

– obveznosti in vzdrževanje poslovnega prostora,
– določila o odpovedi in odpovednih rokih,
– druga določila, ki so pomembna za vsakokratno sklepa-

nje najemnega razmerja.

21. člen
Najemnik ne sme oddajati poslovnega prostora v podna-

jem brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca.

22. člen
Najemno razmerje preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe z zakonsko predpisa-

nim odpovednim rokom ali z odpovednim rokom, določenim v 
najemni pogodbi,

– s potekom časa, za katerega je bila najemna pogodba 
sklenjena.

23. člen
Pristojni organ lahko predlaga razdrtje najemne pogodbe 

in zahteva izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem času, ne 
glede na pogodbene določbe o trajanju najemnega razmerja in 
o odpovednem roku, v naslednjih primerih:

– če najemnik ne izvaja pogodbenih obveznosti,
– če najemnik odda poslovni prostor v podnajem brez 

soglasja najemodajalca,
– če najemnik uporablja poslovni prostor na način, s ka-

terim druge najemnike ali stanovalce ovira ali moti pri normalni 
uporabi njihovih poslovnih prostorov ali stanovanj,

– če najemnik izvršuje ali izvrši v poslovnem prostoru 
adaptacijo brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca,

– če najemnik na zahtevo najemodajalca v dogovorjenem 
roku ne opravi del, ki so potrebna za vzdrževanje poslovnega 
prostora in ki spadajo med njegove stroške,

– če najemnik v dogovorjenem roku ne prične opravljati 
dejavnosti, za katero mu je bil dodeljen poslovni prostor,

– če najemnik uporablja prostore za namene, ki niso 
opredeljeni v najemni pogodbi, oziroma ne pridobi soglasja 
najemodajalca za spremembo dejavnosti v poslovnih prostorih, 
ki so predmet najemne pogodbe,

– če najemnik za več kot en mesec brez opravičenega 
razloga preneha opravljati poslovno dejavnost,

– če najemnik izgubi status, na podlagi katerega je prido-
bil poslovni prostor v najem,

– če najemnik najmanj dva meseca ne plača najemnine 
in obratovalnih stroškov in če jih ne poravna niti v nadaljnjih 
šestdesetih dneh po prejemu opomina,

– če najemnik na kakršenkoli način ovira prenovo poslov-
nega prostora in zgradbe, v kateri se nahaja poslovni prostor,

– v drugih primerih, ki so določeni v zakonskih predpisih 
ali dogovorjeni z najemno pogodbo.

24. člen
Izhodiščna mesečna najemnina znaša 4,50 EUR/m2.

25. člen
Najemnina se določi tako, da se izhodiščna najemnina 

za m2 pomnoži z velikostjo poslovnega prostora in s faktorjem, 
ki je določen za vrsto poslovnega prostora, in sicer:

Vrste poslovnega prostora Faktor

Prostori namenjeni profitni dejavnosti: trgovine, 
frizerski saloni, lokali vseh vrst in ostalo, 1,5

Prostori namenjeni za opravljanje zdravstvene, 
lekarniške dejavnosti 1,0

Prostori namenjeni delovanju društev in 
zavodov 0,3

Prostori namenjeni delovanju političnih strank 
in neodvisnih list 0,5

Pomožni prostori: skladišča, garaže in druge 
lope 0,1

Vse ostalo, kar ni mogoče uvrstiti v nobeno od 
zgoraj naštetih vsebin 0,7

Kolikor so poslovni prostori več kot 2 leti nezasedeni ter 
v njih ni bilo izvedenih nobenih vlaganj, se višina najemnina 
zniža še za 20 %.

26. člen
(1) Najemnik poslovnega prostora plačuje najemnino za 

tekoči mesec, mesečno, in sicer v osmih dneh po izstavitvi 
računa, razen v primerih drugačne opredelitve v najemni po-
godbi. V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonite 
zamudne obresti.

(2) Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati obrato-
valne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe 
stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj, kolikor niso vsebo-
vani v najemnini in druge stroške, ki so določeni v najemni 
pogodbi.

(3) Zavarovalne police, ki jih sklene najemnik, morajo biti 
vinkulirane v korist občine.

27. člen
(1) Za društva, klube, zveze in organizacije, ki se ukvar-

jajo z neprofitno dejavnostjo in imajo sedež v Občini Borovnica 
ali to dejavnost izvajajo za občane Občine Borovnica, se na-
jemnina lahko zniža za največ do 50 % mesečne najemnine.

(2) O znižanju najemnine odloča občinski svet na predlog 
župana. Sklep o določitvi višine znižanja najemnine se sprejme 
konec leta za naslednje koledarsko leto.

(3) Najemniki poslovnih prostorov, ki plačujejo znižano 
najemnino, niso upravičeni do pridobivanja dodatnih sredstev 
za namen pokrivanja stroškov najemnine iz proračuna Občine 
Borovnica.

(4) Za določen čas se lahko s sklepom župana zniža 
najemnina za največ 60 %:

– kadar najemnik ne more opravljati dejavnosti zaradi 
bolezni, ki je daljša od 60 dni, če najemnik sam, kot edini za-
posleni, opravlja dejavnost v poslovnem prostoru,

– za čas adaptacije poslovnega prostora, ki se opravlja s 
predhodnim pisnim soglasjem najemodajalca, v okviru termin-
skega plana izvajanja del.

(5) Kadar se nepremičnina lahko odda v najem z nepo-
sredno pogodbo, ima v primeru, ko je za isti poslovni prostor 
zainteresiranih več najemnikov, ki izpolnjujejo pogoje za pri-
dobitev znižanja najemnine po prvem odstavku tega člena, 
prednost tisti:
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– ki ima večje število članov in
– ki je pripravljen prostor souporabljati skupaj z drugim 

najemnikom.

28. člen
Najemniku poslovnega prostora se lahko odda v najem 

urejen, delno urejen ali neurejen poslovni prostor. Stanje po-
slovnega prostora se ugotavlja na podlagi zapisnika o primo-
predaji poslovnega prostora.

29. člen
(1) Višina najemnine, določene na podlagi tega pravilnika, 

se uporablja za poslovne prostore, ki ne zahtevajo dodatnih teh-
ničnih posegov in opreme. Kolikor najemnik glede na dejavnost 
potrebuje dodatna vlaganja in zaščito (kot npr. trezor, zaklonišča, 
elektronske naprave in podobno), je dolžan po pridobitvi pisnega 
soglasja najemodajalca, dodatna vlaganja izvesti sam.

(2) V primeru, kadar najemnik v soglasju z lastnikom, z 
lastnimi sredstvi v celoti ali deloma obnovi poslovni prostor, je 
potrebno pred pričetkom obnovitvenih del skleniti z njim pisni 
dogovor o vlaganju sredstev, s katerimi se določi rok za obnovo 
poslovnega prostora, potrebna višina finančnih sredstev in na-
čin obračuna vloženih sredstev. Vrednost poslovnega prostora 
pred pričetkom del in po dokončanju del oceni pooblaščeni 
ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi 
zakona, ki ureja revidiranje, ali zakona, ki ureja sodišče. Stro-
ški cenitve bremenijo najemnika. Vložena sredstva se lahko 
poračunajo z najemnino.

(3) Predmet obračuna vloženih sredstev je lahko samo 
vložek najemnika, opredeljen v dogovoru iz prejšnjega odstavka.

30. člen
(1) Med trajanjem najemnega razmerja najemnik ne sme 

brez soglasja najemodajalca:
– spremeniti, zožiti ali razširiti predmeta poslovanja v 

poslovnem prostoru,
– izvršiti drugih statusnih sprememb, ki neposredno vpli-

vajo na dejavnost v poslovnem prostoru,
– izvajati preureditvena dela v poslovnem prostoru.
(2) Soglasje k spremembam iz prejšnjega odstavka daje 

pristojni organ.
(3) Najemnik ni upravičen do povračila vlaganj, ki niso 

opredeljena v skladu s tem pravilnikom in mora po prenehanju 
najemnega razmerja poslovni prostor izročiti najemodajalcu v 
stanju, kot je bil ob prevzemu, sicer lahko to stanje na stroške 
najemnika vzpostavi najemodajalec.

31. člen
(Oddaja sejne sobe občine)

(1) Sejna soba na Paplerjevi ulici 22 je prednostno name-
njena za potrebe občine. V terminih, ki jih za svojo dejavnost 
občina ne potrebuje, pa se sejna soba lahko odda v najem, po 
dnevih oziroma urah.

(2) Najemnina iz prvega odstavka tega člena znaša 
2,50 EUR/uro za društva, ki so registrirana na območju Obči-
ne Borovnica ter za politične stranke in druge neodvisne liste, 
ki imajo sedež v občinskem svetu. Za druge uporabnike pa 
znaša najemnina 5,00 EUR/uro. V tej ceni so poleg najemnine 
vključeni stroški ogrevanja, elektrike, vode, čistila, tekoče vzdr-
ževanje, amortizacija, čiščenje.

(3) V prostorih občine je prepovedano kajenje in pitje al-
koholnih pijač. Kršitev tega določila je razlog, zaradi katerega 
lahko občina zavrne prošnjo za najem ali odpove najemno 
pogodbo. Za uporabnike, za katere se ugotovi večkratna kršitev 
načina uporabe prostorov, če namerno poškodujejo opremo ali 
objekt, če ne plačujejo najemnine, se občina lahko odloči, da 
jim prekine najemno razmerje oziroma jim v bodoče prostorov 
ne odda v uporabo. Za društva, ki se dogovorijo za sezonski 
najem oziroma uporabo, se zagotovi vstop s ključem, ki ga 
prejme odgovorni vodja. Le-ta odgovarja za pravilno uporabo 
prostorov in za to, da zapusti zaklenjen objekt. Če občina 

v terminu, ki je oddan kot sezonska uporaba za društvo ali 
skupino, potrebuje prostor za potrebe svoje dejavnosti, lahko 
izjemoma sezonskemu uporabniku odpove termin ter ga o tem 
pravočasno obvesti.

(4) Prostor iz prvega odstavka tega člena občinska uprava 
odda v najem:

– za enkratno uporabo: neposredno na podlagi pisne 
vloge, ki jo zainteresirani praviloma poda pisno vsaj 7 pred 
nameravano uporabo.

– za sezonsko uporabo, ki traja od 1. 9. tekočega leta 
do 30. 6. prihodnjega leta: na podlagi poziva, ki ga občinska 
uprava objavi na spletni strani Občine Borovnica najkasneje do 
30. 6. tekočega leta.

(5) V primeru, da je za isti termin za sezonski najem več 
vlog ima prednost vlagatelj, ki je isti termin uporabljal že v 
pretekli sezoni.

(6) Občina uporabnikom sejne sobe izstavi račun v 
5  dneh po opravljeni storitvi, sezonskim uporabnikom pa iz-
stavlja mesečne račune.

32. člen
Obstoječa najemna razmerja je potrebno v šestih mesecih 

po uveljavitvi tega pravilnika uskladiti s predpisi o stvarnem 
premoženju in določili tega pravilnika in skleniti nove najemne 
pogodbe.

33. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Naš časopis, junij 
1996 in maj 1998).

34. člen
Pravilnik o oddajanju šolskih nepremičnin v najem 

št. 066/3-25/10-382/06 z dne 2. 3. 2006, ostane v veljavi.

35. člen
Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 352-0002/2012-1
Borovnica, dne 14. februarja 2013

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

Priloga I
Register poslovnih prostorov Občine Borovnica
Poslovni prostori na naslovu Mejačeva ulica 3 (Zdravstve-

na postaja)
Poslovni prostori na naslovu Rimska cesta 28 – bivši 

frizerski salon, 2 prazni stanovanji v I. nadstropju (bivša Stara 
pošta)

Poslovni prostor na naslovu Rimska cesta 32 (bivša ki-
nodvorana)

Poslovni prostor na naslovu Rimska cesta 30 (prostori 
MKD ARTerija)

Poslovni prostor na naslovu Paplerjeva ulica 22 (občina)

BRASLOVČE

739. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu  za del območja PA 5 – Vikend naselje 
ob Savinji v Malih Braslovčah (Acman, Pavšar)

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 in 57/12) in na podlagi 16. člena Statuta 
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Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet 
Občine Braslovče na 19. redni seji dne 27. 2. 2013 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji  
v Malih Braslovčah (Acman, Pavšar)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 

načrt za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih 
Braslovčah (Acman, Pavšar) v nadaljevanju OPPN, ki ga je 
izdelal AR projekt d.o.o., Sevnica, pod št. 17/12 in so sestavni 
del tega odloka. Občinski podrobni prostorski načrt je izdelan 
v skladu s prostorskimi sestavinami Prostorskega reda Občine 
Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11).

Pravna podlaga za pripravo OPPN je dana v Zakonu o 
prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08, 108/09, 80/10, 43/11 in 57/12).

2. člen
OPPN vsebuje naslednje sestavine:
I. TEKSTUALNI DEL
II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PRO-

STORA
III. PRILOGE
IV. GRAFIČNE PRILOGE

II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

3. člen
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je:
1. Ureditveno območje A s parcelno št. 449/176, k.o. Male 

Braslovče v naselju Male Braslovče, ki je na zahodni strani 
omejena z JP9903908 (odsek 990391 Male Braslovče–Letu-
ška gmajna), na severni vzhodni in južni strani pa z obstoječo 
stanovanjsko pozidavo.

2. Ureditveno območje B s parcelama št. 449/106 in 
449/134, k.o. Male Braslovče v naselju Male Braslovče, ki je na 
južni strani omejeno z cesto C1, na vzhodni strani z JP990200 
(odsek 990201 Preserje–Male Braslovče), na zahodni in sever-
ni strani z obstoječo stanovanjsko pozidavo.

Ureditveno območje A in B sta v neposredni bližini vodo-
toka Savinja, ki poteka na vzhodni strani.

Velikost območja prostorske ureditve A znaša ca. 693,00 m2.
Velikost območja prostorske ureditve B znaša 

ca. 1431,00 m2.
Izven območja OPPN poteka izvedba priključitve obmo-

čja na cestno, električno, vodovodno, telefonsko in optično 
omrežje. Območje priključevanja, dograjevanja obstoječega 
omrežja poteka po parcelah št. 449/198, 449/104 in 449/194, 
k.o. Male Braslovče.

III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA  
IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

4. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejav-

nosti:
– stanovanjska dejavnost,
– storitvena dejavnost.

5. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj, 

oziroma drugih del:
– gradnja novega objekta,
– redna investicijska in vzdrževalna dela,

– spremembe namembnosti in sprememba rabe,
– rekonstrukcija objektov,
– rušitve in nadomestne gradnje,
– dozidave in nadzidave.

6. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dopu-

stnih objektov glede na namen:
– stanovanjski objekti,
– gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna in 

energetska infrastruktura),
– gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov na pod-

lagi obstoječih predpisov,
– zelene površine.

7. člen
Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta 

je pri oblikovanju novega objekta ter ureditvi zunanjih površin 
ustvarjena takšna kompozicija arhitekturnih in krajinskih ele-
mentov, ki so za prostor sprejemljive in je nadaljevanje naselja 
v njegovi morfologiji.

Ureditveno območje A in B
– lega objektov: po geodetski zazidalni situaciji; dovolje-

ne so tolerance v smeri sever–jug in vzhod–zahod, pod pogo-
jem, da se ne posega v cono preglednosti, da so zagotovljeni 
odmiki od sosednjih zemljišč in upravljavcev prometnega 
omrežja.

Odmik od sosednjih zemljiških parcel je lahko tudi manjši 
kot je prikazano v geodetski zazidalni situaciji s soglasjem 
lastnika sosednjega zemljišča.

– horizontalni gabariti: pri projektiranju objektov se mora 
ohranjat min. razmerje med stranicami 1:1,2 do 1:1,6 pod 
pogojem, da se ne presega faktor zazidanosti in faktor izrabe 
parcele, ter da je zagotovljena požarna varnost objekta in ustre-
zno število parkirnih mest. Tloris osnovnega volumna objekta 
je praviloma podolgovate oblike.

Na osnovni volumen je možno dodajati in odvzemati 
manjše svobodno oblikovane volumne, do skupne maks. povr-
šine, ki je enaka največ 1/3 osnovnega objekta brez vpliva na 
bivalne pogoje sosednjih objektov.

– vertikalni gabarit: dovoljena je izvedba K + P + M, pri 
čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3,0 m, 
da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne pre-
sega višine 1,00 m. V primeru izvedbe kletne etaže se le-ta 
mora izvesti v kesonski izvedbi zaradi bližine vodotoka Savinje.

– konstrukcija: klasična – zidana ali montažna;
– kota pritličja: po geodetsko zazidalni situaciji;
– kolenčni zid: do 1,00 m;
– streha: v osnovi dvokapnica s čopi ali brez. Naklon 

strešine 30º–45º z minimalnimi napušči, kritina pretežno opeč-
nata, naravna rdeče barve, možno je tudi drugačno oblikovanje 
streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi naselja;

– fasada: finalna obdelava fasad je klasični zaglajeni omet 
v svetlih, pastelnih barvah, dovoljena izvedba balkonov in lož. 
Pri fasadah je možna kombinacija več barv;

– oblikovanje odprtin: svobodno;
– osvetlitev mansarde: strešna okna in/ali frčade;
– zunanja ureditev gradbene parcele: dovozni priključki do 

enodružinskih stanovanjskih hiš bodo izvedeni iz kategorizira-
nih občinskih cest. Manipulativne površine na gradbeni parceli 
se asfaltirajo ali tlakujejo. Ostali del parcele se hortikulturno 
uredi z avtohtono zasaditvijo.

8. člen
Enostavni objekti:
Znotraj zemljiške parcele je v ureditvenem območju A in B 

možna gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno z 
obstoječo zakonodajo. Gradijo se lahko kot prizidek k osnov-
nemu objektu ali samostojno. Oblikovani morajo biti usklajeno 
z osnovnim objektom. Objekti so lahko lesene, zidane in ko-
vinske konstrukcije.
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Vsi pomožni objekti skladni z obstoječo zakonodajo se 
lahko gradijo 2,00 m od zemljiške parcele. Kolikor investitor 
pridobi soglasje lastnika sosednjega zemljišča je možno gra-
diti objekt z manjšim odmikom pod pogojem, da so izpolnjene 
požarno varnostne zahteve.

Medsosedske ograje za ograjevanje parcele do maks. 
višine 1,80 m so lahko postavljene do posestne meje zemljiških 
parcel, tako, da ne posegajo na sosednje zemljišče razen v 
primerih, ko je sosednje zemljišče javna cesta in je potrebno 
upoštevati predpise s področja varnosti v cestnem prometu.

9. člen
Infrastrukturni objekti:
Infrastrukturni objekti v ureditvenem območju A in B obse-

gajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno 
energetsko infrastrukturo, postavitev cestne in urbane opreme 
(ograje, prometna signalizacija, svetilke) ter objekte zvez in 
telekomunikacij.

Oblikovanje infrastrukturnih objektov je svobodno, če s 
tem odlokom ni določeno drugače:

– cesta se asfaltira, manipulativne površine in parkirišča 
se asfaltirajo ali tlakujejo.

10. člen
Gradbena parcela:
Parcelacija, oziroma določitev funkcionalnih zemljišč – 

oziroma gradbenih parcel v OPPN ni predpisana. Dovoljuje 
se združitev in delitev parcel. V grafičnem delu OPPN je v 
ureditvenem območju A objekt lociran na sedanje lastniško 
stanje parc. št. 449/176, k.o. Male Braslovče in v ureditvenem 
območju B na sedanje lastniško stanje parc. št. 449/106 in 
449/124, k.o. Male Braslovče.

Dovoljen odmik zidu stanovanjskih objektov od sosednjih 
parcelnih mej je 4,00 m. Kolikor investitor pridobi soglasje la-
stnika sosednjega zemljišča je možno graditi objekt z manjšim 
odmikom pod pogojem, da so izpolnjene požarno varnostne 
zahteve. Gradbena parcela je lahko pozidana do 40 % površi-
ne, kar vključuje glavni objekt in pomožne objekte, nepozidane 
površine je 60 %. Pri določanju razmerja se upošteva bruto 
etažna površina pritličja.

IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE 
OBMOČJA

11. člen
Dovozi in dostopi ter parkiranje:
Ureditveno območje A se na občinsko cesto, ki je katego-

rizirana kot javna pot JP990390 (odsek 990391 Male Braslov-
če–Letuška gmajna) navezuje preko nove dovozne ceste, ki 
poteka po parceli št. 449/104, k.o. Male Braslovče.

Ureditveno območje B se z individualnim priključkom pri-
ključuje na cesto C1 (Odlok o spremembah in dopolnitvah za-
zidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah, 
Uradni list RS, št. 109/05). Ta pa se priključuje na kategorizi-
rano občinsko cesto JP990200 (odsek 990201 Preserje–Male 
Braslovče). V ureditvenem območju A in B v polju preglednosti 
ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih kultur, postavljati 
predmetov ali naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi oviralo 
preglednost občinske ceste. Predvideti je potrebno, da se s 
postavitvijo ograj ali živih mej proti javni cesti poleg polja pre-
glednosti upošteva obvezen minimalni odmik ograje 1 m izven 
cestišča oziroma od posestne meje, ki ne smejo biti višje od 
1,80 m. Ograje ne smejo zmanjševati preglednosti na cesti ter 
ovirati pluženja in opravljanja drugih komunalnih dejavnosti. Na 
križiščih, kjer je zahtevana preglednost, pa ne smejo presegati 
višine 0,80 m. Na kompleksu zemljiške parcele je potrebno za-
gotoviti prostor za obračanje vozil, tako da se prepreči vzratno 
vključevanje na cesto.

Zaradi prihodnjega razvoja občinskih cest JP990201 in 
JP990390 je potrebno predvideti, da se bosta javni poti razširili 
na minimalno širino 5 m.

12. člen
Vodovod:
Iz smernic JKP Žalec d.o.o. je razvidno, da je oskrba 

novih in obstoječih objektov z vodo na obravnavanem ob-
močju možna preko izgrajenega javnega vodovoda v izvedbi 
PE Ø 90 mm, ki poteka zahodno od obravnavane parcele na 
nasprotni strani ceste za območje A in PE Ø 90 mm, ki poteka 
vzhodno ob obravnavani parceli za območje B.

Za nove objekte na obravnavanem območju bo potrebno 
izgraditi sekundarno vodovodno omrežje. Upoštevati je potreb-
no obstoječo poselitev na področju nove pozidave.

V primeru, ko se jašek nahaja na območju povoznih po-
vršin, mora biti jašek opremljen s povoznim pokrovom. Na trasi 
vodovoda ni dovoljena gradnja nadzemnega in podzemnega 
objekta, saditi dreves in drugih trajnih nasadov ter postavljati 
škarpe, ograje ali drogove. Vodovod je potrebno vgraditi naj-
manj 1,2 m pod koto terena. Pod utrjenimi površinami je ob-
vezna uporaba materialov iz nodularne litine. Minimalni odmik 
novih objektov od javnega vodovoda znaša 4,00 m. Predviden 
objekt se navezuje na obstoječe hidrantno omrežje na tem 
območju.

13. člen
Kanalizacija – odvod komunalnih in meteornih voda:
Fekalna kanalizacija:
Na podlagi smernic JKP Žalec d.o.o. je razvidno, da na 

širšem območju predvidenega OPPN še ni zgrajeno javno 
kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo. Na 
obravnavanih območjih je predvidena izgradnja javne kanaliza-
cije. Do izgradnje kanalizacijskega omrežja na obravnavanem 
območju je potrebno fekalne vode odvajati v malo komunalno 
čistilno napravo dimenzionirano za predvidene obremenitve 
skladno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obve-
zne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čišče-
nja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 109/07, 33/08), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpa-
dne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, 
št. 98/07, 30/10) ter Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi 
javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih 
komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/07, 
16/08). Po izgradnji kanalizacijskega sistema na obravnava-
nem območju bo priključitev na javno kanalizacijo možna in 
obvezna, mala čistilna naprava pa se ukine.

Meteorna kanalizacija:
Na podlagi smernic JKP Žalec d.o.o. je razvidno, da na šir-

šem območju OPPN še ni zgrajena meteorna kanalizacija. Čiste 
meteorne vode se preko peskolovov in revizijskih jaškov zbirajo 
v zadrževalniki meteornih vod, višek teh vod pa lahko ponikajo 
v podtalje ali se vodijo v površinski odvodnik. Onesnažene pa je 
potrebno pred tem očistiti preko lovilca olj in maščob.

14. člen
Električno omrežje:
Ureditveno območje A
Na podlagi smernic Elektro Celje d.d. je energija za na-

pajanje objekta v obravnavanem območju OPPN na razpo-
lago v prostostoječi razdelilni omarici R2, katera se napaja 
iz transformatorske postaje TP male Braslovče Lukner – NN 
izvod R1-R2-R5-Perger. Ob robu parcele št. 449/176, k.o. Male 
Braslovče potekajo NN podzemni elektroenergetski vodi. Na 
mestu, kjer je predvidena dovozna cesta in uvoz na parcelo je 
iste potrebno mehansko zaščititi in oceviti. Kolikor je ob robu 
parcele predvidena ograja je isto potrebno načrtovati tako, da 
bo skrajni rob ograje odmaknjen od skrajne točke obstoječih 
podzemnih elektroenergetskih vodov minimalno 1 m. Pri kri-
žanju z drugimi komunalnimi vodi je potrebno elektro kable 
dodatno zaščititi.

Čez vogal parcele št. 449/176, k.o. Male Braslovče poteka 
obstoječi SN elektroenergetski vod DV 20kV Podlog (Prebold) 
iz TP Mozirje. Kolikor je ob robu predvidena kovinska ograja 
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je istemu potrebno povečati stopnjo električne in mehanske 
izolacije, prav tako je potrebno kovinsko ograjo ozemljiti in po 
izvedbi izmeriti ozemljitveno upornost katera ne sme presegati 
dovoljene vrednosti.

Ureditveno območje B
Obstoječi objekt na parceli št. 449/106 in 449/134, k.o. 

Male Braslovče, kateri je predviden za rušenje je že priključen 
na distribucijsko omrežje na odjemnem mestu št. 11210502843, 
z zakupljeno priključno močjo 5kW kar ustreza omejevalcu toka 
1 x 20A. V fazi izgradnje novega objekta je potrebno obstoječe 
merilno mesto odstraniti.

Energija za napajanje predvidene enodružinske sta-
novanjske hiše je na razpolago v prostostoječi razdelilni 
omarici R7, katera se napaja iz transformatorske postaje TP 
Male Braslovče Cvikl-NN izvod R7. Za napajanje predvide-
nega stanovanjskega objekta je potrebno predvideti prosto-
stoječo priključno merilno omarico, ki naj bo locirana na robu 
parcele ob dovozni cesti in se napaja iz obstoječe razdelilne 
omarice R7 na parceli št. 449/134. Ob robu parcele št. 449/134, 
k.o. Male Braslovče potekajo NN podzemni elektroenergetski 
vodi. Kolikor je ob robu parcele predvidena ograja je isto po-
trebno načrtovati tako, da bo skrajni rob ograje odmaknjen od 
skrajne točke obstoječih podzemnih elektroenergetskih vodov 
minimalno 1 m.

Čez parcelo 449/134, k.o. Male Braslovče poteka ob-
stoječi SN elektroenergetski vod DV 20kV Podlog (Prebold) 
iz TP Mozirje. Kolikor je ob robu predvidena kovinska ograja 
je istemu potrebno povečati stopnjo električne in mehanske 
izolacije. prav tako je potrebno kovinsko ograjo ozemljiti in po 
izvedbi izmeriti ozemljitveno upornost katera ne sme presegati 
dovoljene vrednosti.

15. člen
Telefonsko omrežje, kabelski razdelilni sistem:
Na obravnavanih območjih je potrebno upoštevati trase 

obstoječega TK omrežja, katerega je potrebno glede na pozida-
vo oziroma komunalno ureditev ustrezno zaščititi ali prestaviti, 
ter si pridobiti soglasje Telekom Slovenije k projektnim reši-
tvam. Trase obstoječih TK vodov se določijo na kraju samem 
z zakoličbo kjer se določi tudi trasa novega TK priključka in 
točka priključitve na javno TK omrežje, ki mora biti usklajena z 
ostalimi komunalnimi vodi.

Cevna KK KKS je umeščena v prostor izven območja 
predvidenih gradbenih posegov. Cevna KK KKS je položena v 
zemljino javnih površin in omogoča omejeno širitev (potrebna 
rekonstrukcija). Pri načrtovanju gradbenih posegov se upo-
števa, da je priključitev predvidenih objektov na že zgrajeno 
omrežje KKS možna z izgradnjo nove (dodatne) dovodne ka-
belske kanalizacije s PVC Ø 110 mm znotraj OPPN od enega 
od obstoječih jaškov KK KKS.

16. člen
Plinovodno omrežje:
Na obravnavanem območju OPPN ni zgrajenega plino-

vodnega omrežja. Ogrevanje objektov bo možno vršiti preko 
vkopanih plinskih cistern na parceli stanovanjskega objekta, z 
lahkim kurilnim oljem ali trdega goriva preko lastne kotlovnice 
v objektu, ter preko alternativnih virov energije.

17. člen
Odpadki:
Za vsak stanovanjski objekt je potrebno zagotoviti zbirno 

mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor 
se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in od-
jemno mest, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. 
Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen 
nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Vsi koristniki 
odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z od-
lokom, veljavnim na območju Občine Braslovče.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJA NARAVE TER TRAJNOSTNO RABO 

NARAVNIH DOBRIN

18. člen
Varstvo pred hrupom
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obrav-

navano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vre-
dnostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) 
razvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim 
posegom, menimo, da ne bodo presežene maksimalno dovolje-
ne ravni hrupa. V primeru suma se izvedejo meritve, na podlagi 
katerih se izvede protihrupna zaščita.

19. člen
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati 

mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 
70/08, 61/09) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in sre-
dnjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07).

Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da za-
gotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej 
ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v 
navedeni uredbi.

20. člen
Varstvo voda in urejanje voda:
Odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpa-

dnih vod mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in čišče-
nju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 88/11), Uredbo o emisiji in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 
45/07 in 79/09) ali Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz malih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10). 
Na območju OPPN ni kanalizacijskega omrežja, zato se do 
izgradnje le-tega uporabljajo male komunalne čistilne naprave.

Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in stre-
šin je potrebno predvideti v skladu z 92. členom Zakona o 
vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 
– ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08), in sicer na tak način, da 
bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z 
urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrže-
vanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike 
ali kanalizacijo (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadr-
ževalniki in podobno). Pridobljena geološka mnenja izkazujeta 
da je višek meteornih vod iz zadrževalnika možno zaradi geo-
loške sestave tal ponikniti.

Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda se bo doseglo z:
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja z čistilno 

napravo,
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
Pri načrtovanju območja OPPN so bile upoštevane smer-

nice MKO, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Savi-
nje, Lava 11, 3000 Celje. Območje načrtovane gradnje je 
bilo ob visokih vodah Savinje poplavljeno. V študiji »Karte 
poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti 
na širšem območju DPN Savinja: Ločica Letuš«, št. projekta 
A99-FR/10, februar 2010, ki ga je izdelal Inženiring za vode, 
Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, je ugotovljeno, da parcela 
449/176, k.o. Male Braslovče spada v razred majhne poplavne 
nevarnosti, parceli 449/106 in 449/134, k.o. Male Braslovče pa 
v razred preostale poplavne nevarnosti.

Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati uredbo 
o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v pro-
stor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) ter 
njeni prilogi 1 in 2.

Koto terena na območju OPPN (parkirišča, ceste, mani-
pulativne površine, zelenice …) ni dopustno nadvišati nad koto 
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sosednjih zemljišč. Koto pritličja stanovanjskega objekta pa je 
dopustno dvigniti nad poplavno varno koto visoke vode, to je 
vsaj 50 cm nad okoliškim terenom.

Po evidencah MKO, ARSO, se obravnavana lokacija ne 
nahaja v območju vodovarstvenega pasu vodnih virov. Na ob-
močju ni vodotokov oziroma ni predvidenih posegov na vodna 
ali priobalna zemljišča vodotokov.

21. člen
Ohranjanje narave:
Na območju obravnavanega OPPN ni vsebin ohranjanja 

narave (zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko po-
membnih območij, območje Natura 2000) kot to določa zakon 
o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, v nadaljevanju: 
ZON-UPB), zato celovite presoje vplivov na okolje ni treba 
izvesti.

22. člen
Varstvo gozda:
Ureditveno območje A (parcela 449/176, k.o. Male Bra-

slovče) je v negozdnem prostoru, prav tako preko njega ne 
potekajo dostopne poti do gozda oziroma se pogoji za upora-
bo teh poti ne spreminjajo, zato za to območje niso potrebne 
smernice.

Ureditveno območje B (parceli št. 449/106 in 449/134 
k.o. Male Braslovče) sta glede na veljavni gozdnogospodarski 
načrt zajeti v območje večnamenskih gozdov z izjemo poudar-
jenimi funkcijami. Na 1. stopnji poudarjenosti sta tako funkcija 
ohranjanja biotske raznovrstnosti ter klimatska funkcija. Na 
2. stopnji poudarjenosti so rekreacijska funkcija in funkcija 
pridobivanja drugih gozdnih proizvodov. Kombinacija in poudar-
jenost funkcij sicer usmerjata gospodarjenje s temi površinami 
h kar največji ohranitvi gozdnih površin, v skladu s prostorskim 
planom Občine Braslovče pa so te površine opredeljene kot 
stavbna zemljišča. Za območje B so predlagane naslednje 
usmeritve:

– pri umestitvi objektov v prostor se naj skuša ohraniti kar 
največ obstoječe gozdne zrasti, ki sicer zaradi majhne površine 
nima več značaja gozdnega sestoja, vendar je popestritev v 
krajini. Predlaga se dostop do objekta po zahodni strani parce-
le, v območju elektrovoda, tako da se ohrani kar največji delež 
obstoječe zrasti,

– gozdna površina naj se oblikuje v parkovno obliko 
gozda s podstojnim travnikom in posameznim gozdnim drev-
jem, s čim bolj sklenjenimi krošnjami. Del gozdnega drevja 
je primerno postopoma zamenjati s plodonosnimi drevesnimi 
vrstami, dodatno kvaliteto pa lahko doda tudi kombinacija s 
plodnosnimni grmovnicami,

– pri urejanju sestoja je pred začetkom gradbenih pose-
gov potrebno preveriti fizološko stanje drevja. Vsa oslabela 
drevesa oziroma drevesa, katerih koreničniki so v pasu manj 
kot dva metra od območja poseganja (po posegu tako obstaja 
velika verjetnost fizološkega pešanja) je primerno posekati 
pred izvajanjem gradbenih del. S posekom naj se dosledno 
varujejo površine na katerih je po izvedbi posega predvidena 
gozdna zarast.

Glede na veljavni gozdnogospodarski načrt je del povr-
šine območja OPPN – območje B uvrščen ureditveno med 
gozdne površine v odsek 33058F. Na podlagi določil Zakona o 
gozdovih se z gozdnimi površinami ne glede na to, da je na po-
vršini opredeljena namenska planska raba stavbno zemljišče, 
do pridobljenega gradbenega dovoljenja gospodari v skladu z 
določili gozdarske zakonodaje. Popoln posek gozdnega drevja 
je na podlagi določil Zakona o graditvi objektov pripravljalno 
delo na gradnjo in ga je kot takšnega možno izvesti po prido-
bljenem dokončnem gradbenem dovoljenju.

23. člen
Varstvo kulturne dediščine:
Območje, predvideno za pozidavo individualne stano-

vanjske hiše s prometno in komunalno infrastrukturo se nahaja 

izven evidentiranih in zavarovanih območij nepremične kulturne 
dediščine.

Arhitektura novih objektov naj sledi kontinuiteti obstoječe 
pozidave na tem območju, tako, da novo nastala gradnja ne bo 
vplivala negativno na kvaliteto obravnavanega območja. Arhi-
tekturno oblikovanje zunanjščine naj sloni na tradiciji stavbar-
stva širšega prostora. Ureditev okolice objektov naj upošteva 
obstoječe kvalitete kulturne krajine, brez večjih umetnih barier 
in netipične urbane opreme ter z avtohtono zasaditvijo.

Površine znotraj območja OPPN še niso bile arheološko 
pregledane. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja, da 
mora najditelj v primeru odkritja arheološke ostaline, najdbo 
zavarovati nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj 
obvestiti pristojno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine, 
ki nadalje ukrepa v skladu s predpisi s področja varstva kultur-
ne dediščine.

Investitor mora o začetku del vsaj 10 dni prej obvestiti pri-
stojno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zaradi var-
stva arheoloških ostalin je potrebno zavodu za varstvo kulturne 
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

VI. UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI  
IN DRUGIMI NESREČAMI

24. člen
Potres
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila 

za potresno odporno gradnjo EC8. Ureditveno območje obrav-
navanega občinskega podrobnega prostorskega načrta se na-
haja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti 
RS, marec 2006 (Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO, Voj-
kova 1b, Ljubljana) uvrščeno v VII. stopnjo MCS s pospeškom 
tal 0,150 g, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji 
za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Vsi posegi v območju prostorske ureditve morajo biti 
dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem prido-
bljenega geološkega-geotehničnega poročila.

V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in 
drenažne vode nekontrolirano po terenu.

Požar
Za zagotovitev požarne varnosti je zgrajeno hidrantno 

omrežje. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni 
možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med 
prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zi-
dovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo 
biti le-te izdelane iz ognjeodpornega materiala.

V primeru požara je omogočen dostop gasilskim vozilom 
neposredno do objekta.

Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za 
požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – 
zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v 
elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni 
objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne var-
nosti (Uradni list RS, št. 12/03).

Obramba in zaščita
Glede na odločbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklo-

nišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti zaklonišč, 
zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred voj-
nimi udejstvovanji.

Ureditveni območji A in B obravnavanega OPPN sta po-
plavno ogroženi z visokimi vodami Savinje. Ugotovljeno je da 
ureditveno območje A s parcelo št. 449/176, k.o. Male Braslov-
če spada v razred majhne poplavne nevarnosti, ureditveno ob-
močje B s parcelami 449/106 in 449/134, k.o. Male Braslovče 
pa v razred preostale poplavne nevarnosti. Koto pritličja stano-
vanjskih objektov je dopustno dvigniti nad poplavno varno koto 
visoke vode, to je vsaj 50 cm nad okoliškim terenom.

Na predlagani parceli se naj vsaj do celovite poplavne 
zaščite Malih Braslovč ne gradijo drugi objekti (npr. zidovi, 
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goste žive meje, ograje), ki bi lahko zavirali ali preusmerili tok 
poplavnih vod in s tem poslabšali razmere sosednjim prebival-
cem. Okoliški teren naj ostane na obstoječih kotah.

Za območje Malih Braslovč je izdelan tudi idejni projekt 
ureditve Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbanizira-
nih območij. Po realizaciji predlaganih ukrepov bo območje Ma-
lih Braslovč poplavno in erozijsko varno pred stoletnimi vodami.

Umestitve objektov v prostor ob upoštevanju predlaganih 
usmeritev ne bo imela negativnega vpliva na vodni režim. Prav 
tako v tej fazi in ob upoštevanju pričakovane celovite ureditve 
Savinje ni smiselno izvajati dodatnih nadomestnih ukrepov.

Vsi posegi v območju OPPN morajo biti dimenzionirani, 
projektirani in izvedeni skladno z izdelanimi geološko-geome-
hanskimi poročili, ki jih je izdelalo podjetje GEOSVET Samo 
Marinc s.p. iz Celja.

25. člen
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno 

zemljo, je deponirati na primernem mestu, in uporabiti za ure-
ditev zelenic.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

26. člen
Ureditveno območje OPPN, je mogoče izvajati postopno 

v takšnem obsegu, da je zagotovljena funkcija posameznih 
objektov in naprav in da se s tem ne poslabšujejo razmere na 
celotnem območju.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV  
PRI IZVAJANJU OPPN

27. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem območ-

ju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov 
in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišče in pri 
posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.

Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno 

deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni 

gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na par-
celni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;

– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno ob-
vestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne 
infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.

VIII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, 
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

28. člen
Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
– za lego objektov: načrtovani objekti se lahko gradijo v 

sklopu gradbene parcele z večjim odmikom kot je določeno v 
grafičnih prilogah, pod pogojem da se upošteva dovoljen odmik 
ali soglasje soseda od sosednjih gradbenih parcel in javnih 
cest, ter da je zagotovljena varnost cestnega prometa,

– za horizontalni gabarit: načrtovani objekti se lahko gra-
dijo večjega tlorisnega gabarita kot je določeno v grafičnih pri-
logah, pod pogojem, da se ne spreminja razmerje pozidanosti 
gradbene parcele,

– za kote pritličja manipulativnih površin so tolerance 
±50 cm, vendar kota manipulativnih površin se prilagaja vozi-
šču javne ceste z maksimalnim naklonom do 3 %,

– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali 
uvozov na gradbeno parcelo, pod pogojem, da je zagotovljena 
preglednost na cesti in varnost prometa,

– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je 
možno odstopanje potekov predvidenih vodov, kolikor se po-
javijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne 
projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obra-
tovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob 
pogoju, da prestavitev ne spreminjajo vsebinskega koncepta 
OPPN.

IX. KONČNE DOLOČBE

29. člen
OPPN je stalno na vpogled pri pristojni občinski službi v 

Občini Braslovče in Upravni enoti Žalec, Oddelek za okolje in 
prostor.

30. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcij-

ske službe in komunalni nadzornik v občini.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35050-3/2012
Braslovče, dne 27. februarja 2013

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

740. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje PA26 – gospodarska 
cona Trnava zahod

Občinski svet Občine Braslovče je na podlagi 74. in 
79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11, 57/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremlja-
nja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 11. člena Pra-
vilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list 
RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list 
RS, št. 69/12) na 19. seji dne 27. 2. 2013 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

in merilih za odmero komunalnega prispevka  
za območje PA26 – gospodarska cona  

Trnava zahod

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero 

komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z Od-
lokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
PA26 – gospodarska cona Trnava zahod v Občini Braslovče 
(Uradni list RS, št. 105/12) (v nadaljevanju – območje PA26 – 
gospodarska cona Trnava zahod).

2. člen
Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih ze-

mljišč za območje »območje PA26 – gospodarska cona Trnava 
zahod«, ki ga je izdelalo podjetje Oikos, svetovanje za razvoj, 
d.o.o., iz Kamnika, pod številko 1259/10 v januarju 2013.
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3. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega 

se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo 
in je osnova za obračun komunalnega prispevka.

– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja;

– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih 
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo ener-
getiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;

– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini 
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja ko-
munalne opreme.

– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skup-
nih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev 
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive 
zavezance.

– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključeva-
nje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene 
uporabe.

– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlori-
snih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 
9836.

– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je 
možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora 
zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje 
tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

4. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

PA26 – gospodarska cona Trnava zahod je izdelan v skladu 
z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč 
(Uradni list RS, št. 80/07) in vsebuje:

– analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v 
bližini obravnavanega območja,

– analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture) 
za potrebe obravnavanega območja,

– obračunska območja posameznih vrst komunalne opre-
me (infrastrukture),

– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti 
komunalne opreme in po obračunskih območjih,

– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno 
zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posa-
mezni vrsti komunalne opreme,

– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka,
– terminski plan izvedbe opremljanja.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

PA26 – gospodarska cona Trnava zahod sprejme občinski 
svet z odlokom.

(3) Program opremljanja obravnava naslednjo predvideno 
komunalno opremo na obravnavanem območju:

– stroški pridobivanja zemljišč (oznaka obračunskih ob-
močij OBO_SPRIDZ_1);

– stroški priprave zemljišč (oznaka obračunskih območij 
OBO_SPIPZ_1);

– ceste (oznaka obračunskih območij OBO_C_1);
– fekalna kanalizacija (oznaka obračunskih območij 

OBO_FK_1);
– meteorna kanalizacija (oznaka obračunskih območij 

OBO_MK_1);
– vodovod (oznaka obračunskih območij OBO_V_1).
(4) Obračunska območja posamezne vrste predvidene 

komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana 
v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja.

(5) Analiza obstoječe komunalne opreme, obračunska 
območja ter skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne 
opreme izhajajo neposredno iz Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
na območju Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 58/08) in 
njegovih sprememb.

II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5. člen
Komunalni prispevek po tem odloku se izračuna in odmeri 

zavezancu kadar:
– se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo omogo-

čena uporaba predvidene nove komunalne opreme, katere 
gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu,

– zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na obravnava-
nem območju in s tem spreminja namembnost objekta,

– zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in 
s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6. člen
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji 

formuli:

      

pri čemer je:
– KP(ij): znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada 

posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračun-
skem območju,

– A(parcela): površina parcele,
– Cp(ij): obračunski stroški, preračunani na m2 parcele 

na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne 
opreme,

– Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka 
(min. 0,3, maks. 0,7; Dp + Dt = 1),

– Ct(ij): obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlori-
sne površine objekta na obračunskem območju za posamezno 
vrsto komunalne opreme,



Stran 2654 / Št. 20 / 8. 3. 2013 Uradni list Republike Slovenije

– K(dejavnost): občina določi faktor dejavnosti, če odlok 
ne določi drugače, je faktor dejavnosti 1,

– A(tlorisna): neto tlorisna površina objekta,
– Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka (min. 0,3, maks. 0,7; Dp + Dt = 1),
– i: posamezna vrsta komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji 

način:

KP = ΣKP(i)

pri čemer je:
– KP: celotni izračunani komunalni prispevek,
– KP(i): izračunani komunalni prispevek za posamezno 

vrsto komunalne infrastrukture.
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno 

pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, 
določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, 
se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na pod-
lagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov 
občine.

(5) Kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejš-
njega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s fak-
torjem 1,5, pri čemer tako izračunana vrednost nadomesti 
spremenljivko Ap iz formule za izračun komunalnega prispevka 
za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka 
tega člena.

(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za ka-
tere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po 

standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek 
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob 
odmeri pomnoži s faktorjem 2, le-ta pa nadomesti spremenljiv-
ko At iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno 
vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena.

7. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 6. člena tega 

odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki 
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka grad-
nja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka. Kot izhodiščni 
datum za indeksiranje se porablja datum uveljavitve programa 
opremljanja.

8. člen
Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (Dpi) in dele-

žem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunal-
nega prispevka na obravnavanem območju je Dpi:Dti=0,3:0,7. 
Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka 
(Dpi) 0,3, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu ko-
munalnega prispevka (Dti) pa 0,7.

9. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem 

območju se upošteva faktor dejavnosti. Glede na vrsto pred-
videnih objektov na obravnavanem območju »PA26 – gospo-
darska cona Trnava zahod« s tem odlokom veljajo naslednji 
faktorji dejavnosti:

Klas. št. Klasifikacija Faktor K
11100 Enostanovanjske stavbe – razen počitniške hišice 0,7
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 0,7
12112 Gostilne, restavracije in točilnice 0,7
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 0,7
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 1,0
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 1,0
12301 Trgovske stavbe 1,1
12302 Sejemske dvorane, razstavišča 1,3
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 1,0

12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane 
stavbe 1,0

12420 Garažne stavbe 0,7
12510 Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, industrija) 0,7
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 0,7
2302 Energetski objekti 0,7
2304 Drugi kompleksi industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje 1,0
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parkirišča, odprta skladišča ipd.) 1,0

10. člen
(1) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kva-

dratnega metra stavbnega zemljišča za določeno komunalno 
opremo na obračunskem območju so (Cpi):

Vrsta opreme
Oznaka  

obračunskega  
območja

Površina parcel [m2] Vrednost 
[EUR]

Cena  
na enoto 
[EUR/m2]

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ OBO_SPRIDZ_1 28.008,00 125.100,00 4,467
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ OBO_SPIPZ_1 28.008,00 100.161,52 3,577
III. STROŠKI GRADNJE OPREME  



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 8. 3. 2013 / Stran 2655 

Vrsta opreme
Oznaka  

obračunskega  
območja

Površina parcel [m2] Vrednost 
[EUR]

Cena  
na enoto 
[EUR/m2]

Cestno omrežje OBO_C_1 28.008,00 235.903,75 8,423
Fekalna kanalizacija OBO_FK_1 28.008,00 71.002,00 2,536
Meteorna kanalizacija OBO_MK_1 28.008,00 93.778,83 3,349
Vodovodno omrežje OBO_V_1 28.008,00 78.896,22 2,817
Skupni stroški opremljanja 704.842,32 25,169

(2) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto neto 
tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na 
posameznem obračunskem območju so (Cti):

Vrsta opreme
Oznaka

obračunskega  
območja

Neto tlorisna površina 
objektov 

[m2]

Vrednost  
[EUR]

Cena  
na enoto  
[EUR/ m2]

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ OBO_SPRIDZ_1 14.581,81 125.100,00 8,580
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ OBO_SPIPZ_1 14.581,81 100.161,52 6,869
III. STROŠKI GRADNJE OPREME  
Cestno omrežje OBO_C_1 14.581,81 235.903,75 16,178
Fekalna kanalizacija OBO_FK_1 14.581,81 71.002,00 4,870
Meteorna kanalizacija OBO_MK_1 14.581,81 93.778,83 6,432
Vodovodno omrežje OBO_V_1 14.581,81 78.896,22 5,411
Skupni stroški opremljanja 704.842,32 48,340

IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

11. člen
V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti ali 

se ne priključi na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni 
prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek 
infrastrukture, ki je na območju ni.

12. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z od-

ločbo:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezan-

čevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, 
katero je vložil zavezanec, popolna;

– po uradni dolžnosti.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega 

odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti 
tudi upravno enoto.

(3) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občin-
ska uprava odmeri v naslednjih primerih:

– če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se 
lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;

– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače 
dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objek-
ta spremenil namembnost objekta ali neto tlorisno površino 
objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega 
prispevka.

(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve ali-
neje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev 
po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komu-
nalno opremo.

(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge 
alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mese-
cev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil 
njegovo namembnost ali neto tlorisno površino.

(6) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku 
15 dni, o kateri odloča župan.

(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi na-
membnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komunal-
nega prispevka.

13. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Ob-

čine Braslovče. Občina Braslovče lahko sredstva zbrana po tem 
odloku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo 
v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

14. člen
Komunalni prispevek zavezanci plačajo v enkratnem 

znesku ali največ do šest obrokov, vendar tako, da je celotni 
komunalni prispevek poravnan pred izdajo gradbenega dovo-
ljenja oziroma za obstoječe objekte pred priključitvijo objekta na 
komunalno infrastrukturo. Po plačilu celotnega komunalnega 
prispevka Občina Braslovče izda Potrdilo o plačanem komu-
nalnem prispevku. O možnosti obročnega plačila komunalnega 
prispevka odloči župan na predlog zavezanca, za kar se sklene 
poseben dogovor, v katerem se določijo tudi roki obročnega 
plačila komunalnega prispevka.

15. člen
Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo za-

vezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo 
posameznih komunalnih vodov na podlagi predloženih dokazil 
o plačilu in za tako ugotovljene revalorizirane prispevke zniža 
plačilo odmerjenega komunalnega prispevka.

16. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor 

sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno 
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, 
se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o 
opremljanju se sklene skladno z določili 78. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – 
ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A).
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(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka 
tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek 
Občini Braslovče za izvedbo komunalne opreme, ki jo je 
zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunal-
nega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno 
opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere 
investitor je.

17. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec 

pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih 
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno 
opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 
30 dni od dneva podane zahteve.

(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za 
priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v 
zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.

18. člen
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infra-

strukture se komunalni prispevek ne plača.
(2) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s spreje-

tim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt, s 
katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne 
nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in 
namembnostjo, kot je bil prejšnji.

(3) O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega 
prispevka odloča, po predlogu župana, občinski svet.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunal-

nega prispevka na območju PA26 – gospodarska cona Trnava 
zahod.

20. člen
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled 

na sedežu Občine Braslovče.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35050-2/2009-46
Braslovče, dne 27. februarja 2013

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

741. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje ZN »Šmatevž«

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11, 57/12, 109/12), 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno preči-
ščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12), Uredbe o 
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list 
RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalne-
ga prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunal-
nega prispevka na območju Občine Braslovče (Uradni list 
RS, št. 59/08, 31/10), ter 16. člena Statuta Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 
19. seji dne 27. 2. 2013 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

in merilih za odmero komunalnega prispevka  
za območje ZN »Šmatevž«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za 

odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja 
skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ZN Šmatevž (Uradni list RS, št. 14/05) (v nadaljevanju – ZN 
Šmatevž.

(2) Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje ZN »Šmatevž«, ki ga je izdelalo podjetje 
ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Cerknice, pod številko 026/2012 
v januarju 2013.

2. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega 

se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo 
in je osnova za obračun komunalnega prispevka.

– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja;

– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih 
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo ener-
getiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;

– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini 
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja ko-
munalne opreme.

– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skup-
nih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev 
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive 
zavezance.

– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključeva-
nje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene 
uporabe.

– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih 
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je 
možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora 
zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje 
tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

3. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

ZN »Šmatevž« je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini progra-
ma opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 
vsebuje:

– analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v 
bližini obravnavanega območja,

– analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture) 
za potrebe obravnavanega območja,

– obračunska območja posameznih vrst komunalne opre-
me (infrastrukture),

– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti 
komunalne opreme in po obračunskih območjih,

– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno 
zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posa-
mezni vrsti komunalne opreme,

– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka,
– terminski plan izvedbe opremljanja.
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(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje ZN 
»Šmatevž« sprejme občinski svet z odlokom.

(3) Program opremljanja obravnava naslednjo predvideno 
komunalno opremo na obravnavanem območju:

– stroški pridobivanja zemljišč (oznaka obračunskih ob-
močij SPRIDZ);

– stroški priprave zemljišč (oznaka obračunskih območij 
SPRIPZ);

– cestno omrežje (oznaka obračunskih območij C);
– kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskih območij K);
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskih območij V).
(4) Obračunska območja posamezne vrste predvidene 

komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana 
v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja. 
Ta odlok se nanaša na odmero komunalnega prispevka zgolj 
na parcelah predvidenih in obstoječih objektov znotraj ob-
močja ZN Šmatevž, kot so določena v kartografskih prilogah 
Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje ZN »Šma-
tevž«. Stavbno zemljišče na parcelni številki 131 ima možnost 
neposrednega priklopa na obstoječo komunalno opremo in 
je posledično izločen iz tega programa opremljanja. Komu-
nalni prispevek za to parcelo se določi skladno z Odlokom o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče (Uradni 
list RS, št. 59/08, 31/10).

(5) Ne glede na določila prejšnjega odstavka se odmera 
komunalnega prispevka po predmetnem programu opremljanja 
lahko izvede tudi za z ZN nepredvidene objekte, ki bi se lahko 
zgradili znotraj območja ZN ali v njegovi neposredni bližini, ter 
obstoječe objekte v neposredni bližini območja ZN, če se to 
izkaže za edino tehnično in ekonomsko smiselno in upravičeno 
rešitev.

(6) Analiza obstoječe komunalne opreme izhaja nepo-
sredno iz Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju 
Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 59/08, 31/10) in pripa-
dajočega dokumenta Spremembe in dopolnitve programa 
opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo v Občini 
Braslovče in podlage za odmero komunalnega prispevka za 
kanalizacijsko omrežje (Geodetski zavod Celje d.o.o., marec 
2010). Analiza predvidene komunalne opreme, obračunska 
območja in podlage za projektantsko oceno vrednosti pred-
videne komunalne opreme izhajajo neposredno iz Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN Šmatevž (Uradni 
list RS, št. 14/05) ter dokumenta Spremembe in dopolnitve 
Programa opremljanja za območje ZN Šmatevž (Pavel Pod-
lesnik s.p, julij 2008).

II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

4. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po pro-

gramu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se 
na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto 
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na 
komunalno opremo:

– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, 
na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,

– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega 
dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni 
dolžnosti.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5. člen
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji 

formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o 
merilih za odmero komunalnega prispevka:

pri čemer je:
– Kpi … prispevek za določeno vrsto komunalne 

opreme
– Ap … površina stavbnega zemljišča objekta 

(m2)
– At … neto tlorisna površina stavbe (m2)
– K (dejavnost) … faktor dejavnosti
– Dpi … delež stavbnega zemljišča pri izračunu 

komunalnega prispevka
– Dti … delež neto tlorisne površine objekta pri 

izračunu komunalnega prispevka
– Cpi … indeksirani stroški opremljanja 

kvadratnega metra stavbnega zemljišča 
z določeno komunalno opremo na 
obračunskem območju

– Cti … indeksirani stroški opremljanja 
kvadratnega metra neto tlorisne površine 
objekta z določeno komunalno opremo 
na obračunskem območju.

(2) Celotni komunalni prispevek za objekte se izračuna 
na naslednji način:

KP = ΣKPi
pri čemer je:

– Kpi … izračunani komunalni prispevek za posamezno 
vrsto komunalne opreme, na katero se objekt 
priključuje

– KP … celotni izračunani komunalni prispevek.
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno 

pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, 
določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, 
se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na pod-
lagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov 
občine.

(5) Kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejš-
njega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s fak-
torjem 1,5, pri čemer tako izračunana vrednost nadomesti 
spremenljivko Ap iz formule za izračun komunalnega prispevka 
(KP) iz prvega odstavka tega člena.

(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za ka-
tere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po 
standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek 
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob 
odmeri pomnoži s faktorjem 2, le-ta pa nadomesti spremen-
ljivko At iz formule za izračun komunalnega prispevka (KP) iz 
prvega odstavka tega člena.

6. člen
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komu-

nalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan 
v prejšnjem členu.

(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri 
kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na 
obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, 
če se opremljenost s komunalno opremo ne spreminja, se 
za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna 
površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe 
tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, 
ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino 
objekta oziroma faktor dejavnosti.

(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena se ko-
munalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina ko-
munalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine 
oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka 
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pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembno-
sti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, 
predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po 
spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto 
tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika 
negativna, se komunalni prispevek ne plača. Odmera komunal-
nega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli, 
ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o merilih za 
odmero komunalnega prispevka:

pri čemer je:
– KP … komunalni prispevek
– AtO … neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
– AtN … neto tlorisna površina novega objekta (m2)
– K … faktor dejavnosti
– Dt … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka
– Ct … stroški opremljanja kvadratnega metra neto 

tlorisne površine objekta s predvidenimi vrstami 
komunalne opreme na obračunskem območju 
(€/m2).

(4) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri 
kateri se ne povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na 
obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če 
se opremljenost s komunalno opremo spreminja, se za izračun 
komunalnega prispevka:

– za komunalno opremo, ki se ne spreminja, upošteva le 
neto tlorisna površina objekta,

– za komunalno opremo, na katero se objekt na novo 
priključuje, upošteva tako površina parcele, kot neto tlorisna 
površina objekta.

(5) V primeru četrtega odstavka tega člena se uporabljajo 
določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na 
parcelo in neto tlorisno površino objekta zgolj za komunalno 
opremo na katero se objekt na novo priključuje, za ostale vrste 
komunalne opreme, na katere se je objekt priključeval že v 
preteklosti pa se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno 
površino objekta oziroma faktor dejavnosti.

(6) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste 
obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne 
spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe 
faktorja dejavnosti. Odmera komunalnega prispevka v takem 
primeru se izvede po naslednji formuli, ob smiselnem upošte-
vanju vseh določb Pravilnika o merilih za odmero komunal-
nega prispevka:

pri čemer je:
– KP … komunalni prispevek
– At … neto tlorisna površina stavbe (m2)
– KN … faktor dejavnosti novega objekta
– KO … faktor dejavnosti obstoječega objekta

– Dt … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 
komunalnega prispevka

– Ct … stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne 
površine objekta s predvidenimi vrstami komunalne 
opreme na obračunskem območju (€/m2).

(7) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spre-
minja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, 
se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se 
odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne po-
vršine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu 
upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi 
fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namemb-
nosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za 
neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, 
kateremu se namembnost spreminja.

7. člen
Cene v tem odloku izhajajo iz dejanskih vrednosti izgra-

dnje komunalne opreme in so določene na dan 16. 1. 2012. 
Valorizacija na dan izdaje odločbe o odmeri komunalnega 
prispevka se izvede z Indeksom za obračun razlike v ceni 
gradbenih storitev – indeks za ostalo nizko gradnjo, ki ga 
mesečno izdaja GZS Združenje za gradbeništvo in industrijo 
gradbenega materiala.

8. člen
Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (Dp) in deležem 

neto tlorisne površine stavbe (Dt) pri izračunu komunalnega 
prispevka na obravnavanem območju je Dp:Dt = 0,5:0,5. Tako 
je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (Dp) 0,5, 
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega 
prispevka (Dt) pa 0,5.

9. člen
(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, 

ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in uporabo enotne kla-
sifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena. Faktor 
dejavnosti po tem odloku je:
Klas. 
Št. Klasifikacija Faktor 

K
11100 Enostanovanjske stavbe 1,0
11100 Garažne stavbe enostanovanjskih objektov 0,7
12 Nestanovanjske stavbe 1,1

(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji 
tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz 
zgornje tabele v katero, se na podlagi uredbe, ki ureja uvedbo 
in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov držav-
nega pomena, objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta 
ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor 
dejavnosti po tem odloku 1.

10. člen
(1) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kva-

dratnega metra stavbnega zemljišča za določeno vrsto predvi-
dene komunalne opreme na obračunskem območju so (Cpi_P):

1 
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PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL

Vrsta opreme Oznaka obračunskega 
območja Površina parcele [m2] Vrednost [EUR]

Vrednost  
na enoto Cpi_P  

[EUR/ m2]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ OBO_SPRIDZ_1 16.177,00 0,00 0,000
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ OBO_SPIPZ_1 16.177,00 53.594,50 3,313
III. STROŠKI GRADNJE OPREME     
Cestno omrežje OBO_C_1 14.371,00 116.355,46 8,097
Kanalizacijsko omrežje OBO_K_1 27.266,01 134.537,23 4,934
Vodovodno omrežje OBO_V_1 16.177,00 61.868,47 3,824
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 366.355,66
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(2) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto neto 
tlorisne površine objekta za določeno vrsto predvidene komu-
nalne opreme na obračunskem območju so (Cti_P):

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO NTPO

Vrsta opreme

Oznaka obračunskega 
območja

Neto tlorisna površina 
objektov 

[m2]

Vrednost  
[EUR]

Vrednost  
ne enoto Cti_P  

[EUR/ m2]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ OBO_SPRIDZ_1 5.278,50 0,00 0,000
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ OBO_SPIPZ_1 5.278,50 53.594,50 10,153
III. STROŠKI GRADNJE OPREME     
Cestno omrežje OBO_C_1 4.732,80 116.355,46 24,585
Kanalizacijsko omrežje OBO_K_1 6.407,51 134.537,23 20,997
Vodovodno omrežje OBO_V_1 4.862,00 61.868,47 12,725
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 366.355,66

IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

11. člen
Komunalni prispevek se za posamezno vrsto komunalne 

opreme lahko odmeri, če se stavbno zemljišče nahaja v ob-
računskem območju te vrste komunalne opreme. S plačilom 
komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev 
na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovlje-
no, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program 
opremljanja stavbnih zemljišč.

12. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z od-

ločbo:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezan-

čevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, 
katero je vložil zavezanec, popolna;

– po uradni dolžnosti.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega 

odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti 
tudi upravno enoto.

(3) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občin-
ska uprava odmeri v naslednjih primerih:

– če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se 
lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;

– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače do-
stopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spre-
menil namembnost objekta ali neto tlorisno površino objekta in 
ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.

13. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Ob-

čine Braslovče. Občina Braslovče lahko sredstva zbrana po tem 
odloku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo 
v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

14. člen
Komunalni prispevek zavezanci plačajo v enkratnem 

znesku ali največ do šest obrokov, vendar tako, da je celotni 
komunalni prispevek poravnan pred izdajo gradbenega dovo-
ljenja oziroma za obstoječe objekte pred priključitvijo objekta na 
komunalno infrastrukturo. Po plačilu celotnega komunalnega 
prispevka Občina Braslovče izda Potrdilo o plačanem komu-
nalnem prispevku. O možnosti obročnega plačila komunalnega 
prispevka odloči župan na predlog zavezanca. za kar se sklene 
poseben dogovor v katerem se določijo tudi roki obročnega 
plačila komunalnega prispevka.

15. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor 

sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno 

opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, 
se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o 
opremljanju se sklene skladno z določili zakona, ki ureja pro-
storsko načrtovanje.

(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka 
tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek 
Občini Braslovče za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgra-
dil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega 
prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno 
opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere 
investitor je.

16. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec 

pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih 
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno 
opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 
30 dni od dneva podane zahteve.

(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za 
priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v 
zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.

17. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospo-

darske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek ne plača za gradnjo neprofitnih 

stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, 
znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uved-
bi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunal-

nega prispevka za območje ZN »Šmatevž«.

19. člen
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled 

na sedežu Občine Braslovče.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-21/2008
Braslovče, dne 27. februarja 2013

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.
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742. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine Braslovče

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11, 57/12, 109/12), 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno preči-
ščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12), Uredbe o 
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list 
RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalne-
ga prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunal-
nega prispevka na območju Občine Braslovče (Uradni list 
RS, št. 59/08, 31/10), ter 16. člena Statuta Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 
19. seji dne 27. 2. 2013 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

in merilih za odmero komunalnega prispevka  
na območju Občine Braslovče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje Občine Braslovče (Prenova v 
letu 2013) in merila za odmero komunalnega prispevka na 
območju Občine Braslovče.

(2) Sestavni del odloka je Program opremljanja stavb-
nih zemljišč za območje Občine Braslovče, ki ga je izdelalo 
podjetje ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Cerknice, pod številko 
030/2013 v februarju 2013.

2. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument, 

na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč 
s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega 
prispevka.

– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja;

– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih 
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo ener-
getiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;

– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini 
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja ko-
munalne opreme.

– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skup-
nih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev 
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive 
zavezance.

– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključeva-
nje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene 
uporabe.

– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlori-
snih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 
9836.

– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je 
možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora 
zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje 
tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

3. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

Občine Braslovče je izdelan v skladu z uredbo, ki določa vse-
bino programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:

– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Ob-
čine Braslovče;

– prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme 
na območju Občine Braslovče;

– obračunska območja posameznih vrst obstoječe in 
predvidene komunalne opreme;

– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti 
komunalne opreme in po obračunskih območjih;

– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino 
parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti 
komunalne opreme;

– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

Občine Braslovče sprejme Občinski svet Občine Braslovče z 
odlokom.

(3) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno 
opremo na območju Občine Braslovče:

– cestno omrežje (oznaka obračunskih območij C);
– kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskih območij K);
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskih območij V);
– površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega 

območja PRO);
– javne površine (oznaka obračunskih območij JP).
(4) Obračunska območja posamezne komunalne opreme 

s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, 
ki so sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč. 
Program opremljanja stavbnih zemljišč se v digitalni in analogni 
obliki hrani v prostorih Občine Braslovče.

II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

4. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je inve-

stitor oziroma lastnik objekta, ki:
– se na novo priključuje na komunalno opremo ali;
– povečuje neto tlorisno površino objekta ali;
– spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na 

komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovolje-

nje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovo-
ljenja,

– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega 
dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni 
dolžnosti.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5. člen
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji 

formuli:

pri čemer je:
– KPi … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne 

opreme,
– Ap … površina parcele (m2),
– At … neto tlorisna površina objekta (m2),
– K … faktor dejavnosti,
– Dpi … delež površine parcele pri izračunu komunalnega 

prispevka,
– Dti … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka,
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– Cpi … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega 
metra parcele z določeno komunalno opremo na 
obračunskem območju,

– Cti … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra 
neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno 
opremo na obračunskem območju.

(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji 
način:

pri čemer je:
– KPi … izračunani komunalni prispevek za posamezno 

vrsto komunalne opreme, na katero se objekt 
priključuje,

– KP … celotni izračunani komunalni prispevek,
– i … indeks rasti cen v gradbeništvu.

(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, 
določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, 
se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na pod-
lagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov 
občine.

(5) Kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejš-
njega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s fak-
torjem 1,5. Dobljena površina se v takem primeru upošteva kot 
površina parcele pri izračunu komunalnega prispevka.

(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za ka-
tere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po 
standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

(7) Za objekte, za katere neto tlorisne površine objekta 
ni mogoče izračunati oziroma določiti, se komunalni prispevek 
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob 
odmeri pomnoži s faktorjem 2.

6. člen
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komu-

nalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan 
v prejšnjem členu.

(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri 
kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na 
obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, 
če se opremljenost s komunalno opremo ne spreminja, se 
za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna 
površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe 
tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, 
ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino 
objekta oziroma faktor dejavnosti.

(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena se neto 
tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno 
površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega 
objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek 
obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. 
Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli, 
ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o merilih za 
odmero komunalnega prispevka:

pri čemer je:
– KPi … komunalni prispevek za določeno vrsto 

komunalne opreme,
– AtO … neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2),
– AtN … neto tlorisna površina novega objekta (m2),
– K … faktor dejavnosti,

– Dti … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 
komunalnega prispevka,

– Cti … stroški opremljanja kvadratnega metra neto 
tlorisne površine objekta z določeno komunalno 
opremo na obračunskem območju.

(4) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri 
kateri se ne povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na 
obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če 
se opremljenost s komunalno opremo spreminja, se za izračun 
komunalnega prispevka:

– za komunalno opremo, ki se ne spreminja, upošteva le 
neto tlorisna površina objekta,

– za komunalno opremo, na katero se objekt na novo 
priključuje, upošteva tako površina parcele, kot neto tlorisna 
površina objekta.

(5) V primeru četrtega odstavka tega člena se uporabljajo 
določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na 
parcelo in neto tlorisno površino objekta zgolj za komunalno 
opremo, na katero se objekt na novo priključuje, za ostale 
vrste komunalne opreme, na katere se je objekt priključeval že 
v preteklosti pa se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno 
površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Če je vrednost po-
zitivna, se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem 
se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega 
prispevka v takem primeru se izvede po naslednjem postopku:

a) Izračun komunalnega prispevka za komunalno opre-
mo, na katero se je objekt priključeval že v preteklosti po nasle-
dnji formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika 
o merilih za odmero komunalnega prispevka:

pri čemer je:
– KPiO … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne 

opreme, na katero se je objekt priključeval že v 
preteklosti,

– AtO … neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2),
– AtN … neto tlorisna površina novega objekta (m2),
– K … faktor dejavnosti,
– Dti … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka,
– Cti … stroški opremljanja kvadratnega metra neto 

tlorisne površine objekta z določeno komunalno 
opremo na obračunskem območju,

b) Izračun komunalnega prispevka za komunalno opre-
mo, na katero se objekt priključuje na novo po naslednji formuli, 
ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o merilih za 
odmero komunalnega prispevka:

pri čemer je:
– KPiN … komunalni prispevek za določeno vrsto komu-

nalne opreme, na katero se objekt priključuje na 
novo,

– Ap … površina parcele (m2),
– At … neto tlorisna površina objekta (m2),
– K … faktor dejavnosti,
– Dpi … delež površine parcele pri izračunu komunalnega 

prispevka,
– Dti … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka,
– Cpi … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra 

parcele z določeno komunalno opremo na obračun-
skem območju,

– Cti … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra 
neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno 
opremo na obračunskem območju.
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(6) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste ob-
stoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spre-
minja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja 
dejavnosti. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru 
se izvede po naslednji formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh 
določb Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka:

pri čemer je:
– KPi … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne 

opreme,
– At … neto tlorisna površina stavbe (m2),
– KN … faktor dejavnosti novega objekta,
– KO … faktor dejavnosti obstoječega objekta,
– Dti … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka,
– Cti … stroški opremljanja kvadratnega metra neto 

tlorisne površine objekta z določeno komunalno 
opremo na obračunskem območju.

(7) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spre-
minja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, 
se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se 
odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne po-
vršine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu 
upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi 
fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namemb-
nosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za 
neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, 
kateremu se namembnost spreminja.

(8) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komu-
nalnega prispevka na celotnem območju občine Braslovče. 
Na posameznih območjih občine Braslovče, kjer bodo sprejeti 
posebni odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč, se na 
podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno 
komunalno opremo (t.i. nadomestitveni stroški). Posebne pro-

grame se sprejme za območja, ki bodo urejena s podrobnimi 
izvedbenimi prostorskimi akti.

(9) Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo ure-
jajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi 
za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih ze-
mljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove 
komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že 
zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na 
podlagi tega odloka po naslednji formuli:

pri čemer je:
– CpiS … skupni stroški opremljanja kvadratnega metra 

parcele z določeno komunalno opremo na 
obračunskem območju, na katerem se na novo ureja 
komunalna oprema,

– CtiS … skupni stroški opremljanja kvadratnega metra 
neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno 
opremo na obračunskem območju, na katerem se na 
novo ureja komunalna oprema,

– CpiN … stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z 
določeno novo komunalno opremo na obračunskem 
območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno 
opremo),

– CtiN … stroški opremljanja kvadratnega metra neto 
tlorisne površine objekta z določeno komunalno 
opremo na obračunskem območju (območje, ki se 
opremlja z novo komunalno opremo),

– CpiO … obstoječi stroški opremljanja kvadratnega 
metra parcele z določeno komunalno opremo na 
obračunskem območju, določeni s tem odlokom,

– CtiO … obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra 
neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno 
opremo na obračunskem območju, določeni s tem 
odlokom.
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7. člen
(1) Obračunski stroški obstoječe in predvidene komunal-

ne opreme znašajo:

Vrsta komunalne opreme Obračunsko 
območje Vrednost [€]

Cestno omrežje OBO_C_1 25.125.353,04
Kanalizacijsko omrežje OBO_K_1 2.052.010,48

Vodovodno omrežje
OBO_V_1 1.771.679,16
OBO_V_2 454.417,63
OBO_V_2 195.480,39

Prostori za ravnanje 
z odpadki OBO_PRO_1 78.695,72

Javne površine OBO_JP_1 670.938,32

(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kva-
dratnega metra parcele (Cpi) za določeno komunalno opremo 
na posameznem obračunskem območju so:

Vrsta opreme Oznaka obračunskega 
območja

Površina parcel 
[m2] Vrednost [EUR] Cena ne enoto  

[EUR/m2]
Ceste OBO_C_1 3.661.062,03 25.125.353,04 6,863
Kanalizacijsko omrežje OBO_K_1 1.728.715,57 2.052.010,48 1,187
Vodovodno omrežje OBO_V_1 2.667.413,39 1.771.679,16 0,664
Vodovodno omrežje OBO_V_2 692.701,99 454.417,63 0,656
Vodovodno omrežje OBO_V_3 98.783,33 195.480,39 1,979
Prostori za ravnanje z odpadki OBO_PRO_1 3.661.062,03 78.695,72 0,021
Javne površine in parkirišča OBO_JP_1 3.661.062,03 670.938,32 0,183
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(3) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto 
tlorisne površine objekta (Cti) za določeno komunalno opremo 
na posameznem obračunskem območju so:

Vrsta opreme Oznaka obračunskega 
območja

Neto tlorisna površina 
objektov [m2] Vrednost [EUR] Cena ne enoto  

[EUR/m2]
Ceste OBO_C_1 800.275,00 25.125.353,04 31,396
Kanalizacijsko omrežje OBO_K_1 389.169,28 2.052.010,48 5,273

Vodovodno omrežje
OBO_V_1 592.522,41 1.771.679,16 2,990
OBO_V_2 136.062,41 454.417,63 3,340
OBO_V_3 19.583,93 195.480,39 9,982

Prostori za ravnanje z odpadki OBO_PRO_1 800.275,00 78.695,72 0,098
Javne površine in parkirišča OBO_JP_1 800.275,00 670.938,32 0,838

8. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega 

odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki 
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka grad-
nja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.

9. člen
Razmerje med deležem površine parcele (Dpi) pri izraču-

nu komunalnega prispevka in deležem neto tlorisne površine 
stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka je Dpi:Dti= 
0,5:0,5. Tako je delež površine parcele pri izračunu komunal-
nega prispevka (Dpi) 0,5, delež neto tlorisne površine objekta 
pri izračunu komunalnega prispevka (Dti) pa 0,5.

10. člen
(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, 

ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in uporabo enotne kla-
sifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena. Faktor 
dejavnosti po tem odloku je:

KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA VRSTA OBJEKTA FAKTOR  
DEJAVNOSTI (K)

1 STAVBE
11 Stanovanjske stavbe 
11100 Enostanovanjske stavbe – razen počitniške hišice 0,7
11100 Enostanovanjske stavbe – počitniške hišice 1
11210 Dvostanovanjske stavbe 0,7
11221 Tri- in večstanovanjske stavbe 0,7
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 0,7
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 0,7
121 Gostinske stavbe
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 0,7
12112 Gostilne, restavracije in točilnice 0,7
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 0,7
122 Upravne in pisarniške stavbe
12201 Stavbe javne uprave 1,0
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 1,3
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 1
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
12301 Trgovske stavbe 1,1
12302 Sejemske dvorane, razstavišča 1,3
12303 Bencinski servisi 1,3
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 1,0
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij

12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi 
povezane stavbe 1,0
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KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA VRSTA OBJEKTA FAKTOR  
DEJAVNOSTI (K)

12420 Garažne stavbe 0,7
125 Industrijske stavbe in skladišča
12510 Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, industrija) 0,8

12510 Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, če je skupaj največ 500 m² pokritih 
površin) 0,7

12510 Industrijske stavbe (dejavnosti, ki nadpovprečno obremenjujejo komunalno 
infrastrukturo: klavnice, mlekarne itd.) 1

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 0,8

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (nevarne snovi in razstreliva, vključno s 
fitofarmacevskimi pripravki) glej 23030 1,3

126 Stavbe splošnega družbenega pomena
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 0,7
12620 Muzeji in knjižnice 0,7
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 0,7
12640 Stavbe za zdravstvo 0,7
12650 Športne dvorane 0,7
127 Druge nestanovanjske stavbe
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo 0,7
12712 Stavbe za rejo živali 0,7
12713 Stavbe za spravilo pridelka 0,7
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 0,7
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov 1,0
12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti 1,0
12730 Kulturni spomeniki 0,7
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 1,0
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
2301 Rudarski objekti 0,8
2302 Energetski objekti 0,8
2303 Objekti kemične industrije 0,8
2304 Drugi kompleksi industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje 1
24110 Športna igrišča 0,7
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 0,7
24201 Vojaški objekti 1
24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih 0,7
24203 Odlagališča odpadkov 1
24204 Pokopališča 1

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parkirišča, odprta 
skladišča ipd.) 1

(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji 
tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz 
zgornje tabele v katero, se na podlagi uredbe, ki ureja uvedbo 
in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov držav-
nega pomena, objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta 
ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor 
dejavnosti po tem odloku 1.

11. člen
(1) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti 

na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne 
obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, 
ki je na območju ni.

(2) Izjema pri obračunu komunalnega prispevka iz prvega 
odstavka tega člena velja le za individualno infrastrukturo, ki se 
nanaša na vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje, ne pa 
za javno infrastrukturo oziroma infrastrukturo, ki je opredeljena 
kot grajeno javno dobro in ki se nanaša na cestno omrežje, 
javne površine in površine za ravnanje z odpadki.

IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

12. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z od-

ločbo:
– na zahtevo zavezanca ali;
– po uradni dolžnosti.
(2) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občin-

ska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– komunalni prispevek se odmerja zaradi izboljšanja opre-

mljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;
– občina prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobi-

tev gradbenega dovoljenja, poslano s strani upravne enote v 
zavezančevem imenu,

– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače 
dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta 
spremenil namembnost objekta ali njegovo neto tlorisno po-
vršino in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega 
prispevka.
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(3) Rok za izdajo odločbe iz prve alineje prvega od-
stavka prve in druge alineje drugega odstavka tega člena je 
15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.

(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve 
alineje drugega odstavka tega člena se praviloma izvede 
v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za 
zgrajeno novo komunalno opremo. Komunalni prispevek se 
za predvideno komunalno opremo zavezancu lahko odmeri 
tudi že pred tem, ko mu je omogočena priključitev oziroma 
njena uporaba, če je njena gradnja predvidena v proračunu 
občine v tekočem ali naslednjem letu.

(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi tre-
tje alineje drugega odstavka tega člena se izvede v roku 
6 mesecev po tem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta 
spremenil njegovo namembnost.

(6) Zoper odločbo iz prve alineje drugega odstavka je 
dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve. O pritožbi 
odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni od dneva 
prejema pritožbe.

(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi 
namembnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komu-
nalnega prispevka.

13. člen
(1) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva prora-

čuna Občine Braslovče.
(2) Občina Braslovče lahko sredstva zbrana po tem 

odloku porablja samo za namen opremljanja stavbnih ze-
mljišč v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega 
proračuna.

14. člen
Komunalni prispevek zavezanci plačajo v enkratnem 

znesku ali največ do šest obrokov, vendar tako, da je celo-
tni komunalni prispevek poravnan pred izdajo gradbenega 
dovoljenja oziroma za obstoječe objekte pred priključitvijo 
objekta na komunalno infrastrukturo. Po plačilu celotnega 
komunalnega prispevka Občina Braslovče izda Potrdilo o 
plačanem komunalnem prispevku. O možnosti obročnega 
plačila komunalnega prispevka odloči župan na predlog 
zavezanca. za kar se sklene poseben dogovor v katerem se 
določijo tudi roki obročnega plačila komunalnega prispevka.

15. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo inve-

stitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil ko-
munalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem 
zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. 
Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili zakona, 
ki ureja prostorsko načrtovanje.

(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega od-
stavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni 
prispevek Občini Braslovče za izvedbo komunalne opreme, 
ki jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del 
komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno 
komunalno opremo, na katero bo priključil komunalno opre-
mo, katere investitor je.

16. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec 

pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medseboj-
nih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komu-
nalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem 
v roku 30 dni od dneva podane zahteve.

(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za 
priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja 
v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.

17. člen
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infra-

strukture se komunalni prispevek ne plača.

(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo ne-
profitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za 
izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo v 
skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov, katerih 
investitor je občina ali država oziroma pravna oseba v lasti 
Občine Braslovče ali države.

(3) O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunal-
nega prispevka odloča, po predlogu župana, občinski svet. 
V tem primeru mora občina oproščena sredstva iz tega od-
stavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov 
občinskega proračuna.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih 

postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso 
bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, do-
konča po dosedanjih predpisih.

19. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč vključno s pri-

logami je v analogni in digitalni obliki na vpogled na sedežu 
Občine Braslovče.

20. člen
Ta odlok predstavlja posodobitev in dopolnitev Odloka 

o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za od-
mero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 59/08, 31/10) in ga v celoti nadomešča, 
zato slednji z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati.

21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2013
Braslovče, dne 27. februarja 2013

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

BREŽICE

743. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih 
zemljišč za enoto B5-08SC6 na parc. št. 763/4 
k.o. Gabrje

Na podlagi 29. člena spremembe in dopolnitve Zakona 
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12, v nada-
ljevanju: ZPNačrt) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni 
list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 
18. seji dne 18. 10. 2012 sprejel

S K L E P
o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč 
za enoto B5-08SC6 na parc. št. 763/4 k.o. Gabrje

1.
Na podlagi Elaborata o dopustitvi širitve območja stavb-

nih zemljišč za enoto B5-08SC6 za potrebe turističnih de-
javnosti na parc. št. 763/4, k.o. Gabrje, št. proj. PA-1203, 
je dopustna širitev stavbnih zemljišč v velikosti 4960 m2 ob 
izvedbi ukrepov varstva kulturne dediščine pod pogoji pristoj-
nega zavoda.
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2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 359-16/2012
Brežice, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

ČRENŠOVCI

744. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 
2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci 
(Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci 
na 18. seji dne 26. 2. 2013 sprejel

O D L O K 
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2013

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Črenšovci za leto 2013 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

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

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

Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV  

IN ODHODKOV v €
Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5,493.107,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2,658.011,00

70 DAVČNI PRIHODKI 2,398.011,00
700 Davki na dohodek in dobiček 2,261.489,00
703 Davki na premoženje 117.522,00
704 Domači davki na blago in storitve 19.000,00
706 Drugi davki /

71 NEDAVČNI PRIHODKI 260.000,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 82.300,00
711 Takse in pristojbine 1.400,00
712 Denarne kazni 2.250,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev /
714 Drugi nedavčni prihodki 174.050,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI /
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2,835.096,00
740 Transferni prihodki iz drugih javno 
finančnih institucij 2,835.096,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5,590.249,00
40 TEKOČI ODHODKI 944.917,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 145.650,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 24.930,00
402 Izdatki za blago in storitve 737.720,00
403 Plačila domačih obresti 5.000,00
409 Rezerve 31.617,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1,274.100,00
410 Subvencije 18.000,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 818.183,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam  69.760,00
413 Drugi tekoči domači transferi 368.157,00
414 Tekoči transferi v tujino /

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3,211.032,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3,211.032,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 160.200,00
430 Investicijski transferi 160.200,00

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 97.142,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELŽEV 
(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
pravnih osebah jav. prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje  
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –97.142,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 97.142,00
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+X.) – IX. = -III.
XII. Stanje sredstev na računih dne  

31. 12. 2012 97.142,00

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in 
se objavita na spletni strani Občine Črenšovci ali oglasni deski.

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v 
mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.

Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter sto-
ritve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili Zakona o 
javnih naročilih. Sredstva občinskega proračuna se med letom 
uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi 
ali s posebnim aktom občinskega sveta določeno drugače.

Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse 
dejavnosti je župan. Za izvrševanje proračuna Občine Čren-
šovci je odgovoren župan.

Župan je pooblaščen, da odloča o:
– o uporabi tekoče proračunske rezervacije za financira-

nje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju 
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče 
predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,

– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru 
glavnega programa, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, 
ki so usklajeni s porabniki,

– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih 
problemov proračuna,

– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena Zakona 
o financiranju občin,

– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne pora-
be, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti 
odplačano do konca proračunskega leta,

– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov 
zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.

Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejav-
nostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premože-
nja so prihodek občinskega proračuna.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01),

2. taksa za obremenjevanje voda,
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja od-

padkov,
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,

5. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za 
katere se pobirajo,

6. prihodki od komunalnega prispevka,
7. drugi prihodki, ki jih določi občina in,
8. koncesijske dajatve.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, 

se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so 
opredeljeni.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na pri-
mer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe 
(varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča 
na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposredne-
ga uporabnika (župan).

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju 
2013 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve Občinskega sveta Občine Črenšovci.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno 

doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena 
s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov pro-
računa.

Stalna proračunska rezerva za naravne nesreče znaša 
15.700,00 €.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem obvešča 
občinski svet.

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2013 odpiše v celoti ali delno dolgove, ki 
jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ na posameznega 
dolžnika do višine 250,00 €. Kolikor je znesek dolga večji o 
morebitnem odpisu odloča občinski svet.

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

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov ali začetka izvajanja projekta: Pomur-
ski vodovod-Sistem A, se občina za proračun leta 2013 lahko 
dolgoročno zadolži v višini, ki se določita v predhodnem sklepu 
Občinskega sveta Občine Črenšovci in soglasju MF.
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Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvr-
ševanja proračuna ne more uravnovesiti se lahko za začasno 
kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se 
lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži.

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov se lahko uporabijo tudi sredstva, ki so 
ostala neporabljena na podračunu Občine Črenšovci na dan 
31. 12. 2012 v višini 97.142,00 €.

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij  

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,  
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 

zavodi, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2013 
zadolžijo v okviru zakonsko dovoljenega obsega le s soglasjem 
Občinskega sveta Občine Črenšovci.

12. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 0320-18/2013-117
Črenšovci, dne 26. februarja 2013

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

DRAVOGRAD

745. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata 
občinskemu svetniku

Na podlagi 41. člena v povezavi s 30. členom Zakona 
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Dravograd na 
1. dopisni seji dne 18. 2. 2013 sprejela naslednji

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

I.
Občinska volilna komisija Občine Dravograd ugotavlja, 

da je Alfonzu NABERŽNIKU, rojenemu 3. 6. 1937, Robin-
dvor 1, 2370 Dravograd, prenehal mandat občinskega svetnika 
z dnem 25. 1. 2013, iz razloga smrti po 37. a členu Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 
Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. 
US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 
84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF).

II.
Občinska volilna komisija Občine Dravograd ugotavlja, 

da naslednji kandidat s kandidatne liste DeSUS Demokratična 
stranka upokojencev Slovenije – OO Dravograd, na katerega 
bi moral preiti mandat občinskega svetnika Občine Dravograd 
za preostanek mandatne dobe, Jani KAVTIČNIK, rojen 11. 6. 
1950, v Občini Dravograd na dan sprejetja tega sklepa s strani 
Občinske volilne komisije Občine Dravograd, nima stalnega 
prebivališča in s tem tudi ne volilne pravice v Občini Dravograd.

III.
Občinska volilna komisija Občine Dravograd ugotavlja, 

da mandat občinskega svetnika Občine Dravograd za preo-
stanek mandatne dobe preide na kandidata s kandidatne liste 
DeSUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije – OO 

Dravograd, Janka JORDANA, rojenega 18. 4. 1938, s stalnim 
prebivališčem Otiški Vrh 45 A, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, 
ki je na kandidatni listi uvrščen na 5. mesto. Janko JORDAN je 
dne 12. 2. 2013 podal izjavo, da sprejema funkcijo člana Občin-
skega sveta Občine Dravograd za preostanek mandatne dobe.

IV.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-0001/2010
Dravograd, dne 18. februarja 2013

Občinska volilna komisija  
Občine Dravograd

predsednik
Aleš Horvatič l.r.

746. Sklep o določitvi elementov za izračun 
prometne vrednosti stanovanjskih hiš 
in stanovanj ter drugih nepremičnin 
na območju Občine Dravograd za leto 2013

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni 
list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 
19. redni seji dne 28. 2. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi elementov za izračun prometne 
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj  

ter drugih nepremičnin na območju Občine 
Dravograd za leto 2013

1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske 

površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega ureja-
nja zemljišč in za vrednost zemljišča, je znašala na dan 31. 12. 
2012 na območju Občine Dravograd 890,73 €/m2.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč 

na 1 m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo opremlje-
nosti in gostoto naseljenosti 100–200 preb./ha na dan 31. 12. 
2012 znašajo za komunalne objekte in naprave:

– individualna raba  ___________ 39,59 €/m2

– kolektivna raba  ___________ 59,39 €/m2

Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča se upošteva 
razmerje, in sicer:

– 60 % osnovna vrednost zemljišča,
– 40 % uporabna vrednost zemljišča.

3. člen
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po 

območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne 
stanovanjske površine, kot je navedeno v 1. členu tega sklepa.

I. A območje
Center naselja Dravograd
(Trg) 3,0–4,0 %
I. območje
Ožje območje Dravograda in ožje
območje naselij Črneče, Libeliče, Šentjanž
in Trbonje 2,0–3,5 %
II. območje
Širše območje naselja Dravograd  
(Meža, Robindvor,
Pod gradom, Mariborska cesta) in
širše območje naselij Črneče, Libeliče, 
Šentjanž,
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Bukovska Vas, Jedert, Trbonje, Vič,  
Goriški Vrh,
Otiški Vrh, Ojstrica 1,5–3,0 %
III. območje
Ostala območja, opredeljena kot stavbna 
zemljišča 0,5–1,5 %
IV. območje
Industrijsko obrtna cona 1,5–4,0 %.

4. člen
Občinski svet lahko na predlog župana določi za zemlji-

šča, ki imajo posebne fizične, ekonomske in družbene pogoje, 
drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča, kot je določeno 
v 3. členu tega sklepa.

5. člen
Podana cena za m2 stanovanjske površine in komunal-

na opremljenost se revalorizira s povprečnim indeksom pora-
sta cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska 
zbornica Republike Slovenije – Združenje za gradbeništva in 
Industrijo gradbenega materiala.

Vrednost zemljišča se revalorizira z indeksom življenjskih 
stroškov, ki jih mesečno objavlja Statistični urad Slovenije.

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

7. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanj-
skih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine 
Dravograd za leto 2012, št. 007-0003/2012, z dne 28. 2. 2012, 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/12.

Št. 007-0002/2013
Dravograd, dne 28. februarja 2013

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

JESENICE

747. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Jesenice

Na podlagi 39. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12), Uredbe o merilih za kategorizacijo jav-
nih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09), 13. člena Statuta 
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09) in 
5. in 6. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Jesenice 
(Uradni list RS, št. 43/12) je Občinski svet Občine Jesenice na 
24. redni seji dne 31. 1. 2013 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

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

Sestavni del odloka je tudi grafični del, ki je na vpogled na 
Komunalni direkciji Občine Jesenice.

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

šano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Jesenice in ce-

ste med naselji v Občini Jesenice in naselji v sosednjih občinah.
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom so 

razvrščene v podkategoriji:
– zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (s skraj-

šano oznako LZ) in
– mestne ceste ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini ter med naselji 

v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Potek Konec 
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina  
v sosednji občini [m]

1. 152010 152011 C 452 Jesenice – pri Fenc Z Planina 5.625
2. 152020 152021 C 452 Koroška Bela – Mlake O 653261 5.230
3. 152030 152031 C 152010 Križišče – Plavški Rovt Z P.Rovt 2.043
4. 152040 152041 C 452 Cesta skozi Podmežaklo C 634 3.280
5. 152060 152061 C 634 Cesta skozi Blejsko Dobravo Z pokop. 1.665
6. 152070 152071 C 634 Lipce – Bl. Dobrava C 152060 2.167
7. 152080 152081 C 452 Hrušica – Belo polje C 654550 780 548 Kranjska Gora
8. 152090 152091 C 452 Cesta čez Kopavnik C 152080 1.379
9. 152160 152161 C 452 Križišče R2 452 – deponija Z depo. 4.331  

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini znaša 26.500 m 
(26,500 km).

5. člen
Zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (LZ) v na-

seljih v občini z uvedenim uličnim sistemom so:
Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Potek Konec 
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina  
v sosednji občini [m]

1. 152050 152051 C 452 Gimnazija – Straža C 152020 2.951  
2. 152100 152101 C 452 C. C. Tavčarja C 452 666
3. 152110 152111 C 452 Savska cesta C 634 439
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Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Potek Konec 
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina  
v sosednji občini [m]

4. 152120 152121 C 152020
Križišče C. v Rovte – C. I. Cankarja 
15 C 152130 860

5. 152130 152131 C 152120 C. Ivana Cankarja C 152120 529
6. 152140 152141 C 452 Ul. V. Kejžarja C 452 785
7. 152170 152171 C 452 Krožno križišče – Doka C 452 2.895
8. 152180 152181 C 452 Ul. St. Bokala C 152010 457
9. 152290 152291 C 452 C. maršala Tita C 452 431

10. 152330 152331 C 452 Javorniško nabrežje C 152110 929
11. 152370 152371 C 452 C. maršala Tita 20 C 152380 55
12. 152380 152381 C 452 Za Murko C 452 267

Skupna dolžina zbirnih mestnih cest ali zbirnih krajevnih 
cest (LZ) v občini znaša 11.264 m (11,264 km).

6. člen
Mestne ceste ali krajevne ceste (LK) v naseljih v občini 

z uvedenim uličnim sistemom so:
Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Potek Konec 
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina  
v sosednji občini [m]

1. 152190 152191 C 152050 C. T. Tomšiča 68a – 104 Z HŠ 104 661  
2. 152200 152201 C 152110 Pot O. Novaka – Gradnikova Z HŠ 2 436
3. 152220 152221 C 152110 Pionirska ulica C 653850 237  
4. 152230 152231 C 152120 C. I. Cankarja 19 – 12a C 653640 317
5. 152240 152241 C 152040 Ul. H. Verdnika – Ul. Fr. Jerala C 652480 317
6. 152250 152251 C 152240 Čopova ulica C 652480 124
7. 152250 152252 C 152240 Mencingerjeva ulica C 652480 133
8. 152250 152253 C 152240 Janševa ulica C 652480 99
9. 152260 152261 C 152100 C. C. Tavčarja – C. revolucije Z HŠ 1b 285

10. 152270 152271 C 152180 Ul. St. Bokala C 152180 287
11. 152280 152281 C 152010 C. na Golico – Ul. M. Roglja C 152290 599
12. 152300 152301 C 452 C. pod Gozdom – C. T. Tomšiča C 152050 700
13. 152310 152311 C 452 Delavska ulica C 152140 184
14. 152320 152321 C 152140 Ul. V. Kejžarja – C. bratov Stražišar Z HŠ 70e 895

15. 152340 152341 C 152120
Prosvetna cesta – Ul. Janeza 
Šmida C 652870 452

16. 152350 152351 C 152170 Skladiščna – Hermanov most C 652560 351
17. 152360 152361 C 152170 Skladiščna – Fiprom O 152351 145

Skupna dolžina mestnih cest ali krajevnih cest (LK) v 
občini znaša 6.222 m (6,222 km).

7. člen
Javne poti (JP) v naseljih v Občini Jesenice in med 

naselji so:

Zap. 
št.

Cesta Odsek Začetek 
odseka

Potek Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina 
v sosednji občini 

[m]
1. 652000 652001 C 634 Ul. S. Kosovela Z HŠ 12 115  
2. 652010 652011 C 652040 Cesta Slavka Likoviča 3-6 Z HŠ 6 69
3. 652020 652021 O 152201 Mladinska c. 2 – 8 O 152201 117
4. 652030 652031 C 152010 Pl. Pod Golico 55 – 60 Z HŠ 60 230
5. 652040 652041 C 452 Cesta S. Likoviča O 152111 260
6. 652050 652051 C 634 Udarna ulica O 652041 163
7. 652060 652061 C 152110 Savska cesta – Cesta S. Likoviča C 652040 101
8. 652070 652071 C 634 Ul. Srečka Kosovela 4 – 1 Z HŠ 1 64
9. 652080 652081 C 452 Ul. Bratov Rupar C 152140 197
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Zap. 
št.

Cesta Odsek Začetek 
odseka

Potek Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina 
v sosednji občini 

[m]
10. 652090 652091 C 152310 Črpalka – Kazina Z HŠ 7 116
11. 652100 652101 C 652080 Kazina – Majolka C 152140 216
12. 652110 652111 C 152140 Ul. Fr. Benedičiča Z HŠ 10 259
13. 652120 652121 C 652110 Ul. Fr. Benedičiča 6 – Ul. G. Štravsa 2 Z HŠ 2 52
14. 652130 652131 C 652110 Ul. Fr. Benedičiča – Kejžarjeva Z HŠ 39 104
15. 652140 652141 O 152031 LC – Plavški Rovt 12 Z HŠ 12 32
16. 652150 652151 C 152050 C. T. Tomšiča 67 – C. br. Stražišar 33 C 152320 162
17. 652160 652161 C 152320 C. br. Stražišar – C. T. Tomšiča C 152050 322
18. 652180 652181 C 152140 Industrijska ulica C 652080 165
19. 652190 652191 C 152280 Cerkev – kopališče C 152300 1.212
20. 652200 652201 C 152280 Murova 20 – 28a Z HŠ 28a 99
21. 652210 652211 C 152280 Murova – Kosova ulica 10 Z HŠ 10 125
22. 652220 652221 C 652210 Kosova ulica 6 – 15 Z HŠ 15 290
23. 652230 652231 C 152300 Kopališče – Ukova 13 Z HŠ 13 415
24. 652240 652241 Z HŠ 3 Ul. G. Štravsa 3 – 5 Z HŠ 5 47
25. 652250 652251 C 152290 Pod Mirco – Razgledna pot Z HŠ 3 131
26. 652270 652271 C 152380 Na tržnico Z HŠ 21 183
27. 652280 652281 C 652200 Murova 27 – 23 Z HŠ 23 49
28. 652320 652321 C 152260 C. revolucije 5 – 9 C 652350 229
29. 652340 652341 C 152100 C. C. Tavčarja 16 – C. revolucije 17 Z HŠ 17 64
30. 652350 652351 C 152100 Do garažne hiše Z HŠ 9 162
31. 652360 652361 C 452 Bolnica – Zg. Plavž 17 Z HŠ 17 476
32. 652390 652391 C 152170 Klavnica – separacija Z separa 738
33. 652400 652401 C 652390 Proti Sp. Plavžu 23 Z HŠ 23 472
34. 652410 652411 C 152170 Visoka šola – Sp. Plavž 13 Z HŠ 13 97
35. 652420 652421 C 152040 Stara Sava Z HŠ 45 291
36. 652430 652431 C 652460 Fužinska cesta Z HŠ 48 83
37. 652440 652441 C 152040 C. 1. maja 23 – 8 C 652480 335
38. 652450 652451 C 652440 Ilirska cesta 14 – 3 C 652440 150
39. 652460 652461 C 152040 C. 1. maja – Fužinska cesta C 152170 508
40. 652470 652471 C 152040 Ul. H. Verdnika 12-Sp. Plavž 17 C 652400 1.852
41. 652480 652481 C 152040 C. 1. maja 3 – Ulica Fr. Jerala Z HŠ 4 263
42. 652500 652501 C 152040 Proti C. 1. maja 133 Z HŠ 133 305
43. 652510 652511 C 652470 Ul. H. Verdnika 36 – 40 Z HŠ 40 135
44. 652520 652521 C 652470 Ul. H. Verdnika 34 – 27 Z HŠ 27 73
45. 652540 652541 C 652470 Ledarska ulica Z HŠ 4 145
46. 652550 652551 C 652470 Hokej hala Z HŠ 5 110
47. 652560 652561 C 152170 C. Fr. Prešerna 20 – 37 C 652420 222
48. 652580 652581 C 152240 Hokej hala jug Z h.hala 143
49. 652630 652631 C 152040 Podkočna 3 – 6 Z HŠ 6 68
50. 652650 652651 C 152040 C. 1. maja 108 – 96 C 152040 235
51. 652660 652661 C 152040 Igrišče – C. 1. maja 62 Z HŠ 62 42
52. 652670 652671 C 152040 C. 1. maja 52 – 59 Z HŠ 59 84
53. 652680 652681 C 152040 C. 1. maja 93 – 83 Z HŠ 83 129
54. 652690 652691 C 152050 Do vrtca Z Vrtec 77
55. 652700 652701 C 152050 C. T. Tomšiča 11 – Aljaževa ulica 14 C 652720 83
56. 652710 652711 C 152300 Ukova 4 – 4c Z HŠ 4c 75
57. 652720 652721 C 152300 Ukova 9 – Aljaževa ulica 22 Z HŠ 22 165
58. 652730 652731 C 152050 C. T. Tomšiča 21a – 19 Z HŠ 19 157
59. 652740 652741 C 152050 C. T. Tomšiča 35 – 55 (AP) C 152050 830
60. 652750 652751 C 152050 C. T. Tomšiča 54 – 46 Z HŠ 46 100
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61. 652780 652781 C 152050 C. T. Tomšiča 98 – 110 C 152190 105
62. 652790 652791 C 152190 C. T. Tomšiča 110 – 107 Z HŠ 107 117
63. 652800 652801 C 152050 C. T. Tomšiča 91 – 106 C 152190 201
64. 652810 652811 C 152190 C. T. Tomšiča 88 – 81 Z HŠ 81 195
65. 652820 652821 C 152190 C. T. Tomšiča 80 – 75 Z HŠ 75 148
66. 652830 652831 C 152050 C. T. Tomšiča 98k – 91a Z HŠ 91a 355
67. 652840 652841 C 652160 Aljaževa ulica 1 – Gregorčičeva ulica 10a Z HŠ 10a 211
68. 652850 652851 C 652840 Gregorčičeva ulica 3 – C. T. Tomšiča 16 Z HŠ 16 55
69. 652860 652861 C 152050 C. T. Tomšiča 12 – Aljaževa ulica 6 C 652160 136
70. 652870 652871 C 152340 Ul. Janeza Šmida 2 – 19 C 152340 166
71. 652880 652881 C 452 Potoki C 452 475 407 Žirovnica
72. 652890 652891 C 152070 Lipce 7 – 2 Z HŠ 2 81
73. 652910 652911 C 152070 Lipce 19 – 26 Z HŠ 25 107
74. 652920 652921 C 152070 Lipce 29 – 30 Z HŠ 30 108
75. 652930 652931 C 152070 Lipce 38 – 46 Z HŠ 46 61
76. 652940 652941 C 152070 Lipce 55 – 62 Z HŠ 62 139
77. 652950 652951 C 152070 LC – ak. jezero Moste Z HŠ 160 405
78. 652960 652961 C 634 Podkočna 13 – 15 Z HŠ 15 166
79. 652970 652971 C 634 Kočna 12a – 20d Z HŠ 20d 330
80. 652980 652981 C 634 Kočna 10c – 13 Z HŠ 13 91
81. 652990 652991 C 634 AP – Kočna 21b Z HŠ 21b 127
82. 653000 653001 C 634 Kočna 29 – 31 Z HŠ 31 98
83. 653010 653011 C 634 Kočna 42 – 38 Z HŠ 38 89
84. 653030 653031 C 152070 Bl. Dobrava – Črna vas Z HŠ 155 511
85. 653040 653041 C 653030 Blejska Dobrava 144 – 131 Z HŠ 131 329
86. 653050 653051 C 653030 Proti Bl. Dobravi 127 Z HŠ 127 166
87. 653060 653061 C 653030 Blejska Dobrava 122 – 123 Z HŠ 123 96
88. 653070 653071 C 152060 Blejska Dobrava – ŽP C 152060 272
89. 653080 653081 C 152060 Blejska Dobrava 18 – 26 C 152060 175
90. 653090 653091 C 653080 Blejska Dobrava 26 – 27 Z HŠ 27 80
91. 653100 653101 C 152060 AP – Blejska Dobrava 45 Z HŠ 45 65
92. 653110 653111 C 152060 Blejska Dobrava 31 – 33 Z HŠ 33 121
93. 653130 653131 C 152060 Blejska Dobrava 9 – 4 Z HŠ 4 113
94. 653140 653141 C 152060 Blejska Dobrava 9 – 114 Z HŠ 114 1.261
95. 653150 653151 C 653140 Blejska Dobrava 102 – 106 Z HŠ 106 83
96. 653160 653161 C 653140 Blejska Dobrava 85 – 85l Z HŠ 85l 226
97. 653170 653171 C 653140 Blejska Dobrava 85 – 83 Z HŠ 83 75
98. 653180 653181 C 152060 Blejska Dobrava 58 – 111 C 653140 330
99. 653190 653191 C 653180 Blejska Dobrava 74 – 77 Z HŠ 77 110

100. 653190 653192 C 152060 LC – Blejska Dobrava 63 Z HŠ 63 38
101. 653200 653201 C 653180 Blejska Dobrava 68 – 59a Z HŠ 59a 100
102. 653210 653211 C 152060 Blejska Dobrava 45 – 53h Z HŠ 53h 206
103. 653230 653231 C 152020 Proti Javorniški Rovt 1 Z HŠ 1 481
104. 653240 653241 C 152020 C. v Rovte – HE Jav. Rovt Z HŠ 26 534
105. 653250 653251 C 152020 C. v Rovte – LC C 152020 701
106. 653250 653252 C 152020 Javorniški Rovt – Kladnik Z HŠ 30b 92
107. 653250 653255 C 152020 Proti Javorniški Rovt 22 Z HŠ 22 144
108. 653260 653261 C 152020 Proti Javorniški Rovt 12 Z HŠ 12 418
109. 653270 653271 C 653260 Javorniški Rovt 10 – 35e Z HŠ 35e 638
110. 653280 653281 C 152010 C. na Golico – Na Pejcah 6 Z HŠ 6 320
111. 653290 653291 C 653280 Na Pejcah 10 – 5 Z HŠ 5 120
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112. 653300 653301 C 152030 LC – Žerjavec 16 Z HŠ 16 273
113. 653310 653311 C 152030 Plavški Rovt 7 – 7c Z HŠ 7c 74
114. 653320 653321 C 152010 C. na Golico – Na Pejcah Z HŠ 4a 183
115. 653330 653331 C 152010 Prihodi 20 – 16 Z HŠ 16 193
116. 653340 653341 C 653330 Prihodi 21 – 29 Z HŠ 29 162
117. 653350 653351 C 152010 LC – Prihodi 5a Z HŠ 5a 1.433
118. 653360 653361 C 152010 Proti Tršan Z HŠ 73 1.046
119. 653370 653371 C 152010 Proti Jerič Z HŠ 54 289
120. 653380 653381 C 653260 Javorniški Rovt 9 – 8 Z HŠ 8 179
121. 653390 653391 C 152010 Planina pod Golico – Menten Z HŠ 46 1.281
122. 653400 653401 C 653390 Planina pod Golico 55 – Cerkev C 653390 458
123. 653410 653411 C 152010 Kopišar – Planina pod Golico 4b Z HŠ 4b 274
124. 653420 653421 C 653410 Planina pod Golico 8 – 20d Z HŠ 20d 350
125. 653430 653431 C 653420 Planina pod Golico 16b Z HŠ 16b 33
126. 653440 653441 C 152090 LC – Hrušica 2 Z HŠ 2 59
127. 653450 653451 C 152090 Hrušica 10 – 50 C 152090 180
128. 653460 653461 C 152090 Podvoz – Hrušica 49 C 152090 180
129. 653470 653471 C 152090 Hrušica 13 – 11a Z HŠ 11a 77
130. 653480 653481 O 653401 Pl. Pod Golico 58 – 61 Z HŠ 61 47
131. 653490 653491 C 653450 Hrušica 12 – 32 C 653450 164
132. 653500 653501 C 653490 Hrušica 20 – 22 Z HŠ 22 257
133. 653510 653511 C 152080 Hrušica 67 – 107 Z HŠ 107 266
134. 653520 653521 C 653510 Hrušica 107 – 105 Z HŠ 105 85
135. 653530 653531 C 152080 LC – Hrušica 70 C 653510 297
136. 653540 653541 C 152080 Hrušica Kulturni dom Z HŠ 55 251
137. 653550 653551 C 653490 Klinar – Lepin Z HŠ 30 158
138. 653560 653561 C 653540 Za kulturnim domom Z Lepin 471
139. 653570 653571 C 152080 Hrušica – Dobršnik Z HŠ 82 267
140. 653590 653591 C 654550 Hrušica 93 – 89 Z HŠ 89 92
141. 653590 653592 O 653591 Proti Hrušici 100 Z HŠ 100 32
142. 653600 653601 C 654550 Hrušica 124 – 211 C 654550 408
143. 653610 653611 C 152160 Hrušica – Sp. Plavž C 652400 1.427
144. 653630 653631 C 152230 C. I. Cankarja – Partizanska pot 23 Z HŠ 23 224
145. 653640 653641 C 152230 Partizanska pot 12 – 15 Z HŠ 12 30
146. 653650 653651 C 653630 Partizanska pot 11 – 9a O 653682 159
147. 653660 653661 C 152230 C. I. Cankarja 27 – Stranska pot 11 Z HŠ 11 173
148. 653670 653671 C 152130 C. I. Cankarja – Na Lehah 3 Z HŠ 3 115
149. 653680 653681 C 152120 C. I. Cankarja 19 – Gorska pot O 653682 263
150. 653680 653682 C 152230 C. I. Cankarja – balinišče Z HŠ 1a 574
151. 653690 653691 C 152130 C. I. Cankarja – Sončna pot Z HŠ 18 727
152. 653700 653701 C 653660 Stranska pot 8 – Gozdna pot 7 Z HŠ 7 340
153. 653710 653711 C 653660 Stranska pot 5 – 1 Z HŠ 1 85
154. 653720 653721 C 152230 C. I. Cankarja 25 – Koroška cesta 11 O 653682 159
155. 653730 653731 C 652870 Ul. J. Šmida 20 – 28 Z HŠ 28 337
156. 653740 653741 C 452 Prosvetna cesta – C. B. Kidriča C 152120 410
157. 653750 653751 C 152340 Poljska pot 1 – 9 Z HŠ 9 197
158. 653760 653761 C 152120 C. V. Svetina 1 – 3a Z HŠ 3a 155
159. 653770 653771 C 152120 C. V. Svetina 9 – 8 C 152120 315
160. 653780 653781 C 152120 Trgovina – vrtec Z HŠ 4e 178
161. 653790 653791 C 653780 Ul. K. Prežlja Z HŠ 8 43
162. 653790 653792 C 653780 Ul. K. Prežlja 6 – 8a C 152120 95
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163. 653800 653801 C 152120 C. V. Svetina 16 – 14 Z HŠ 14 114
164. 653810 653811 C 152120 Nova ulica 7 – 2 C 152130 174
165. 653820 653821 C 152120 C. V. Svetina 17 – 23 Z HŠ 23 152
166. 653830 653831 C 152120 Prosvetna cesta 9 – 4 Z HŠ 4 96
167. 653840 653841 C 152340 Potoška pot – Gozdna pot 4 Z HŠ 4 75
168. 653850 653851 C 152330 C. A. Travna Z HŠ 3a 312
169. 653860 653861 C 152330 Strelska ulica 10 – C. A. Travna 1a Z HŠ 1a 77
170. 653870 653871 C 152330 Ul. prvoborca 11 – 2 C 152220 151
171. 653890 653891 C 152200 Mladinska cesta – Kurirska pot 3 Z HŠ 3 161
172. 653900 653901 C 634 C. J. Finžgarja 5 – 14 Z HŠ 14 80
173. 653910 653911 C 634 Proti čistilni napravi Z most 60
174. 653930 653931 C 452 C. B. Kidriča – C. J. Finžgarja 6 C 634 368
175. 653940 653941 C 452 C. B. Kidriča – Udarna 1 C 634 249
176. 653950 653951 C 653940 C. B. Kidriča – za AP Z HŠ 10 90
177. 653960 653961 C 634 Terenska ulica 9 – 1 C 653940 101
178. 653970 653971 C 653560 Kulturni dom – Muschet Z HŠ 56a 83
179. 653980 653981 C 653510 V Republiko Z HŠ 70 40
180. 653990 653991 C 653520 Hrušica 104 – 103 Z HŠ 102 54
181. 654000 654001 C 653570 Hrušica 58c – 57a Z HŠ 57a 118
182. 654010 654011 C 152090 Hrušica 51 – 52 Z HŠ 52 44
183. 654020 654021 C 152170 Log I. Krivca 2 – 20 Z HŠ 20 149
184. 654030 654031 C 652360 Zg. Plavž 8 – 15 Z HŠ 15 102
185. 654040 654041 C 152180 Proti Domu dr. Fr. Berglja Z HŠ 4a 133
186. 654050 654051 C 652350 C. revolucije 9 – 14 Z HŠ 14 229
187. 654060 654061 C 152100 C. C. Tavčarja 5 – C. Revolucije 6 Z HŠ 6 98
188. 654070 654071 C 152260 Kurilniška ulica – C. Revolucije 1 Z HŠ 1 154
189. 654080 654081 C 452 C. m. Tita 75 – C. C. Tavčarja 6 C 152210 110
190. 654090 654091 C 452 C. m. Tita 82 – 84 O 654091 222
191. 654100 654101 C 152180 C. m. Tita 104 – 90 C 452 215
192. 654110 654111 C 152100 C. m. Tita – mimo pošte Z HŠ 79 70
193. 654120 654121 C 152010 C. na Golico 12 – 15 Z HŠ 15 123
194. 654130 654131 C 152290 C. m. Tita – center II Z HŠ 45 113
195. 654140 654141 C 452 C. m. Tita 72 – 78 Z HŠ 78 117
196. 654160 654161 C 152280 Kosova graščina – Murova 10 C 152280 109
197. 654180 654181 C 152300 Pod gozdom 2 – 4 Z HŠ 4 55
198. 654200 654201 C 152300 C. M. Tita 4 – 2 Z HŠ 2 117
199. 654210 654211 C 152040 C. 1. maja 30 – 32 Z HŠ 32 105
200. 654220 654221 C 652880 Potoki 8 – 10 Z HŠ 10 61
201. 654230 654231 C 152070 Iskra – Kavčke Z HE 2.022
202. 654240 654241 C 152060 Mrliške vežice – Dobravsko polje C 654230 170
203. 654250 654251 C 654230 Iskra – Gorice Z HŠ 118 799
204. 654260 654261 C 652970 Kočna – proti Cokvar Z HŠ 20 50
205. 654270 654271 C 653160 Proti Vršam Z HŠ 86b 53
206. 654280 654281 C 634 C. J. Finžgarja 6 – Udarna ulica 8 C 652050 116
207. 654290 654291 C 653890 Kurirska pot 1 – 10 Z HŠ 10 82
208. 654310 654311 C 152110 LC – Savska cesta 14a Z HŠ 14a 55
209. 654320 654321 C 152120 Prosvetna cesta 14 – Potoška pot 2 C 152340 39
210. 654330 654331 C 452 Konjič – C. B. Kidriča 39 Z HŠ 39 98
211. 654340 654341 C 653910 C. J. Finžgarja – Pirc Z HŠ 19 29
212. 654350 654351 C 152340 Ulica J. Šmida 14 – Potoška pot 11 Z HŠ 11 60
213. 654360 654361 C 152020 C. v Rovte 6 – 2 Z HŠ 2 35
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214. 654370 654371 C 653420 Planina pod Golico 17 – 22 Z HŠ 22 74
215. 654380 654381 C 152030 Pl. Rovt – Zakamnik Z gozdna 463
216. 654390 654391 C 653180 Blejska Dobrava 78 – 80 Z HŠ 80 51
217. 654400 654401 C 653200 Cerkev – Blejska Dobrava 81 Z HŠ 81 93
218. 654410 654411 C 152050 C. T. Tomšiča 70a – 70e Z HŠ 70e 85
219. 654420 654421 C 152050 C. T. Tomšiča 94 – 91a Z HŠ 91a 102
220. 654430 654431 C 152040 LC – C. 1. maja 71 Z HŠ 71 45
221. 654440 654441 C 152040 C. 1. maja 33 – 47 C 152040 223
222. 654460 654461 C 634 Kočna 44 – 48 Z HŠ 48 66
223. 654470 654471 C 654550 Hrušica 94 – potok Dobršnik Z potok 171
224. 654480 654481 C 653360 Planina pod Golico 65 – 67a Z HŠ 67a 435
225. 654490 654491 C 652200 Murova 30 – Razgledna pot C 652190 117
226. 654500 654501 C 452 C. m. Tita 9 – parkirišče Z HŠ 10 42
227. 654510 654511 C 152170 Tuš – železarna Z železa 336
228. 654520 654521 C 452 Proti C. B. Kidriča 42 Z HŠ 42 136
229. 654530 654531 C 653260 Pristava – Vrvač Z HŠ 14 728
230. 654540 654541 C 653250 Gasilski dom – Javorniški Rovt 7 Z HŠ 7 283
231. 654550 654551 C 152080 Belo polje C 152080 659  
232. 654560 654561 C 452 Carinsko špedic. plato Z HŠ 6d 572
233. 654570 654571 C 152170 Visoka šola – Kovinar Z HŠ 6 363
234. 654580 654581 C 152360 Fiprom – Prešernova Z HŠ 40 61

Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini znaša 55.083 m 
(55,083 km).

8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določbo 17. in 18. člena Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) 
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za 
ceste Ljubljana, št. 37162-3/2012-235 (507), z dne 29. 8. 2012 
in št. 37162-3/2013-46 (507), z dne 14. 2. 2013.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 41/09).

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-236/2011
Jesenice, dne 26. februarja 2013

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

748. Sklep o podelitvi naziva Častni občan Občine 
Jesenice mag. Viktorju Krevslu

Na podlagi 5. člena Odloka o priznanjih Občine Jesenice 
(Uradni list RS, št. 79/04 in 84/12), 13. člena Statuta Občine Je-
senice (Uradni list RS, št. 1/06 in spremembe) je na predlog Ko-
misije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinski 
svet Občine Jesenice na 25. redni seji dne 28. 2. 2013 sprejel

S K L E P
o podelitvi naziva Častni občan Občine Jesenice 

mag. Viktorju Krevslu

1. člen
Mag. Viktorju Krevslu – profesorju, trenerju in športniku, 

rojenemu 1. junija 1935 v Ljubljani, stanujočemu na Jesenicah, 
Cesta maršala Tita 1/a se podeli naziv »ČASTNI OBČAN OB-
ČINE JESENICE«.

2. člen
Mag. Viktor Krevsel je vojno kot otrok preživel v Žirovnici 

na Gorenjskem. Šolal se je na Breznici, Jesenicah, Koroški 
Beli in v Ljubljani. Po končani srednji tehniški šoli se je odločil 
za študij na višji šoli za telesno vzgojo oziroma na Visoki šoli 
za telesno kulturo. Diplomiral je leta 1963 z nalogo »Taktična 
priprava odbojkarja.«

V času študija je opravil specializacijo za višjega trenerja 
in organizatorja rekreacije. Zaposlil se je kot športni pedagog 
na osnovni šoli Borisa Kidriča v Ljubljani in kasneje kot poklicni 
rekreator v Železarni Jesenice. Leta 1966 se je zaposlil kot 
športni pedagog v Železarskem izobraževalnem centru (ŽIC).

Leta 1986 je postal predavatelj športne vzgoje na Filozof-
ski fakulteti v Ljubljani in zunanji predavatelj na Visoki šoli za 
telesno kulturo. Od leta 1973 je bil na katedri za odbojko ka-
snejše Fakultete za šport zaposlen do upokojitve. Leta 1978 je 
opravil magisterij iz kineziologije s temo »Manifestne in latentne 
dimenzije odbojkarske motorike.«

Mag. Viktor Krevsel se je športu zapisal že kot desetletni 
deček. Odbojka je šport, kateremu je posvetil vse svoje življe-
nje. Njegov prispevek k slovenskemu in jeseniškemu športu je 
neizmerljiv in ni povezan samo z odbojko. Njegovo razumevanje 
športa in njegov pogled na dogajanja v njem sta svojevrstna. 
Njegov trenerski opus je izjemen. S svojim znanjem je obogatil 
odbojko v Evropi. Že samo to, da je mag. Viktor Krevsel v svoji 
bogati karieri, ob številnih vrhunskih ekipah, treniral in vodil kar 
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tri državne selekcije – Jugoslavijo, Španijo in Slovenijo – pove 
vse. Z jugoslovansko reprezentanco je kot trener osvojil prvo 
bronasto medaljo na Evropskem prvenstvu leta 1975.

Na tekmovanju Nord Cup je leta 1995 osvojil prvo mesto za 
Slovenijo. Slovensko reprezentanco je po osamosvojitvi vodil na 
prvih tekmah njenega prebijanja med evropsko in svetovno elito.

Mag. Viktor Krevsel je jeseniškemu športu dal izjemno 
veliko. Za svoje delo je prejel tudi najvišje slovensko športno 
priznanje, Bloudkovo nagrado.

Čas je, da njegov izjemen prispevek športu s podelitvijo na-
ziva Častni občan Občine Jesenice nagradimo tudi v okolju, ki ga 
ima Viktor izjemno rad. Vedno je ponosen, da živi na Jesenicah.

3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati z dnem objave.

Št. 094-3/2012
Jesenice, dne 1. marca 2013

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

KOBARID

749. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 
2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in 18. člena Statuta 
Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski 
svet Občine Kobarid na 19. redni seji 28. februarja 2013 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kobarid za leto 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kobarid za leto 2013 dolo-
čajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-
ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 
2013

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.874.676,86
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.884.930,00

70 DAVČNI PRIHODKI 3.201.029,00

700 Davki na dohodek in dobiček 2.848.249,00
703 Davki na premoženje 180.180,00
704 Domači davki na blago in storitve 172.600,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 683.901,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 563.623,00
711 Takse in pristojbine 650,00
712 Globe in druge denarne kazni 12.700,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 57.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki 47.930,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 200.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 80.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 120.000,00

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije od domačih 
pravnih oseb 10.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.779.746,86
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 469.229.86
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.310.517,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.863.666,84
40 TEKOČI ODHODKI 1.289.962,38

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 324.843,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 60.945,00
402 Izdatki za blago in storitve 839.624,38
403 Plačila domačih obresti 14.350,00
409 Rezerve 50.200,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1.776.362,00
410 Subvencije 27.300,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 939.599,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 136.430,00
413 Drugi tekoči domači transferi 673.033,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.633.201,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.633.201,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 164.141,46
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 4.500,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 159.641,46

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –988.989,98

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)
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44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 700.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 700.000,00

500 Domače zadolževanje 700.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 50.200,00
55 ODPLAČILA DOLGA 50.200,00

550 Odplačila domačega dolga 50.200,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –339.189,98
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 649.800,00
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 988.989,98
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 339.189,98

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Kobarid.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za 
katere se pobirajo

2. prihodki požarne takse
3. prihodki iz naslova okoljskih dajatev
4. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za 

določene namene.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi 
programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog 
neposrednega uporabnika župan največ do višine ±10 %.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in 
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab-
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 90 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

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

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Župan je pooblaščen za potrjevanje investicijske doku-
mentacije projektov, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZFJ
2. splošna proračunska rezervacija (županjina rezerva).
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 

43.000 EUR.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2013 oblikuje 

v višini 7.200 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 

o uporabi sredstev proračunske rezerve in splošne proračun-
ske rezervacije za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF 
odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 1.000 EUR.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

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

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
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čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do 
višine 700.000,00 EUR.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je Občina Kobarid, v letu 2013 ne sme 
preseči skupne višine glavnic 100.000 EUR.

Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega od-
stavka pod pogojem, da imajo zgoraj navedene pravne osebe 
lasten vir prihodkov za odplačila.

11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-

tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
se lahko v letu 2013 zadolžijo do skupne višine 100.000 EUR 
po predhodnem soglasju občine.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
lahko v letu 2013 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 
100.000,00 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje v letu 2014)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kobarid v letu 
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-95/2012
Kobarid, dne 28. februarja 2013

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

KOPER

750. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja 
»Večnamenski objekt z olimpijskim bazenom«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list 
RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za območje opremljanja »Večnamenski objekt  
z olimpijskim bazenom«

Št. 350-1/2012
Koper, dne 22. februarja 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12), 29. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – 
Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 17. člena Uredbe 
o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, 
št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispev-
ka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 27. člena Statuta Mestne občine 
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 ter 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper 
na seji dne 21. februarja 2013 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za območje opremljanja »Večnamenski objekt  
z olimpijskim bazenom«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja »Večnamenski objekt z olim-
pijskim bazenom« (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga 
je izdelalo podjetje Krasinvest, d.o.o., Sežana v februarju 2013.

2. člen
(vsebina programa opremljanja)

(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja ko-
munalne opreme, določi obračunsko območje, časovni načrt 
gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom po-
vezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za 
plačilo komunalnega prispevka.

(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– opis obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– opis obračunskega območja in prikaz investicije v gra-

dnjo nove komunalne opreme,
– prikaz vrednosti obstoječe komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafične priloge.

3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)

Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje s predvideno komunalno opre-

mo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane s 
prostorskim aktom izvedejo in služijo svojemu namenu in

– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo 
in obstoječo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi 
odločbe plača občini.

4. člen
(obračunsko območje)

Obračunsko območje programa opremljanja je eno in se 
nahaja na lokaciji, ki jo na zahodu omejuje Piranska cesta, na 
severu Ulica Zore Perello Godina, na vzhodu večnamenska 
dvorana Bonifika in na jugu depresija semedelske Bonifike. Ob-
močje je grafično opredeljeno v prilogi programa opremljanja.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE 
OPREME

5. člen
(obstoječa komunalna oprema)

Območje opremljanja nima ustrezne komunalne opreme 
za normalno delovanje objekta. Obstoječa komunalna oprema 
se nahaja v neposredni bližini, na katero se bo navezal objekt.
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6. člen
(predvidena komunalna oprema)

(1) Na območju opremljanja je predvidena celostna infra-
strukturna ureditev, ki obsega izgradnjo prometne infrastruk-
ture, vodovodnega omrežja, fekalne in meteorne kanalizacije 
in javnih površin z javno razsvetljavo. Predvidena je tudi iz-
vedba elektroenergetskega, plinskega in telekomunikacijskega 
omrežja, ki ju bo izvedel investitor sam v dogovoru z upravljalci 
omrežij. Podrobnosti so obdelane v projektni dokumentaciji.

(2) Predvidena komunalna oprema se bo navezovala na 
že obstoječo infrastrukturo.

III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME

7. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)

(1) Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki 
odpadejo na območje opremljanja znašajo 4.569.670 EUR po 
cenah februar 2013 in obsegajo stroške projektne in investi-
cijske dokumentacije ter stroške gradnje komunalne opreme. 
Obračunski stroški so enaki skupnim stroškom.

Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno 
opremo v EUR

Postavka
Skupni stroški 

v EUR
Obračunski 

stroški v EUR
1. Prometna 
infrastruktura 324.732 € 324.732 €
2. Vodovodno omrežje 208.850 € 208.850 €
3. Fekalna kanalizacija 525.721 € 525.721 €
4. Meteorna kanalizacija 1.041.817 € 1.041.817 €
5. Javna razsvetljava 281.042 € 281.042 €
6. Zunanja ureditev 2.123.308 € 2.123.308 €
7. Prestavitve obstoječe 
komunalne opreme 64.200 € 64.200 €
Skupaj 4.569.670 € 4.569.670 €

(2) V primeru da upravljalec elektroenergetskega omrežja 
ne prevzame obveze izgradnje elektroenergetskega omrežja 
oziroma izvedbe potrebne rekonstrukcije omrežja na način, ki 
bi zagotavljal oskrbo območja opremljanja z elektriko, se zave-
zancu obračunajo tudi stroški izgradnje nove infrastrukture za 
elektroenergetsko omrežje v višini 1.001.520 EUR.

(3) Skupni in obračunski stroški za obstoječo komunalno 
opremo znašajo 3.103.195 EUR po cenah februar 2013.

Tabela: Skupni in obračunski stroški za obstoječo komu-
nalno opremo
Obstoječa komunalna oprema v EUR Delež
1. Cestno omrežje 2.329.486 € 75,06 %
2. Vodovod 272.453 € 8,78 %
3. Fekalna kanalizacija 345.321 € 11,13 %
4. Meteorna kanalizacija 147.004 € 4,74 %
5. Kolektivna infrastruktura 8.931 € 0,29 %
Skupaj 3.103.195 € 100,00 %

8. člen
(financiranje predvidene investicije)

(1) Investitorju, ki podpiše z občino pogodbo o opre-
mljanju se naloži obveznost izgradnje ter ureditve komunalne 
opreme na območju opremljanja na način, ki zagotavlja nor-
malno funkcioniranje njegovega objekta v skladu s programom 
opremljanja.

(2) Finančna sredstva za izgradnjo manjkajoče komunal-
ne opreme v višini odmere, ki bremeni Mestno občino Koper, 
zagotavlja v celoti investitor, izbran na javnem razpisu. S tem 
se zagotavljajo finančna sredstva, ki glede na predvideno la-

stniško strukturo površin v objektu odpadejo na Mestno občino 
Koper. Ta del finančnih sredstev se poravna s prenosom lastni-
štva dela površin v objektu.

(3) Pogoji, kriteriji in merila bodo določeni v javnem razpisu.

9. člen
(časovni načrt)

Okvirni terminski plan je sledeč:
– pridobitev stvarne pravice na parcelah, ki 
bodo služile komunalni opremi v letu 2013
– izdelava vse potrebne projektne 
in tehnične dokumentacije l. 2013–2014
– gradnja komunalne opreme l. 2013–2015
– tehnični pregled in uporabno dovoljenje do leta 2016.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

10. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se obračuna po formuli:

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)

pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij = znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada 

posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obra-
čunskem območju

Aparcela = površina parcele
Cpij = obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na 

obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opre-
me

Dp = delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij = obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne 

površine objekta na obračunskem območju za posamezno 
vrsto komunalne opreme

Atlorisna = neto tlorisna površina objekta
Dt = delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka
Kdejavnost = faktor dejavnosti
i = posamezna vrsta komunalne opreme
j = posamezno obračunsko območje
(2) Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komu-

nalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme tako 
za novo kot za obstoječo komunalno opremo.

(3) Pri izračunu komunalnega prispevka za neparkirne 
površine se kot vhodni podatek za velikost parcele upošteva 
91,40 % velikosti parcele, kar predstavlja sorazmerni delež 
neparkirnih površin v celotnem objektu.

(4) Pri izračunu komunalnega prispevka za parkirne povr-
šine se kot vhodni podatek za velikost parcele upošteva 8,60 % 
velikosti parcele, kar predstavlja sorazmerni delež parkirnih 
površin v celotnem objektu.

11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega 
prispevka določa,

– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto 
tlorisne površine Dpi:Dti = 0,5:0,5

– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.

12. člen
(obračunski stroški na enoto mere  

za novo komunalno opremo)
Obračunski stroški komunalne opreme iz 7. člena odloka 

preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino 
objektov so sledeči:
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Tabela: obračunski stroški na enoto mere za novo komu-
nalno opremo

Infrastruktura Cp(ij) (EUR/m2) Ct(ij) (EUR/m2)
1. Prometna 
infrastruktura 17,302 5,370
2. Vodovodno omrežje 11,128 3,779
3. Fekalna kanalizacija 28,011 9,511
4. Meteorna kanalizacija 55,510 18,849
5. Javna razsvetljava 14,974 5,085
6. Zunanja ureditev 113,133 38,415
7. Prestavitve obstoječe 
komunalne opreme 3,421 1,162
Skupaj 243,479 82,171

13. člen
(obračunski stroški na enoto mere  
za obstoječo komunalno opremo)

(1) Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto ob-
stoječo komunalno opremo, za katero so bile v programu 
opremljanja določene podlage, ki predvidevajo izračun komu-
nalnega prispevka na podlagi ocene stroškov komunalne opre-
me, ki bi bila ob gradnji po zmogljivostih in namenu podobna 
obstoječi ter zagotavljala podobno raven oskrbe. Podlaga za 
odmero komunalnega prispevka so izračunani skupni in obra-
čunski stroški opremljanja za določeno komunalno opremo na 
obračunskem območju.

(2) Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za 
posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme znašajo:

Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo komu-
nalno opremo

Infrastruktura Cp(ij) (EUR/m2) Ct(ij) (EUR/m2)
1. Cestno omrežje 124,119 38,521
2. Vodovod 14,517 4,929
3. Fekalna kanalizacija 18,399 6,248
4. Meteorna kanalizacija 7,833 2,660
5. Kolektivna 
infrastruktura 0,476 0,162
Skupaj 165,343 52,519

14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)

Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob upo-
rabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki 
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

15. člen
(zagotavljanje izgradnje komunalne opreme ter znižanje 

komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
(1) V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opre-

mljanju lahko občina in investitor dogovorita, da bo investitor v 
določenem roku po programu opremljanja zagotovil opremlje-
nost zemljišča s komunalno opremo.

(2) Finančne obremenitve za oddana dela, ki bi jih sicer 
morala prevzeti občina, se investitorju pri odmeri komunalnega 
prispevka upošteva kot lastna vlaganja v komunalno opremo. 
Po izgradnji bo investitor le-to brezplačno predal upravljalcem 
v njihova osnovna sredstva. S tem se šteje, da je investitor v 
naravi poravnal del komunalnega prispevka za novo komunal-
no opremo.

(3) S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne ob-
veznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij gospodarske 
javne infrastrukture, neodplačnim prenosom zemljišča na kateri 
je infrastruktura in same komunalne opreme v javno last ter 
upravljanje v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v 
zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.

(4) S pogodbo se tudi opredeli, da bodo investitorji zago-
tovili brezplačno razpolagalno pravico na zemljiščih v zasebni 
lasti, preko katerih potekajo komunalni vodi.

16. člen
(oprostitve in olajšave)

Komunalni prispevek se v skladu z Odlokom o komu-
nalnem prispevku (Uradne objave št. 42/00, Uradni list RS, 
št. 66/05 in 22/08) ne plača za tisti del objekta, ki je opredeljen 
kot javni športni objekt (olimpijski bazen) v lasti Mestne občine 
Koper.

V. KONČNE DOLOČBE

17. člen
(dostop do podatkov)

Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled 
na sedežu Mestne občine Koper.

18. člen
(veljavnost)

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

Št. 350-1/2012
Koper, dne 21. februarja 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la 
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O   I L   D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione primaria a servizio della 

zona contemplata dal piano regolatore 
particolareggiato comunale “Struttura 

polifunzionale con piscina olimpionica”

N. 350-1/2012
Capodistria, 22 febbraio 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Visto il terzo comma dell’articolo 74 della Legge sulla 
pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, (106/10 – retti-
fica), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A e 109/12), 
per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale 
(Gazzetta uff. della RS, n. 94/07, ZLS – testo unico ufficiale 2, 
27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – 
ZUJF), ai sensi dell’articolo 17 dell’Ordinanza sui contenuti 
del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione 
primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 80/07), come pure del 
Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri 
equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione 
delle opere d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della 
RS, n. 95/07), ed in ottemperanza all’articolo 27 dello Statuto 
del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 
30/2001 e 29/2003 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 
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e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, 
nella seduta del 21 febbraio 2013 ha approvato il

D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione primaria a servizio della 

zona contemplata dal piano regolatore 
particolareggiato comunale “Struttura 

polifunzionale con piscina olimpionica”

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(finalità del decreto)

Col presente decreto è approvato il programma di re-
alizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio 
della zona contemplata dal piano regolatore particolareggi-
ato comunale “Struttura polifunzionale con piscina olimpio-
nica” (nel seguito: programma di realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa Krasinvest, Sežana, 
nel febbraio 2013.

Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere 

d’urbanizzazione)
(1) Il programma di realizzazione delle opere 

d’urbanizzazione è finalizzato alla costruzione delle opere 
d’urbanizzazione primaria, con definizione della zona tariffaria, 
del calendario degli interventi, del piano economico finanziario 
dei medesimi, oltre al calcolo dei relativi parametri e al prospet-
to dell’entità degli oneri d’urbanizzazione.

(2) Il programma di realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione si compone:

– di una parte generale,
– della descrizione delle opere d’urbanizzazione esistenti 

e di quelle pianificate,
– della descrizione della zona tariffaria e del prospet-

to degli investimenti nella costruzione delle nuove opere 
d’urbanizzazione,

– del prospetto del valore delle opere d’urbanizzazione 
esistenti,

– del calendario degli interventi,
– delle basi per la commisurazione degli oneri 

d’urbanizzazione e
– degli allegati grafici.

Articolo 3
(motivazioni per l’adozione del programma di realizzazione 

delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione 

costituisce:
– la base per la costruzione delle opere d’urbanizzazione 

ai fini di attuazione degli interventi territoriali previsti nello 
strumento urbanistico ed alla successiva utilizzazione delle 
strutture realizzate secondo le rispettive destinazioni d’uso,

– la base per la commisurazione dell’onere 
d’urbanizzazione riferito alle nuove opere d’urbanizzazione 
ed a quelle esistenti, che deve essere versato al comune dal 
soggetto passivo sulla base di un’apposita delibera.

Articolo 4
(zona tariffaria)

La zona tariffaria che interessa il programma di realizza-
zione delle opere d’urbanizzazione è una sola; quest’ultima è 
ubicata nell’area delimitata a ovest dalla Strada di Pirano, a 
nord da Via Zora Perello Godina, a est dalla sala polifunzionale 
Bonifika e a sud dalla depressione della bonifica di Semedella. 

La zona è rappresentata negli allegati grafici del programma di 
realizzazione delle opere d’urbanizzazione.

II OPERE D’URBANIZZAZIONE ESISTENTI E QUELLE  
DI NUOVA COSTRUZIONE

Articolo 5
(opere d’urbanizzazione esistenti)

La zona interessata non dispone delle opere 
d’urbanizzazione in grado di garantire una normale funzionalità 
della struttura. Le opere d’urbanizzazione esistenti, alle quali 
si allaccerà la struttura, sono situate nelle prossime vicinanze.

Articolo 6
(opere d’urbanizzazione di nuova costruzione)

(1) Nella zona d’intervento è previsto l’assetto inte-
grale delle infrastrutture; esso comprende la costruzione 
dell’infrastruttura viaria, della rete idrica, della rete fognaria 
delle acque reflue e di quella meteorica, come pure la sistema-
zione degli spazi esterni con l’apposita illuminazione pubblica. 
Il committente avrà l’obbligo di realizzazione la rete elettrica, 
gli impianti del gas e la rete delle telecomunicazioni, la cui co-
struzione deve essere accordata coi gestori delle infrastrutture 
a rete in questione. I dettagli sono elaborati nella documenta-
zione progettuale.

(2) Le opere d’urbanizzazione previste devono essere 
allacciate a quelle esistenti.

III INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 
D’URBANIZZAZIONE

Articolo 7
(costi di calcolo e costi complessivi dell’intervento)
(1) I costi complessivi dell’intervento, calcolati in base 

ai prezzi in vigore nel febbraio 2013, da effettuarsi nella zona 
d’intervento, ammontano a Euro 4.569.670; essi comprendono 
la predisposizione della documentazione progettuale e quella 
di investimento, come pure le spese di costruzione delle opere 
d’urbanizzazione. I costi di calcolo sono uguali ai costi com-
plessivi.

Tabella: Costi complessivi e costi di calcolo in Euro riferiti alle 
opere d’urbanizzazione di nuova costruzione

Voce
Costi complessivi 

in EURO
Costi di calcolo 

in EURO
1. Parcheggi e strade 324.732 € 324.732 €
2. Rete idrica 208.850 € 208.850 €
3. Fognatura delle 
acque reflue 525.721 € 525.721 €
4. Fognatura meteorica 1.041.817 € 1.041.817 €
5. Illuminazione pubblica 281.042 € 281.042 €
6. Sistemazione degli 
spazi esterni 2.123.308 € 2.123.308 €
7. Spostamento delle 
opere d’urb. esistenti 64.200 € 64.200 €
Totale 4.569.670 € 4.569.670 €

(2) Nel caso in cui il gestore della rete elettrica non si 
assumesse l’obbligo di realizzazione o di ricostruzione di tale 
rete, in maniera da garantire l’approvvigionamento della zona 
d’intervento, al soggetto passivo vengono conteggiati anche i 
costi di calcolo afferenti all’infrastruttura di nuova realizzazione, 
pari a Euro 1.001.520.

(3) I costi complessivi e quelli di calcolo riguardanti le 
opere d’urbanizzazione esistenti ammontano a Euro 3.103.195, 
calcolati in base ai prezzi in vigore nel febbraio 2013.
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Tabella: Costi complessivi e costi di calcolo riferiti alle 
opere d’urbanizzazione esistenti

Opere d’urb. esistenti in EURO Quota
1. Rete viaria 2.329.486 € 75,06 %
2. Rete idrica 272.453 € 8,78 %
3. Fognatura delle acque reflue 345.321 € 11,13 %
4. Fognatura meteorica 147.004 € 4,74 %
5. Infrastruttura collettiva 8.931 € 0,29 %
Totale 3.103.195 € 100,00 %

Articolo 8
(finanziamento dell’intervento)

(1) Al committente, il quale sottoscrive col comune un 
contratto di realizzazione delle opere d’urbanizzazione pri-
maria, si fa obbligo di costruire e sistemare tutte le dette 
opere previste nella zona d’intervento, in modo da garantire 
la funzionalità della struttura in conformità con lo strumen-
to urbanistico e il programma di realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione.

(2) La quota stimata degli oneri finanziari necessari per 
la realizzazione delle opere d’urbanizzazione che dovrebbe 
essere a carico del Comune città di Capodistria viene garan-
tita interamente dal committente, scelto in base ad un bando 
pubblico. In questo modo vengono forniti i fondi che secondo 
il previsto assetto proprietario delle superfici della struttura do-
vrebbero essere stanziati dal Comune città di Capodistria. Tali 
fondi finanziari vengono pareggiati mediante un trasferimento 
di proprietà di parte delle superfici della struttura.

(3) Le condizioni, i criteri e le misure saranno definite nel 
bando pubblico.

Articolo 9
(calendario)

Il calendario degli interventi è il seguente:
– acquisizione del diritto reale sulle 
particelle a servizio della realizzazione 
delle opere d’urbanizzazione nell’anno 2013
– predisposizione della documentazione 
progettuale e tecnica a. 2013–2014
– realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione a. 2013–2015
– collaudo tecnico e rilascio del certificato 
di agibilità entro l’anno 2016.

IV BASI PER LA COMMISURAZIONE DELL’ONERE 
D’URBANIZZAZIONE

Articolo 10
(computo dell’onere d’urbanizzazione)

Per il computo del contributo afferente agli oneri 
d’urbanizzazione (Kp) si applica la seguente formula:

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)

Le succitate sigle hanno il seguente significato:
KPij = importo della quota dell'onere d'urbanizzazione ri-

ferito alla singola tipologia di opera d’urbanizzazione a servizio 
della zona tariffaria

Aparcela = superficie della particella
Cpij = costi di calcolo, ripartiti per m2 della particella, riferiti 

alla singola tipologia di opera d’urbanizzazione a servizio della 
zona tariffaria

Dp = porzione della particella nel computo dell'onere di 
urbanizzazione

Ctij = costi di calcolo, ripartiti per m2 di superficie planime-
trica netta della struttura, riferiti alla singola tipologia di opera 
d’urbanizzazione a servizio della zona tariffaria

Atlorisna = superficie planimetrica netta della struttura

Dt = porzione della superficie planimetrica netta della 
struttura nel computo dell'onere d'urbanizzazione

Kdejavnost = fattore di attività
i = singola tipologia di opera d'urbanizzazione
j = singola zona tariffaria
(2) L’onere di urbanizzazione corrisponde alla somma 

degli oneri di urbanizzazione relativi a ogni singola tipologia 
di opera d’urbanizzazione esistente o di nuova costruzione.

(3) Nel computo dell’onere d’urbanizzazione afferente alle 
superfici non destinate ai parcheggi, si prende in considerazi-
one quale superficie della particella il 91,40 % della medesima 
ovvero la quota proporzionale delle superfici non destinate ai 
parcheggi nell’intera struttura.

(4) Nel computo dell’onere d’urbanizzazione relativo alle 
superfici destinate ai parcheggi si prende in considerazione 
quale superficie della particella il 8,60 % della medesima ovve-
ro la quota proporzionale delle superfici destinate ai parcheggi 
nell’intera struttura.

Articolo 11
(criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione)

I criteri applicati per la commisurazione degli oneri di 
urbanizzazione prevedono:

– che il rapporto di copertura fondiaria sia Dpi:Dti = 
0,5:0,5;

– che il fattore di attività applicato a tutti i manufatti sia 
Kdej = 1.

Articolo 12
(costi di calcolo per unità riferiti alle opere d’urbanizzazione  

di nuova costruzione)
I costi di calcolo di cui all’articolo 7 del decreto, ripartiti per 

superficie delle particelle edificali ovvero superficie planimetrica 
netta dei manufatti, sono le seguenti:

Tabella: costi di calcolo/unità relativi alle opere d’urbaniz-
zazione di nuova costruzione

Voce Cp(ij) (EURO/m2) Ct(ij) (EURO/m2)

1. Parcheggi e strade 17,302 5,370

2. Rete idrica 11,128 3,779

3. Fognatura delle ac-
que reflue 28,011 9,511

4. Fognatura meteorica 55,510 18,849

5. Illuminazione pubblica 14,974 5,085

6. Sistemazione degli 
spazi esterni 113,133 38,415

7. Spostamento delle 
opere d’urb. esistenti 3,421 1,162

Totale 243,479 € 82,171 €

Articolo 13
(costi di calcolo per unità riferiti alle opere  

d’urbanizzazione esistenti)
(1) La commisurazione degli oneri d’urbanizzazione per le 

opere d’urbanizzazione esistenti avverrà laddove il programma 
di realizzazione delle dette opere stabilisca le basi per tale 
commisurazione in considerazione della stima dei costi che 
comporterebbe la costruzione di opere d’urbanizzazione, simili 
a quelle esistenti per capacità e destinazione. Costituiscono 
la base per la suddetta commisurazione, i costi complessivi 
e quelli di calcolo riferiti alla singola opera d’urbanizzazione 
presente nella zona tariffaria in oggetto.
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(2) I costi di calcolo così ottenuti per unità e riferiti alla 
singola tipologia di opera d’urbanizzazione esistente, ammon-
tano a:

Tabella: costi di calcolo/unità relativi alle opere d’urbaniz-
zazione esistenti:

Infrastruttura Cp(ij) (EURO/m2) Ct(ij) (EURO/m2)

1. Rete stradale 124,119 38,521

2. Rete idrica 14,517 4,929

3. Fognatura delle 
acque reflue 18,399 6,248

4. Fognatura meteorica 7,833 2,660

5. Infrastruttura collettiva 0,476 0,162

Totale 165,343 52,519

Articolo 14
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere 

d’urbanizzazione)
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i costi 

di realizzazione delle opere d’urbanizzazione sono indicizzati 
in base all’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla 
Sezione per l’edilizia presso la Camera per l’economia della 
Slovenia, »Lavori edili – opere civili e infrastrutturali«.

Articolo 15
(garanzia di costruzione delle opere di urbanizzazione ed 
agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione in seguito agli 

investimenti del committente)
(1) Nel rispetto di quanto prevede l’articolo 78 del 

“ZPNačrt”, il contratto di realizzazione delle opere di urbaniz-
zazione sancisce l’obbligo del committente di costruire, entro i 
termini stabiliti, le opere d’urbanizzazione previste nel relativo 
programma.

(2) Gli oneri finanziari per le opere appaltate che do-
vrebbero essere a carico del comune, sono scomputati dal 
contributo dovuto dal committente. A lavori ultimati, le opere 
d’urbanizzazione realizzate saranno cedute a titolo non one-
roso ai rispettivi gestori, a titolo di pagamento, da parte del 
committente, di una quota dell’onere di urbanizzazione.

(3) Nel contratto sono definiti gli obblighi reciproci in mate-
ria di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali, 
del trasferimento non oneroso in proprietà e gestione pubblica 
di tali impianti da realizzarsi in conformità della normativa 
disciplinante la pianificazione territoriale, con il conseguente 
pareggiamento degli oneri.

(4) Nel contratto viene determinato inoltre che i commit-
tenti garantiranno, in via non onerosa, la titolarità del diritto di 
disporre dei terreni privati attraversati dalle conduttore delle 
infrastrutture a rete.

Articolo 16
(esenzioni e sgravi)

In conformità con il Decreto sull’onere d’urbanizzazione 
(Bollettino uff., n. 42/00, Gazzetta uff. della RS, n. 66/05 e 
22/08), tale onere non viene addebitato per la parte di struttura 
classificata quale impianto sportivo pubblico (piscina olimpio-
nica) di proprietà del Comune città di Capodistria.

V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17
(accesso ai dati)

Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizza-
zione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del 
pubblico presso la sede del Comune città di Capodistria.

Articolo 18
(validità)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 350-1/2012
Capodistria, 21 febbraio 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
»Turistično apartmajsko naselje Oltra«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list 
RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
»Turistično apartmajsko naselje Oltra«

Št. 3505-19/2009
Koper, dne 22. februarja 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 29. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in na podlagi 27. člena 
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 
29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski 
svet Mestne občine Koper na seji dne 21. februarja 2013 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
»Turistično apartmajsko naselje Oltra«

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Turistič-
no apartmajsko naselje Oltra« (Uradni list RS, št. 71/08).

(2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občin-
skem podrobnem prostorskem načrtu (v nadaljevanju: OPPN) 
»Turistično apartmajsko naselje Oltra« je izdelala družba Tom-
cetes d.o.o., Šmartinska cesta 152g, Ljubljana pod številko 
04/09 v maju 2012.

2. člen
Spremembe in dopolnitve tega odloka vsebujejo tekstual-

ni in grafični del ter priloge:
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(1) Tekstualni del vsebuje:
1. odlok
2. obrazložitev.
(2) Grafični del vsebuje:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega 

prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve v širšem 
območju

2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
3. Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s 

sosednjim območji
4. Zazidalna situacija
4.1. Zazidalna situacija: prerez a-a
4.2. Zazidalna situacija po OPPN-ju 2008 na katastru
4.3. Zazidalna situacija po OPPN-ju 2008 na ortofoto po-

snetku
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 

objektov na gospodarsko infrastrukturo
5.1. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 

objektov na gospodarsko infrastrukturo: 1. faza – priključitev na 
obstoječo regionalno cesto

5.2. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 
objektov na gospodarsko infrastrukturo: 2. faza – priključitev na 
rekonstruirano regionalno cesto

6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih 
virov in ohranjanja narave

7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

8. Načrt parcelacije.
(3) Priloge prostorskega akta
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se 

nanaša na obravnavano območje
2. Prikaz stanja prostora
3. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
4. Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev pro-

storskega akta
5. Povzetek za javnost
6. Veljavni odlok.

3. člen
Območje sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu »Turistično apartmajsko naselje 
Oltra« (Uradni list RS, št. 71/08) je na parcelah oziroma delih 
parcel št.: 1066, 1067, 1069, vse k.o. Oltra. Grafično je meja pri-
kazana na katastrskem in geodetskem načrtu iz drugega odstavka 
2. člena tega odloka.

II. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu »Turistično apartmajsko naselje 
Oltra« (Uradni list RS, št. 71/08) se 6. člen spremeni tako, da se 
glasi:

»6. člen
(zazidalna zasnova)

Zazidavo tvori šest prostostoječih objektov, organiziranih 
v dve vrsti, vsaka s po tremi objekti v katerih je urejena po ena 
bivalna enota.«

5. člen
Drugi in tretji odstavek 7. člena se spremenita tako, da se 

glasita:
»(2) Objekti bodo zasnovani kot prostostoječi objekti organi-

zirani v dve vrsti, orientirani prečno na naklon terena. Upoštevajoč 
terenske danosti se niza terasasto spuščata od severa proti jugu. 
Servisni prostori, kleti in spremljajoči prostori so lahko urejeni v 
sklopu podzemnih etaž.

(3) Višinsko se gabariti objektov prilagajajo konfiguraciji tere-
na. Dvokapna streha je predvidena na delih objektov, kjer streha 
ni izkoriščena kot terasa.«

6. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Objekti so členjeni in se prilagajajo konfiguraciji tere-

na. Maksimalni višinski gabarit objektov je (K)+P+1.«

7. člen
Drugi odstavek 10. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

8. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vsi podporni zidovi in premostitveni zidovi bodo final-

no sonaravno obdelani.«

9. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dovoz na območje urejanja je predviden iz pred-

videnega (rekonstruiranega) priključka na državno cesto 
R2-406/1407. Rekonstruirano križišče bo imelo pasove za 
leve zavijalce. Do izgradnje rekonstrukcije državne ceste 
R2-406/1407 se predvidi začasni priklop na državno cesto 
R2-406/1407, kot je v obstoječem stanju z začasnim prome-
tnim režimom. Dostopna cesta 1, ki se priključi na državno 
cesto R2-406/1407 mora biti širine 5,50 m z enostranskim 
pločnikom in se na južni strani zaključiti z obračališčem. Na 
dostopno cesto 1 se prečno naveže dostopna cesta 2, širine 
3,50 m, na katero se navezujejo objekti. Radiji priključkov mo-
rajo biti zagotovljeni za merodajno vozilo skladno z veljavnim 
pravilnikom o projektiranju cest.«

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

»13. člen
(mirujoči promet)

Mirujoči promet za stanovalce se predvidi na gradbenih 
parcelah objektov ali ob dovozni cesti 2. Parkiranje na grad-
benih parcelah objektov se lahko uredi tudi v kletnih etažah. 
Parkiranje za obiskovalce se predvidi ob dovozni cesti 2. Za 
objekte se zagotovi najmanj 2 parkirna prostora na bivalno eno-
to neodvisno od njene velikosti ter dodatno 1 parkirni prostor 
na bivalno enoto za obiskovalce.«

11. člen
Drugi in tretji odstavek 14. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»(2) Vsi glavni dostopi do objektov, primarne pešpoti in 

parkirni prostori morajo biti oblikovani brez arhitektonskih ovir, 
tako da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi. Obojestran-
ski pločnik je predviden ob rekonstruiranem delu Jadranske 
ceste in ob Oljčni poti. Enostranski pločnik je predviden ob 
dostopni poti 1. Možna je uporaba zunanjih stopnišč in klančin.

(3) Pešpot poteka po južnem robu obravnavanega obmo-
čja in se navezuje na Jadransko cesto na zahodni strani preko 
pešpoti ob dovozni cesti 1, na vzhodni strani pa ob hudourniku. 
Pešpot, ki poteka po južnem robu obravnavanega območja se 
bo proti zahodu navezala na izhodiščno točko lesenega mo-
stovža, ki pelje skozi mokrišče. Prehod iz pešpoti na območje 
mokrišča izven navedene izhodiščne točke je potrebno onemo-
gočiti s postavitvijo ustrezne ograje oziroma fizične prepreke.«

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

»15. člen
(kanalizacija)

Splošno
(1) Na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno priključe-

vati le komunalne odpadne vode, v skladu s predpisi, ki urejajo 
področje odvajanja odpadnih vod.
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(2) V primeru, da komunalne odpadne vode ne bodo 
ustrezale parametrom iz veljavnih predpisov je potrebno te 
komunalne odpadne vode predhodno prečistiti.

Fekalna kanalizacija
(3) Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja v 

ločenem sistemu. Omrežje fekalne kanalizacije se priključuje 
predviden rekonstruiran fekalni kolektor Debeli rtič–Ankaran–
CČN. Začasno je predvideno priključevanje na obstoječi ko-
lektor na južni strani ureditvenega območja. Obstoječi fekalni 
kolektor je potrebno ustrezno zaščititi. Zlasti je potrebna zaščita 
pred škodljivim delovanjem spiranja zemljine zaradi gradnje no-
vega meteornega ponikalnega kanala. Predvidena je izvedba 
zaščite fekalnega kanala s PEHD folijo.

(4) Preko območja predvidene zazidave poteka obstoječi 
kolektor mešane kanalizacije, ki se priključuje na Ankaranski 
fekalni kolektor. Obstoječi kolektor se prestavi v območje pred-
videne Dostopne ceste 1. V dostopni cesti 1 se izvede zadr-
ževalnik za kritični dotok (15 l/sek/ha) z uzvodnim prelivom v 
meteorno kanalizacijo in nizvodno dušilko, ki izpušča v fekalno 
kanalizacijo 2 Q sušni.

(5) V primeru gradnje bazenov se odpadna voda priključi 
na fekalno kanalizacijo samo ob predhodni izdelavi ustreznih 
načrtov in soglasju upravljalca javne kanalizacije.

Meteorna kanalizacija
(6) Padavinske odpadne vode z območja rekonstruirane 

Oljčne poti in rekonstruiranega križišča se vodi po meteorni 
kanalizaciji do predvidenega cevnega prepusta premera min 
80 cm, ki se izliva v regulirano strugo hudournika in se zaključi 
z zaščitnim skalometom iz peščenjaka, deloma lahko tudi na 
parcelah št. 1068 in 1072 k.o. 2593 Oltra.

(7) Hudournik se uredi v skladu s drugim odstavkom 
23. člena.

(8) Padavinske odpadne vode z območja zazidave se 
vodi preko meteorne kanalizacije objektov v linijski ponikalni 
sistem z varnostnim prelivom v hudournik in z zaščito fekalnega 
kolektorja na južnem območju zazidave.

(9) Padavinske vode s tlakovanih prometnih površin se 
vodi preko lovilca olj in maščob, meteorne kanalizacije objek-
tov, linijskega ponikalnega sistema z varnostnim prelivom v 
hudournik in z zaščito fekalnega kolektorja v naravo.

(10) Za obstoječo javno kanalizacijo, katera poteka po 
privatnih parcelah, je potrebno skleniti pogodbo o ustanovitvi 
služnosti za rekonstrukcijo, upravljanje in vzdrževanje te kana-
lizacije z lastnikom komunalne infrastrukture, Mestno občino 
Koper.

(11) V primeru gradnje bazenov ni dovoljeno priključeva-
nje le-teh na meteorno kanalizacijo ali odvajanje njihove vode 
neposredno v naravo.«

13. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Transformatorska postaja mora biti zgrajena za na-

zivno napetost 20/0,4kV in ustrezno nazivno moč. Za vzdrže-
vanje transformatorske postaje mora biti zagotovljen neoviran 
dostop za tovorno vozilo z dvigalom skupne teže 20 t ob 
vsakem času.«

14. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Vodna oskrba območja se zagotovi iz obstoječega na-
pajalnega voda AC DN 100, ki poteka po južni strani Jadranske 
ceste. V delu, kjer poteka preko severnega dela ureditvenega 
območja, se izvede rekonstrukcija voda z deviacijo izven obmo-
čja gradnje objektov in rekonstrukcije Jadranske ceste.

(2) V 1. fazi je potrebno projektne rešitve vodovoda 
NL DN 150 po Jadranski cesti uskladiti z načrtom vodovoda 
št. 6V-C05.9/2, maj 2009, VODING, Milena Blažeka s.p., Koro-

ška cesta 118, Maribor, zaradi rekonstrukcije regionalne ceste 
R2-406/1407 Dekani–Lazaret od km 2+200 do km 5+100 skozi 
naselje Ankaran. Začasno se NL DN 150 navezuje na obstoječi 
AC DN 100. V 2. fazi je predvidena navezava NL DN 150 na 
obstoječi NL DN 150 v Bertokovi ulici.

(3) Vodna oskrba se bo zagotavljala iz RZ D. Rtič 500 m3, 
na koti 59.10 m.n.m.

(4) Razdelilno omrežje znotraj območja poteka izključno 
po javnih površinah.«

15. člen
18. člen se spremeni tako da se glasi:

»18. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Obstoječe TK omrežje izven območja sprememb in 
dopolnitev OPPN se izvede v zemeljski izvedbi, optične kable 
se položi v zaščitni cevi.

(2) Pri gradbenih posegih na trase obstoječih TK naprav 
se predvidi prestavitev ali zaščito le-teh.

(3) Na območju urejanja se predvidi izvedba kabelske 
kanalizacije za polaganje TK kablov. Predvidena je navezava 
na obstoječi kabelski jašek v pločniku na južni strani Jadran-
ske ceste po Dostopni cesti 1 in Dostopni cesti 2, kjer se bodo 
vključevale interne instalacije posameznega objekta.«

16. člen
19. člen se spremeni tako da se glasi:

»19. člen
(oskrba objektov s toploto)

Za vsako posamezno enoto se predvidi postavitev toplo-
tne črpalke. Sistem ogrevanja se lahko dopolni s postavitvijo 
sončnih kolektorjev. Dopustna je tudi možnost drugačnega 
načina ogrevanja – alternativni načini ogrevanja«.

17. člen
V prvem odstavku 20. člena se črta stavek:
»Možne so tudi druge lokacije, pri čemer je potrebno 

upoštevati načrtovane ureditve in primeren dovoz.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primeru povečanja števila bivalnih enot na 12 se 

na zbirnem in odjemnem mestu z zbiralnico predvidi povečanje 
število zabojnikov za odpadke.«

18. člen
Devetnajsti (19) odstavek 22. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»(19) Robove ureditvenega območja in zelene površine 

med objekti je potrebno zasaditi z lokalno značilnimi vrstami 
(submediteranske in mediteranske drevesne in grmovne vr-
ste). Zasaditev s tujerodnimi invazivnimi vrstami se odsvetuje. 
Za zakrivanje pozidave iz glavnih smeri vidne zaznave ter na 
južnem robu, na stiku z ekološko pomembnim območjem se za 
zasaditev uporabijo avtohtone vrste.«

Dvaindvajseti (22) odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(22) Zasaditev območja z lokalno značilnimi vrstami 

rastlin bo potrebno redno vzdrževati in nadzorovati. Razrašča-
nje obstoječih invazivnih vrst se preprečuje z redno rezjo in 
odstranjevanjem novih poganjkov. Območje zasaditve z lokal-
no značilnimi vrstami rastlin je potrebno vsaj v začetni fazi po 
potrebi tudi zalivati.«

19. člen
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Hudournik, ki se nahaja na vzhodnem robu območja 

je potrebno dimenzionirati za prevajanje Q100=1,6 m3/s, z 
varnostnim nadvišanjem 0,30 m. Na izpostavljenih mestih se 
izvede poglobitev struge v trapezno korito, dno in brežine hu-
dournika se do višine 0,30 m tlakujejo z lomljencem vtisnjenim 
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v zemljo, višje brežine se zatravijo. Izpust hudournika mora biti 
izveden tako, da se voda na iztoku razprši in se prepreči ero-
zija pobočja z protierozijsko zaščito, deloma tudi na parcelah 
št. 1068 in 1072 k.o. 2593 Oltra. V hudournik se iztekata dva iz-
vira (izvir 1: X = 401953.25 Y = 48721.14 in izvir 2 X = 401934.18 
Y = 48687.51) z izdatnostjo 0,5l/s. Pri regulaciji kanala je izvira 
potrebno ohraniti in omogočiti neovirani odtok.

Vse meteorne vode z območja se preko linijskega poni-
kalnega sistema z varnostnim prelivom v hudournik in z zaščito 
fekalnega kolektorja izlivajo v naravo po južnem pobočju. Pri 
dimenzioniranju linijskega prelivnega sistema z zaščito fekal-
nega kolektorja celotnega hudournika in ostalih izpustov (v fazi 
PGD), mora sodelovati hidrolog. Upoštevanje ukrepa v PGD 
mora potrditi Zavod za varstvo narave, OE Piran in Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje, ARSO, Oddelek povodja jadranskih rek 
z morjem, Koper.«

20. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:

»24. člen
(varovanje kulturne dediščine)

(1) Občinski podrobni prostorski načrt na območju parcel 
št. 1067 in 1069, k.o. Oltra, ter na delih parcel št. 1320/2, 1536, 
1547, 1549 in 1066, k.o. Oltra, predvideva poseg v registrirano 
nepremično kulturno dediščino Ankaran – Arheološko najdišče 
Sv. Katarina, EŠD: 29698.

(2) Na delu parcele št. 1066 in na parcelah št. 1067 in 
1069, k.o. Oltra, se pred gradbenim posegom v tla zahteva 
izvedba predhodne arheološke raziskave za ugotovitev vse-
bine in sestave arheološkega najdišča, ki se izvede v obliki 
ročnega izkopa testnih jarkov. Testni jarki v skupni površini 
160 m2 se izkopljejo do globine geološke osnove. Število jar-
kov ter velikost in umestitev posameznih jarkov se za vsako 
gradbeno parcelo določijo posebej v dogovoru z odgovornim 
konservatorjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Med 
raziskavo se lahko metodologija raziskave ob ugotovitvah 
novih okoliščin in v skladu z dogovorom z odgovornim kon-
servatorjem spremeni.

(3) Na osnovi rezultatov predhodne arheološke raziskave 
lahko Zavod za varstvo kulturne dediščine predpiše zaščitna 
arheološka izkopavanja območja posega ali druge ukrepe va-
rovanja kulturne dediščine. Raziskavo lahko izvede le oseba, ki 
je strokovno usposobljena za opravljanje arheoloških raziskav. 
Investitor ali od nje pooblaščeni izvajalec mora pred pričetkom 
raziskave pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in 
odstranitev dediščine, ki ga izda pristojno ministrstvo. Finančna 
sredstva za izvedbo raziskave je dolžan zagotoviti investitor. 
Datum začetka raziskave mora biti vsaj 14 dni vnaprej javljen 
pristojni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

(4) Za gradnjo na območju registrirane kulturne dediščine 
mora investitor pridobiti kulturnovarstveno soglasje k projektu 
za pridobitev gradbenega dovoljenja.«

21. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:

»27. člen
(varstvo zraka)

Za varstvo zraka pred prekomernimi emisijami v območju 
se izvede ustrezne ukrepe. Priporoča se oskrba objektov iz 
plinovodnega omrežja, kar se pred izgradnjo plinovoda lahko 
rešuje tudi lokalno s postavitvijo začasnih plinohramov za po-
samezne objekte ali z izvedbo drugega ogrevalnega medija, ki 
ne obremenjuje zraka z emisijami.«

22. člen
Tretji odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V meteorni odvodni sistem se z območja posegov 

lahko spušča le čista voda, ki ustreza kvaliteti vode določeni z 

uredbo o kvaliteti vode. Po končani gradnji je potrebno odstra-
niti vse potrebne gradnje postavljene provizorije in vse ostanke 
deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnoviti v 
prvotno stanje oziroma ustrezno urediti.«

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V primeru gradnje bazenov, se le-ti ne smejo priklju-

čiti na meteorno kanalizacijo ali njihove vode odvajati neposre-
dno v naravo. Odpadna voda se priključi na fekalno kanalizacijo 
samo ob predhodni izdelavi ustreznih načrtov in soglasju upra-
vljalca javne kanalizacije.«

23. člen
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kjer bodo izvedene kletne etaže je potrebno predvi-

deti ojačitev prve plošče objekta.«
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin je 

potrebno urediti v skladu s standardom DIN 14090. Za pozida-
vo bo zagotovljen dostop do najmanj dveh stranic zazidave ter 
najmanj dve delovni površini za intervencijo.«

24. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:

»37. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih ga-
baritov znotraj gabaritov oziroma znotraj gradbene linije, do-
ločenih s tem odlokom, čemur se posledično prilagodi oblika 
in velikost gradbenih parcel. Objekti se med seboj lahko tudi 
stikajo. Možno je zmanjševanje števila objektov ali razdruže-
vanje stanovanjskih enot znotraj gabaritov objektov, oziroma 
znotraj gradbene linije, določene s tem odlokom, pri čemer 
je največje število bivalnih enot 12. Preoblikovanje tlorisnih 
gabaritov podzemnih objektov je dopustno, kolikor se ne 
spreminja urbanistične in prometne zasnove in ne slabša 
okoljskih pogojev.

(2) Na zunanjih površinah, prikazanih v grafičnem delu, je 
možno izvesti pešpoti, podporne zidove, stopnišča ipd. Višina 
podpornih zidov ni omejena. Vsi podporni zidovi so sonaravno 
finalno obdelani.

(3) Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega 
načrta so dopustni tlorisni in višinski odmiki tras komunalnih 
naprav in prometnih ureditev od prikazanih (tudi izven meje 
ureditvenega območja), kolikor gre za prilagajanje stanju na 
terenu, prilagajanju zasnovi objektov, izboljšavam tehničnih re-
šitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, 
ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se 
ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati 
in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov 
za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za iz-
boljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna 
podzemna omrežja in naprave.

(4) Dovoljena so odstopanja tlorisnih in višinskih gaba-
ritov, do +10 % od predvidenih dimenzij objekta. Odstopanja 
navzdol niso omejena.«

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu »Turistično apartmajsko nase-
lje Oltra« je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne 
občine Koper.

26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo 

za infrastrukturo in prostor, Inšpektorat RS za promet, energe-
tiko in prostor – Območna enota Koper.
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27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-19/2009
Koper, dne 21. februarja 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la 
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O   I L   D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul 
piano regolatore particolareggiato comunale 

»Zona residenziale e turistica Oltra«

N. 3505-19/2009
Capodistria, 22 febbraio 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Visto il quinto comma dell’articolo 61 della Legge sulla 
pianificazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – ret-
tifica), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), in virtù 
dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta 
uff. della RS, n. 94/07 – ZLS-testo unico ufficiale 2, 27/08 – 
Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF) ed 
ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Ca-
podistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta uff. 
della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del 
Comune città di Capodistria, nella seduta del 21 febbraio 2013 
ha accolto il seguente

D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul 
piano regolatore particolareggiato comunale 

»Zona residenziale e turistica Oltra«

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1
(1) Con il presente decreto vengono accolte le modifiche 

ed integrazioni al Decreto sul piano regolatore particolareggiato 
comunale »Zona residenziale e turistica Oltra« (Gazzetta uff. 
della RS, n. 71/08).

(2) Il Decreto sulle modifiche ed integrazioni al Decreto 
sul piano regolatore particolareggiato comunale »Zona residen-
ziale e turistica Oltra« è stato elaborato dalla società Tomcetes 
d.o.o. – s.r.l., Šmartinska cesta 152 g, Lubiana, al numero 
04/19, nel mese di maggio 2012.

Articolo 2
Le modifiche ed integrazioni del presente decreto si com-

pongono della relazione testuale e delle rappresentazioni gra-
fiche:

(1) La relazione testuale si compone:
1. del decreto;
2. delle motivazioni.
(2) Le rappresentazioni grafiche sono composte:

1. Dallo stralcio delle rappresentazioni grafiche contenute 
nello strumento urbanistico comunale con la chiara individua-
zione dell’ubicazione dell’intervento

2. Dalla zona contemplata dal PRPC con la relativa tavola 
della lottizzazione

3. Dallo stato previsto con la rappresentazione dell’impat-
to e delle comunicazioni con le zone limitrofe

4.  Dallo stato presente dell’edificato
4.1. Dallo stato presente dell’edificato: sezione a-a
4.2. Dallo stato presente dell’edificato secondo il PRPC 

2008 nel registro catastale
4.3. Dallo stato presente dell’edificato secondo il PRPC 

su ortoimmagine
5. Dalla rappresentazione dei tracciati delle infrastrutture 

a rete e dei rispettivi allacciamenti:
5.1. Rappresentazione dei tracciati delle infrastrutture a 

rete e dei rispettivi allacciamenti: 1. fase – allacciamento all’at-
tuale strada regionale

5.2. Rappresentazione dei tracciati delle infrastrutture a 
rete e dei rispettivi allacciamenti: 2. fase – allacciamento alla 
strada regionale ricostruita

6. Dalle rappresentazioni dei provvedimenti necessari 
per la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali e della 
conservazione della natura

7. Dalle rappresentazione degli interventi necessari alla 
protezione da calamità naturali e da altre emergenze, compre-
sa la protezione antincendio

8. Dal piano di lottizzazione.
(3) Gli allegati dello strumento urbanistico sono:
1. Stralcio dello strumento urbanistico sovraordinato, rife-

rito all’area interessata
2. Rappresentazione dello stato attuale
3. Orientamenti e pareri degli enti preposti alla pianifica-

zione territoriale
4. Motivazioni e spiegazioni riferite alle modifiche ed inte-

grazioni allo strumento urbanistico
5. Riassunto per il pubblico
6. Decreto in vigore.

Articolo 3
L’area che interessa le modifiche ed integrazione al De-

creto sul piano regolatore particolareggiato comunale »Zona 
turistica e residenziale Oltra« (Gazzetta ufficiale della RS, 
n. 71/08) comprende le seguenti particelle ovvero parti di esse: 
1066, 1067, 1069, tutte del c.c. di Oltra. La rappresentazione 
grafica del confine è contenuta nelle mappe catastali e topo-
grafiche di cui al secondo comma dell’articolo 2 del presente 
decreto.

II. L’OGGETTO DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
AL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO 

COMUNALE

Articolo 4
L’articolo 6 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni al 

piano regolatore particolareggiato comunale »Zona residen-
ziale e turistica Oltra« (Gazzetta uff. della RS, n. 71/08) viene 
modificato e recita come segue:

»Articolo 6
(concetto di edificazione)

L’edificato è costituito da sei fabbricati indipendenti, di-
sposti in due schiere ciascuna delle quali comprende tre edifici 
aventi ognuno un’unità abitativa.«

Articolo 5
Il secondo e terzo comma dell’articolo 7 sono modificati 

e recitano come segue:
»(2) I fabbricati sono progettati come edifici indipendenti 

disposti in due schiere, orientati trasversalmente alla pendenza 
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del terreno. Le due schiere degradano da nord verso sud con 
una successione di terrazzi, seguendo l’orientamento del ter-
reno. Gli scantinati, come pure i locali accessori e quelli tecnici 
si troveranno al piano interrato.

(3) Le quote altimetriche saranno adeguate alla configu-
razione del suolo. Gli edifici presentano tetti a due spioventi, 
dove le superfici non saranno adibite a terrazzi.«

Articolo 6
Il primo comma dell’articolo 9 è modificato e recita come 

segue:
»(1) Gli edifici sono articolati e si adeguano alla configu-

razione del terreno. La quota massima di altezza degli edifici 
equivale a un piano interrato + due piano fuori terra.«

Articolo 7
Il secondo comma dell’articolo 10 è depennato.
L’attuale terzo comma diventa il secondo.

Articolo 8
Il secondo comma dell’articolo 11 è modificato e recita 

come segue:
»(2) I muri di sostegno ed i muri di collegamento devono 

essere rifiniti con materiali in armonia con l’ambiente.«

Articolo 9
Il primo comma dell’articolo 12 è modificato e recita come 

segue:
»(1) L’accesso alla zona d’intervento è previsto dal pia-

nificato raccordo (ricostruito) alla strada statale R2-406/1407. 
L’incrocio ricostruito avrà le corsie per chi svolta a sinistra. 
Nel periodo che precede la ricostruzione della strada statale 
R2-406/1407, si prevede un allacciamento temporaneo alla 
medesima, introducendo un regime di circolazione provviso-
rio. La strada d’accesso 1 che si allaccia alla strada statale 
R2-406/1407, deve essere larga 5,50 m con il marciapiede 
su un lato; tale strada termina con un piazzale sul lato sud. 
Alla strada d’accesso 1 si allaccia trasversalmente la strada 
d’accesso 2, larga 3,5 m, alla quale sono raccordati gli edifici. 
I raggi di curvatura dei raccordi devono essere conformi al 
vigente regolamento sulla progettazione stradale.«

Articolo 10
L’articolo 13 è modificato e recita come segue:

»Articolo 13
(traffico stazionario)

Le superfici destinate al traffico stazionario dei residenti 
sono previste all’interno dei lotti edificabili degli edifici o lungo 
la strada d’accesso 2. I parcheggi sui lotti edificabili possono 
eventualmente trovarsi anche nei piani interrati. I parcheggi 
destinati ai visitatori vanno previsti lungo la strada d’accesso 2. 
Per ogni unità abitativa, indipendentemente dalle dimensioni 
della medesima, si deve garantire due posti macchina, nonché 
un posto macchina, destinato ai visitatori.«

Articolo 11
Il secondo e terzo comma dell’articolo 14 sono modificati 

e recitano come segue:
»(2) Tutti gli accessi ai fabbricati, le comunicazioni pe-

donali principali ed i parcheggi devono essere privi di barriere 
architettoniche, in maniera da essere fruibili da parte delle 
persone disabili. I tratti ricostruiti della Strada dell’Adriatico e 
del Vicolo degli olivi saranno dotati dei marciapiedi su ambo 
i lati. Il marciapiede su un lato va previsto lungo la strada 
d’accesso 1. È ammessa la realizzazione di scale esterne e di 
rampe d’accesso.

(3) Il percorso pedonale scorre lungo il margine meridio-
nale della zona d’intervento e si ricollega, a ovest alla Strada 
dell’Adriatico attraverso il percorso pedonale che costeggia la 
strada d’accesso, mentre a est costeggia il torrente. Il percorso 

pedonale che scorre lungo il margine meridionale della zona 
d’intervento si allaccerà a ovest alla passerella in legno che 
attraversa la zona umida sottostante. Il passaggio alla zona 
umida deve essere impedito da un recinto o da un parapetto.«

Articolo 12
L’articolo 15 è modificato e recita come segue:

»Articolo 15
(rete fognaria)

Generale
(1) Nella rete fognaria pubblica è consentito convogliare 

unicamente i reflui domestici conformi alle normative che disci-
plinano l’ambito dello smaltimento delle acque di dilavamento.

(2) Nel caso in cui la qualità delle acque reflue domesti-
che non sia conforme ai parametri riportati nelle normative in 
vigore, tali acque dovranno essere soggette alla depurazione 
precedente la loro immissione nel sistema fognario.

Fognatura delle acque reflue
(3) È prevista la costruzione della rete fognaria in un 

sistema separato ed il suo allacciamento al collettore fognario 
Punta grossa–Ancarano–Depuratore centrale, del quale si pre-
vede la ricostruzione. Va previsto l’allacciamento provvisorio al 
collettore esistente, posto sul lato sud della zona d’intervento. 
Il collettore fognario esistente deve essere adeguatamente 
protetto. Va prevista soprattutto una protezione contro gli effetti 
dannosi della lisciviazione del suolo dovuta alla costruzione del 
nuovo canale sotterraneo d’infiltrazione destinato alle acque 
meteoriche. Va prevista una protezione del canale mediante 
pellicola PEHD.

(4) La zona dove sarà ubicato l’edificato previsto è attra-
versata dall’attuale collettore fognario misto, il quale si allaccia 
al collettore di Ancarano. L’attuale collettore viene spostato 
nell’area della Strada d’accesso 1 pianificata. All’interno della 
strada d’accesso 1 va posto un serbatoio di ritenzione per le 
portate critiche (15 1/sec/ha) con travaso in controcorrente 
nella fognatura meteorica e bobina smorzante in equicorrente 
che immette nella fognatura delle acque reflue 2 Q di tempo 
asciutto.

(5) Nel caso venissero realizzati dei bacini di ritenzione, 
le acque di dilavamento possono essere convogliate nella fo-
gnatura delle acque reflue esclusivamente in seguito all’elabo-
razione di appropriati progetti e dopo aver acquisito il consenso 
del gestore di tale fognatura pubblica.

Fognatura meteorica
(6) Le acque provenienti dall’area del ricostruito Vicolo 

degli olivi e della intersezione stradale sono smaltite attraver-
so le relative fognature fino al tubo di scarico dal diametro di 
almeno 80 cm con sbocco nell’alveo del torrente che termina 
con una barriera protettiva realizzata con pietra arenaria, in 
parte eventualmente anche sulle particelle cat. n. 1068 e 1072, 
c.c. 2593 di Oltra.

(7) Il torrente viene sistemato in conformità col secondo 
comma dell’articolo 23.

(8) Le acque bianche provenienti dalla zona d’intervento 
saranno convogliate tramite la fognatura meteorica degli edifici 
nel sistema di percolazione lineare con travaso di sicurezza 
nel torrente e protezione del collettore nella parte meridionale 
dell’edificato.

(9) Le acque di dilavamento provenienti dai piazzali di so-
sta vanno prima convogliate nelle vasche di disoleazione, nella 
fognatura meteorica degli edifici e nel sistema di percolazione 
lineare con travaso di sicurezza nel torrente e protezione del 
collettore e poi immesse nell’ambiente.

(10) Per quel che riguarda l’attuale rete fognaria pubblica 
che attraversa le particelle di proprietà privata, è necessario 
stipulare un contratto di istituzione del diritto di servitù col pro-
prietario di tale infrastruttura a rete, ovvero il Comune città di 
Capodistri, ai fini della ricostruzione, gestione e manutenzione 
della fognatura.
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Articolo 13
Il secondo comma dell’articolo 16 è modificato e recita 

come segue:
»(2) La cabina di trasformazione deve essere costruita 

per la tensione 20 0,4 kV e con una potenza nominale del 
trasformatore appropriata. Ai fini di manutenzione, la cabina 
di trasformazione dovrà essere accessibile, in ogni momento, 
all’autocarro con gru dalla massa complessiva di 20 t.«

Articolo 14
L’articolo 17 è modificato e recita come segue:

»Articolo 17
(rete idrica)

(1) L’approvvigionamento idrico viene garantito dall’at-
tuale condotta adduttrice AC DN 100 che scorre lungo la par-
te meridionale della Strada dell’Adriatico. Laddove attraversa 
l’area settentrionale della zona d’intervento, viene attuata la 
ricostruzione della condotta con deviazione fuori dall’area de-
stinata alla costruzione degli edifici e del rinnovo della Strada 
dell’Adriatico.

(2) Durante la 1. fase bisogna adattare le soluzioni di pro-
getto relative alla condotta idrica NL DN 150, posta lungo la Stra-
da dell’Adriatico, con il progetto della condotta n. 6V-C05.9/2, 
maggio 2009, VODING, Milena Blažeka, imprenditrice autono-
ma, Koroška cesta 118, Maribor, causa la ricostruzione della 
strada regionale R2-406/1407 Dekani–Lazzaretto, dal km 2+200 
al km 5+100 che attraversa l’abitato di Ancarano. La condot-
ta NL DN 150 viene temporaneamente allacciata all’attuale 
AC DN 100. Nella 2. fase va previsto l’allacciamento della con-
dotta NL DN 150 all’attuale NL DN 150 in Via Bertok.

(3) L’approvvigionamento idrico viene garantito dal serba-
toio D. Rtič 500 m3, posto sulla quota di 59.10 m s.l.m.

(4) La rete di distribuzione interna alla zona d’intervento 
attraversa esclusivamente superfici pubbliche.«

Articolo 15
L’articolo 18 è modificato e recita come segue:

»Articolo 18
(rete delle telecomunicazioni)

(1) Va effettuata la posa sotterranea dell’attuale rete del-
le telecomunicazioni posta fuori dalla zona che interessa le 
modifiche ed integrazioni al PRPC; i cavi in fibra ottica vanno 
collocati nei tubi di protezione.

(2) Durante gli interventi lungo i tracciati degli impianti 
delle telecomunicazioni attuali, questi vanno spostati ovvero 
adeguatamente protetti.

(3) Va prevista nella zona d’intervento la canalizzazione 
portacavi finalizzata all’installazione dei cavi della rete delle te-
lecomunicazioni. È previsto l’allacciamento all’attuale pozzetto 
n. 5, posto nel marciapiede, presso la parte meridionale della 
Strada dell’Adriatico lungo la Strada d’accesso 1 e la Strada 
d’accesso 2, dove si collegheranno le installazioni interne dei 
singoli edifici.«

Articolo 16
L’articolo 19 è modificato e recita come segue:

»Articolo 19
(fornitura del calore per gli edifici)

Ogni unità abitativa sarà dotata di una pompa di calore. 
L’impianto di riscaldamento può essere potenziato mediante 
dei panelli solari. Sono consentiti anche altri sistemi di riscal-
damento – sistemi di riscaldamento alternativi.«

Articolo 17
Nel primo comma dell’articolo 20 è depennata la frase:
»Sono ammessi siti diversi, fermo restando il rispetto delle 

sistemazioni progettate e dell’accesso agevolato.«

È aggiunto un nuovo quarto comma che recita come 
segue:

»(4) Nel caso ci fossero 12 unità abitative, si deve preve-
dere nel punto di raccolta ed asporto un numero maggiore di 
cassonetti per i rifiuti.«

Articolo 18
Il diciannovesimo (19) comma dell’articolo 22 è modificato 

e recita come segue:
»(19) Le superfici ai margini della zona d’intervento e 

gli spazi tra i fabbricati vanno impiantati a verde pubblico con 
l’impiego della vegetazione tipica locale (specie arboree ed 
arbusti submediterranei e mediterranei). È sconsigliato l’impie-
go di vegetazione invasiva alloctona. Per occultare l’edificato 
nella direzione della visuale principale e lungo il margine me-
ridionale, al contatto con la zona di rilevanza ecologica, vanno 
impiegate le specie autoctone.«

Il ventiduesimo (22) comma dell’articolo è modificato e 
recita come segue:

»(22) La vegetazione tipica locale impiantata dovrà es-
sere regolarmente mantenuta e controllata. La crescita delle 
specie invasive preesistenti va arrestata mediante la potatura 
regolare e la rimozione dei germogli nuovi. Per lo meno nella 
fase iniziale la vegetazione tipica locale va anche irrigata.«

Articolo 19
Il secondo comma dell’articolo 23 è modificato e recita 

come segue:
»(2) Il torrente, situato sul margine orientale della zona 

d’intervento deve essere dimensionato in modo da consentire 
un passaggio di Q100=1,6m3/s, con una sopraelevazione delle 
sponde di 0,30 m. Nelle zone esposte, l’alveo va approfondito e 
reso trapezoidale; il fondo e le sponde del torrente vanno lastri-
cati fino all’altezza di 0,30 m mediante pietra grezza, mentre le 
sponde più elevate vanno inerbate. Lo scolo del torrente deve 
essere costruito in modo da garantire lo smaltimento dell’acqua 
nel terreno acquitrinoso in maniera diffusa e da evitare l’erosine 
grazie ad un’apposita protezione, parzialmente anche sulle 
particelle n. 1068 e 1072, c.c. di Oltra. Nel torrente affluiscono 
due sorgenti (sorgente 1: X = 401953.25 Y = 48721.14 e sor-
gente 2 X = 401934.18 Y = 48687.51) con 0,5l/s. Nel regolare il 
canale bisogna conservare le due sorgenti, cercando inoltre di 
non ostacolare il loro flusso. Tutte le acque meteoriche prove-
nienti dalla zona d’intervento vengono immesse nell’ambiente 
passando per il sistema di percolazione lineare con travaso di 
sicurezza nel torrente e protezione del collettore fognario. Alla 
definizione delle dimensioni del sistema di percolazione lineare 
con l’apposita protezione del collettore fognario e degli altri 
scoli (fase del progetto finalizzato al rilascio della concessione 
edilizia) deve collaborare un idrologo. Il provvedimento previsto 
nel suddetto progetto deve essere autorizzato dall’Istituto per 
la tutela dei beni naturalistici, UO di Pirano e dal Ministero per 
l’agricoltura e l’ambiente, ARSO, Sezione del bacino idrografico 
dell’Adriatico, Capodistria.«

Articolo 20
L’articolo 24 è modificato e recita come segue:

»Articolo 24
(tutela dei beni culturali)

(1) Il Piano regolatore particolareggiato comunale preve-
de nell’area delle particelle n. 1067 e 1069, c.c. di Oltra, e in 
talune parti delle particelle n. 1320/2, 1536, 1547, 1549 e 1066, 
c.c. di Oltr, un intervento all’interno di un patrimonio culturale 
immobile registrato ovvero lo scavo archeologico di S. Caterina 
Ancarano, N: 29698.

(2) Prima di eseguire i lavori edili su parte della particella 
n. 1066 e sulle particelle n. 1067 e 1069, c.c. di Oltra, deve 
essere predisposto uno studio archeologico da effettuarsi me-
diante lo scavo manuale di trincee, al fine di verificare il con-
tenuto e la composizione del sito. Tali trincee, dalla superficie 
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complessiva di 160 m2, devono esser scavate fino alla base 
geologica. Il numero delle trincee, come pure la loro ampiezza 
e posizione, devono essere definiti distintamente per ogni 
singolo lotto edificabile, in conformità con gli accordi presi col 
responsabile conservatore dell’Istituto per la protezione del pa-
trimonio culturale. Durante lo studio, la metodologia può variare 
a seconda del rilevamento di circostanze nuove e in armonia 
con gli accordi presi col conservatore responsabile.

(3) Sulla base dei fatti scaturiti dallo studio archeolo-
gico preliminare, l’Istituto per la protezione del patrimonio 
culturale definisce i siti archeologici protetti all’interno della 
zona d’intervento o altri provvedimenti finalizzati alla tutela 
dei beni culturali. Lo studio archeologico può essere effet-
tuato esclusivamente da un soggetto qualificato in materia. Il 
committente ovvero il soggetto da lui autorizzato ad eseguire 
i lavori deve acquisire prima dell’avvio di tale studio e della 
rimozione dei reperti, l’autorizzazione rilasciata dal ministero 
competente in materia. Il committente ha l’obbligo di erogare 
i fondi destinati a tale studio. L’unità competente dell’Istituto 
per la protezione del patrimonio culturale deve essere infor-
mata dell’avvio dello studio almeno 14 giorni prima della data 
di inizio dei lavori.

(4) Per poter costruire all’interno dell’area con patrimoni 
culturali registrati, il committente deve acquisire l’approvazione 
del progetto finalizzato al conseguimento della concessione 
edilizia.«

Articolo 21
L’articolo 27 è modificato e recita come segue:

»Articolo 27
(tutela dell’aria)

Nella zona d’intervento vanno adottate le misure neces-
sarie alla protezione da inquinamento atmosferico. Si racco-
manda l’utilizzo del gas proveniente dalla relativa rete di distri-
buzione ovvero, nel periodo che precede la realizzazione della 
stessa, da serbatoi a servizio delle singole utenze o mediante 
l’introduzione di qualche altro impianto di riscaldamento che 
non produca emissioni.«

Articolo 22
Il terzo comma dell’articolo 28 è modificato e recita come 

segue:
»(3) Nelle condotte per lo smaltimento delle acque piova-

ne è ammesso immettere solamente l’acqua meteorica pulita, 
come previsto nell’ordinanza sulla qualità dell’acqua. A lavori 
ultimati vanno rimosse tutte le strutture provvisorie impiegate 
nel cantiere, come pure tutti i depositi di materiale. È necessa-
rio inoltre eseguire un recupero ambientale finale delle superfici 
interessate dai lavori.«

È aggiunto un nuovo sesto comma che recita come se-
gue:

»(6) Qualora venissero realizzati dei bacino di ritenzione, 
essi non devono essere allacciati alla fognatura meteorica e le 
acque da essi provenienti non devono essere immesse diretta-
mente nell’ambiente. L’acqua di scarico può essere convogliata 
nella fognatura delle acque reflue solamente in seguito alla 
predisposizione degli appositi progetti e all’acquisizione del 
consenso da parte del gestore della rete fognaria pubblica.«

Articolo 23
Il secondo comma dell’articolo 29 è modificato e recita 

come segue:
»(2) Laddove verranno realizzati dei piani interrati occorre 

prevedere il rinforzo del solaio al primo piano del fabbricato.«
Il sesto comma è modificato e recita come segue:
»(6) Gli accessi pedonali e carrai, come pure le superfici 

di manovra, devono essere conformi allo standard DIN 14090. 
Deve essere garantito l’accesso ad almeno due lati dell’edifi-
cato ed almeno due superfici di manovra da ricavarsi presso 
due lati diversi del medesimo.«

Articolo 24
L’articolo 37 è modificato e recita come segue:

»Articolo 37
(varianti ai progetti)

(1) Sono ammesse varianti e riduzioni alle planimetrie 
nel rispetto, tuttavia, delle dimensioni planimetriche massime 
consentite ovvero della linea di arretramento, come stabilite nel 
presente decreto, con conseguente adeguamento della forma 
e delle dimensioni dei lotti edificabili. Gli edifici possono essere 
anche congiunti uno con l’altro. È ammesso ridurre il numero 
degli edifici, come pure l’aggregazione o la suddivisione delle 
unità abitative all’interno delle planimetrie dei medesimi ovvero 
nel rispetto delle linee di arretramento, definite dal presente de-
creto, fermo restando che le unità abitative siano al massimo 12. 
È consentito variare le planimetrie dei manufatti interrati dei piani 
sottoterra, nella misura in cui non sia alterato il concetto urba-
nistico e viario, né siano pregiudicate le condizioni ambientali.

(2) Sugli spazi liberi da edifici, come riportati negli alle-
gati grafici, è possibile realizzare passaggi pedonali, muri di 
sostegno, scalinate, ecc. Non vi sono limiti all’altezza dei muri 
di sostegno che devono essere rifiniti con materiali in armonia 
con l’ambiente.

(3) Nel corso di attuazione del piano regolatore particola-
reggiato comunale sono ammesse difformità allo svolgimento 
dei tracciati delle infrastrutture a rete e delle strutture viarie, in 
deroga a quelle riportate nella documentazione (anche fuori dei 
confini perimetrali della zona), purché si tratti di adeguamento 
alle condizioni del terreno e degli edifici oppure di adozione di 
soluzioni tecniche più appropriate dal punto di vista architettoni-
co, della viabilità, del verde o di tutela ambientale. Tali soluzioni 
non devono tuttavia compromettere lo stato ambientale e del 
territorio né pregiudicare od ostacolare interventi futuri, nel ri-
spetto delle vigenti norme in materia. Alle medesime condizioni 
è ammessa la costruzione di opere ed impianti interrati finaliz-
zati al potenziamento delle attrezzature a servizio della zona.

(4) Le variazioni alle dimensioni altimetriche ed alle plani-
metrie sono ammesse entro il limite massimo del +10 % delle 
dimensioni previste. Non vi sono limiti per quel che riguarda 
le riduzioni.«

III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25
(visione del piano regolatore particolareggiato comunale)

Il Decreto sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul pia-
no regolatore particolareggiato comunale della »Zona residen-
ziale e turistica Oltra« è disponibile alla libera visione del pubbli-
co presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.

Articolo 26
(controllo)

Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato 
al Ministero delle infrastrutture e del territorio, Ispettorato na-
zionale per il traffico, l’energetica e il territorio – sede regionale 
di Capodistria.

Articolo 27
(entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno 
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repub-
blica di Slovenia.

N. 3505-19/2009
Capodistria, 21 febbraio 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.
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752. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja »Turistično 
apartmajsko naselje Ankaran Hrib« v Kopru

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Urad ne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list 
RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M 
O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za območje opremljanja »Turistično apartmajsko 
naselje Ankaran Hrib« v Kopru

Št. 3505-3/2012
Koper, dne 22. februarja 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12), 29. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 
– Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 17. člena 
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ura-
dni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunal-
nega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 27. člena Statuta 
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 
in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 ter 39/08) je Občinski svet 
Mestne občine Koper na seji dne 21. februarja 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o programu opremljanja stavbnih zemljišč  
za območje opremljanja »Turistično apartmajsko 

naselje Ankaran Hrib« v Kopru

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Turi-
stično apartmajsko naselje Ankaran Hrib« v Kopru (Uradni list 
RS, št. 71/08).

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

»8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)

(1) Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, 
ki odpadejo na območje Turističnega apartmajskega naselja 
Ankaran Hrib znašajo 1.061.847 EUR po cenah februar 2013. 
Obračunski stroški nove komunalne opreme so glede na sku-
pne stroške znižani za delež ocenjenih stroškov izgradnje 
komunalne opreme, katere gradnja je glede na določila prostor-
skega akta, projektne dokumentacije in smernic upravljavcev 
sicer predvidena v obračunskem območju, vsebinsko pa je 
namenjena širšemu območju. Tako določeni obračunski stroški 
znašajo 406.611 EUR.

(2) V primeru da upravljavec elektroenergetskega omrež-
ja ne prevzame obveze izgradnje elektroenergetskega omrežja 
oziroma izvedbe potrebne rekonstrukcije omrežja na način, 
ki bi zagotavljal oskrbo območja opremljanja z elektriko, se 
zavezancu v celoti obračuna del obračunskih stroškov nove 
komunalne opreme za elektroenergetsko omrežje.

Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno 
opremo

Postavka
Skupni 

stroški v EUR
Obračunski 

stroški v EUR
1. Prometna ureditev 321.765 147.325
2. Fekalna kanalizacija 87.336 39.987
3. Meteorna kanalizacija 113.757 52.084
4. Mešana kanalizacija 95.337 22.864
5. Vodovod 137.406 60.849
6. Javna razsvetljava 104.973 48.064
7. Elektroenergetsko 
omrežje 165.834 0
8. Ekološki otoki 19.260 19.260
9. Zelene površine 16.178 16.178
Skupaj 1.061.846 406.611

(3) Skupni stroški za obstoječo komunalno opremo znaša-
jo 571.813 EUR po cenah februar 2013 in zajemajo obstoječo 
komunalno opremo, ki glede na opredeljene prispevne stopnje 
posamezne vrste komunalne opreme odpade na obračunsko 
območje. Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme so 
enaki skupnim stroškom obstoječe komunalne opreme.

Tabela: Skupni in obračunski stroški za obstoječo komu-
nalno opremo

Postavka

Skupni 
stroški 
v EUR

Obračunski 
stroški 
v EUR

1. Cestno omrežje
– magistralna infrastruktura 107.636 107.636
– primarna infrastruktura 29.394 29.394
– sekundarna infrastruktura 41.964 41.964

2. Vodovodno omrežje
– primarna infrastruktura 90.244 90.244
– sekundarna infrastruktura 35.126 35.126

3. Kanalizacijsko omrežje
– primarna infrastruktura 210.390 210.390
– sekundarna infrastruktura 46.993 46.993

4. Zunanja ureditev 10.066 10.066
Skupaj 571.813 571.813

«

3. člen
V drugem odstavku 9. člena se besedilo »pri čemer se 

izvrši poračun vlaganj do višine odmere komunalnega prispev-
ka.« črta in nadomesti s končnim ločilom piko.

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

»10. člen
Časovni načrt izgradnje komunalne opreme je sledeč:
– pridobitev stvarne pravice na parce-

lah, ki bodo služile komunalni opremi l. 2013–2015
– izdelava potrebne projektne in tehnič-

ne dokumentacije l. 2013–2015
– gradnja komunalne opreme l. 2014–2017
– tehnični pregled in uporabno dovo-

ljenje l. 2017–2018.«

5. člen
V 13. členu se tabela »obračunski stroški na enoto za 

novo infrastrukturo« nadomesti z naslednjo tabelo:
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Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno 
opremo

Postavka Cp(ij) (EUR/m2)
Ct(ij) 

(EUR/m2)
1. Prometna ureditev 10,355 12,740
2. Fekalna kanalizacija 2,811 3,458
3. Meteorna kanalizacija 3,661 4,504
4. Mešana kanalizacija 1,607 1,977
5. Vodovod 4,277 5,262
6. Javna razsvetljava 3,378 4,156
7. Ekološki otoki 1,354 1,666
8. Zelene površine 1,137 1,399
Skupaj 28,580 35,162

6. člen
V 14. členu se tabela »obračunski stroški na enoto za 

obstoječo infrastrukturo« nadomesti z naslednjo tabelo:

Infrastruktura
Cp(ij) 

(EUR/m2)
Ct(ij) 

(EUR/m2)
1. Cestno omrežje

– magistralna infrastruktura 7,566 9,308
– primarna infrastruktura 2,066 2,542
– sekundarna infrastruktura 2,950 3,629

2. Vodovodno omrežje
– primarna infrastruktura 6,343 7,804
– sekundarna infrastruktura 2,469 3,038

3. Kanalizacijsko omrežje
– primarna infrastruktura 14,788 18,194
– sekundarna infrastruktura 3,303 4,064

4. Zunanja ureditev 0,708 0,870
Skupaj 40,193 49,449

7. člen
V drugem odstavku 15. člena se besedilo »april 2008« 

nadomesti z besedilom »februar 2013«.

8. člen
V 16. členu se drugi odstavek črta.

9. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen
(1) Finančna sredstva za izgradnjo nove komunalne opre-

me zagotavlja Mestna občina Koper v skladu z opredeljenim 
terminskim planom. Pri tem zagotavlja sredstva iz svojega pro-
računa, delno tudi na račun plačanega komunalnega prispevka 
investitorja za novo in obstoječo komunalno opremo.

(2) Možna je tudi sklenitev pogodbe o opremljanju po 
kateri investitor opremi območje na lastne stroške v rokih in 
obsegu kot to določa program opremljanja.

V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opre-
mljanju lahko določi, da mora investitor v določenem roku 
po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča s 
komunalno infrastrukturo. Finančne obremenitve investitorja, 
ki bi jih morala prevzeti občina, se v tem primeru odštejejo od 
predpisanih dajatev občini.

S pogodbo se občina in investitor oziroma zavezanec za 
plačilo komunalnega prispevka dogovorita, da bo investitor zgradil 
komunalno infrastrukturo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina.

Finančne obremenitve za oddana dela, ki bi jih sicer mo-
rala prevzeti občina, se investitorju pri odmeri komunalnega 
prispevka upošteva kot lastna vlaganja v komunalno infrastruk-
turo. Po izgradnji komunalne infrastrukture bo investitor le-to 
brezplačno predal upravljalcem v njihova osnovna sredstva. S 
tem se šteje, da je investitor v naravi poravnal del komunalnega 
prispevka za novo komunalno opremo.

S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obve-
znosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij komunalne 
infrastrukture, neodplačnim prenosom zemljišča na kateri je 
komunalna infrastruktura in komunalne infrastrukture v javno 
last ter upravljanje v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s 
tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-3/2012
Koper, dne 21. februarja 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la 
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O 
I L   D E C R E T O

sulle modifiche ed integrazioni al Decreto  
sul programma di realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione primaria a servizio della 

zona contemplata dal piano regolatore 
particolareggiato comunale »Zona residenziale 

turistica Ancarano Colle« a Capodistria

N. 3505-3/2012
Capodistria, il 22 febbraio 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Ai sensi dell’articolo 74 della Legge sulla pianificazione ter-
ritoriale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – rettifica), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A e 109/12), per effetto dell’articolo 
29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della 
RS, n. 94/07 – ZLS – testo unico ufficiale 2, 27/08 – Sentenza 
della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), visto l’articolo 
17 dell’Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione 
delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta ufficiale della 
RS, n. 80/07), in virtù del Regolamento sui criteri per la com-
misurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del 
costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui sopra 
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 95/07), come pure dell’articolo 
27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uf. n. 
40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 
67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capo-
distria, nella seduta del 21 febbraio 2013 ha approvato

I L   D E C R E T O 
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto 

sul programma di realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione primaria a servizio della 

zona contemplata dal piano regolatore 
particolareggiato comunale »Zona residenziale 

turistica Ancarano Colle« a Capodistria

Articolo 1
Col presente articolo vengono approvate le modifiche ed 

integrazioni al Decreto sul programma di realizzazione delle 



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 8. 3. 2013 / Stran 2693 

opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contem-
plata dal piano regolatore particolareggiato comunale »Zona 
residenziale turistica Ancarano Colle« a Capodistria (Gazzetta 
uff. della RS, n. 71/08).

Articolo 2
L’articolo 8 viene modificato e recita come segue:

»Articolo 8
(costi di calcolo e costi complessivi dell'intervento)
(1) I costi complessivi di realizzazione delle opere di ur-

banizzazione nella Zona residenziale turistica Ancarano Colle, 
calcolati in base ai prezzi in vigore in febbraio 2013, ammon-
tano a Euro 1.061.847. I costi di calcolo per le nuove opere di 
urbanizzazione vengono ridotti rispetto ai costi complessivi, per 
le spese stimate per la costruzione delle opere che in virtù delle 
disposizioni dello strumento urbanistico, della documentazione 
progettuale e delle direttrici degli gestori, sono previste nella 
zona tariffaria, ma che in base alla loro natura sono destinate 
ad un territorio più ampio. I costi di calcolo così definiti ammon-
tano a Euro 406.611.

(2) Nel caso in cui il gestore della rete elettrica non si 
assumesse l’obbligo di realizzazione o di ricostruzione di tale 
rete, in maniera da garantire l’approvvigionamento della zona 
d’intervento, al soggetto passivo viene conteggiata interamente 
anche la parte dei costi di calcolo afferenti all’infrastruttura di 
nuova realizzazione.

Tabella: costi complessivi e di calcolo per le opere di 
urbanizzazione di nuova costruzione:

Voce

Costi 
complessivi 

in EURO

Costi 
di calcolo 
in EURO

1. Strade e parcheggi 321.765 147.325
2. Fognatura delle acque 
reflue 87.336 39.987
3. Fognatura meteorica 113.757 52.084
4. Fognatura a sistema 
misto 95.337 22.864
5. Rete idrica 137.406 60.849
6. Illuminazione pubblica 104.973 48.064
7. Rete elettrica 165.834 0
8. Isole ecologiche 19.260 19.260
9. Sistemazione di spazi 
scoperti 16.178 16.178
Totale 1.061.846 406.611

(3) I costi complessivi, relativi alle opere di urbanizzazione 
preesistenti, conteggiati in base ai prezzi in vigore in febbraio 
2013, ammontano a Euro 571.813 e si riferiscono alle opere 
esistenti che in base alle aliquote tariffarie stabilite per la singo-
la tipologia di tali opere ricadono nella zona tariffaria in oggetto. 
I costi di calcolo per le opere di urbanizzazione preesistenti 
sono uguali ai costi complessivi relativi alle dette opere.

Tabella: costi complessivi e di calcolo per le opere di 
urbanizzazione preesistenti

Voce

Costi 
complessivi 

in EURO

Costi 
di calcolo 
in EURO

1. Rete stradale
– strade statali 107.636 107.636
– strade principali 29.394 29.394
– strade secondarie 41.964 41.964

2. Rete idrica
– adduttrici primarie 90.244 90.244
– condotte secondarie 35.126 35.126

3. Rete fognaria
– condotte primarie 210.390 210.390
– condotte secondarie 46.993 46.993

Voce

Costi 
complessivi 

in EURO

Costi 
di calcolo 
in EURO

4. Sistemazione di spazi 
scoperti 10.066 10.066
Totale 571.813 571.813

«

Articolo 3
Nel secondo comma dell'articolo 9, il testo »con il pareg-

giamento degli oneri fino alla concorrenza della rispettiva com-
misurazione dell’onere d’urbanizzazione.« viene depennato e 
sostituito da un punto.

Articolo 4
L'articolo 10 viene modificato e recita come segue:

»Articolo 10
Il calendario degli interventi è il seguente:

– Acquisizione dei diritti reali relativa-
mente alle particelle a servizio delle opere di 
urbanizzazione a. 2013–2015

– Predisposizione della documentazione 
progettuale e tecnica a. 2013–2015

– Realizzazione delle opere di urbaniz-
zazione a. 2014–2017

– Collaudo tecnico e rilascio del certifi-
cato di agibilità a. 2017–2018.«

Articolo 5
Nell'articolo 13 la tabella »costi di calcolo / unità, per 

impianti infrastrutturali di nuova realizzazione« viene sostituita 
dalla seguente:

Tabella: costi di calcolo / unità, per le opere di urbanizza-
zione di nuova realizzazione

Voce
Cp(ij) 

(EURO/m2)
Ct(ij) 

(EURO/m2)
1. Strade e parcheggi 10,355 12,740
2. Fognatura delle acque reflue 2,811 3,458
3. Fognatura meteorica 3,661 4,504
4. Fognatura a sistema misto 1,607 1,977
5. Rete idrica 4,277 5,262
6. Illuminazione pubblica 3,378 4,156
7. Isole ecologiche 1,354 1,666
8. Sistemazione degli spazi 
scoperti 1,137 1,399
Totale 28,580 35,162

Articolo 6
Nell'articolo 14 la tabella »Tabella: costi di calcolo / uni-

tà, per impianti infrastrutturali esistenti« viene sostituita dalla 
seguente:

Infrastruttura
Cp(ij) 

(EUR/m2)
Ct(ij) 

(EUR/m2)
1. Rete stradale

– infrastruttura statale 7,566 9,308
– infrastruttura principale 2,066 2,542
– infrastruttura secondaria 2,950 3,629

2. Rete idrica
– infrastruttura primaria 6,343 7,804
– infrastruttura secondaria 2,469 3,038

3. Rete fognaria
– infrastruttura primaria 14,788 18,194
– infrastruttura secondaria 3,303 4,064

4. Sistemazione degli spazi 
scoperti 0,708 0,870
Totale 40,193 49,449
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Articolo 7
Nel secondo comma dell'articolo 15 il testo »aprile 

2009« viene sostituito dal testo »febbraio 2013«.

Articolo 8
Nell’articolo 16 viene depennato il secondo comma.

Articolo 9
L’articolo 17 viene modificato e recita come segue:

»Articolo 17
(1) L’intervento di cui al presente decreto è finanziato 

dal Comune città di Capodistria, nel rispetto del calendario 
presentato. Tali fondi vengono stanziati dal bilancio comuna-
le; essi vengono in parte ricavati dall’onere di urbanizzazione 
pagato dal committente per le opere di urbanizzazione pre-
esistenti e quelle di nuova realizzazione.

(2) È possibile stipulare un contratto che sancisce l’ob-
bligo del committente di realizzare a proprie spese le opere 
d’urbanizzazione nella zona d’intervento, nella misura e nei 
tempi previsti dal relativo programma.

Nel rispetto di quanto prevede l’articolo 78 del 
»ZPNačrt«, il contratto di realizzazione delle opere di urba-
nizzazione sancisce l’obbligo del committente di costruire, 
entro i termini stabiliti, gli impianti infrastrutturali previsti 
nel relativo programma. Gli oneri finanziari che dovrebbero 
essere a carico del comune, sono scomputati dal contributo 
dovuto.

Nel contratto concluso tra il comune ed il committente 
ovvero il soggetto passivo dell’onere di urbanizzazione, le 
parti contraenti convengono che il committente realizzerà le 
opere di urbanizzazione, che dovrebbero altrimenti essere 
costruite dal comune.

Gli oneri finanziari per le opere appaltate che dovrebbe-
ro essere a carico del comune, sono scomputati dal contribu-
to dovuto dal committente. A lavori ultimati, le infrastrutture 
realizzate saranno cedute a titolo non oneroso ai rispettivi 
gestori, a titolo di pagamento, da parte del committente, di 
una quota dell’onere di urbanizzazione.

Nel contratto sono definiti gli obblighi reciproci in ma-
teria di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrut-
turali, del trasferimento non oneroso in proprietà e della 
gestione pubblica di tali impianti da realizzarsi in conformità 
della normativa disciplinante la pianificazione territoriale, con 
il conseguente pareggiamento degli oneri.«

Articolo 10
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 3505-3/2012
Capodistria, il 21 febbraio 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

753. Pravilnik o sofinanciranju promocije športnih 
društev in klubov Mestne občine Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M 
P R A V I L N I K

o sofinanciranju promocije športnih društev  
in klubov Mestne občine Koper

Št. 671-2/2013
Koper, dne 22. februarja 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10, in 40/12 – ZUJF) in 27. člena Statuta Mestne občine 
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list 
RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine 
Koper na seji dne 21. februarja 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju promocije športnih društev  

in klubov Mestne občine Koper

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopek in merila za dodelitev 

proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje promocije 
športnih društev in klubov Mestne občine Koper.

2. člen
Sofinanciranje promocije športnih društev in klubov Me-

stne občine Koper se izvede v skladu z določili tega pravilnika 
ter v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev.

3. člen
Pravico do sofinanciranja lahko uveljavljajo prijavitelji, ki 

izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirana športna društva in klubi;
– so zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 

društva za posamezna območja oziroma športne panoge s 
sedežem v Mestni občini Koper;

– so bili izbrani za sofinanciranje športnih programov v 
MOK za preteklo leto;

– ki skladno s spodaj navedenimi kriteriji zberejo mini-
malno število točk, določeno s sklepom župana. Ti kriteriji so:

– finančno ovrednotena izvedba programa, ki izhaja 
iz finančnega načrta, pri čemer se za finančni načrt šteje za-
ključno finančno poročilo za preteklo leto v skladu z veljavnimi 
predpisi v RS;

– tradicija;
– medijska odmevnost.

Podrobnejšo razčlenitev posameznega kriterija, višino do-
deljenih točk po posameznem kriteriju in najnižje število zbranih 
točk kot pogoj za pridobitev pravice do sofinanciranja, določi za 
posamezno leto s sklepom župan.

II. POSTOPEK SOFINANCIRANJA

4. člen
Sofinanciranje promocije športnih društev in klubov se 

izvaja preko javnega razpisa.
Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se za po-

stopek javnega razpisa za sofinanciranje promocije športnih 
društev in klubov smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki 
ureja postopke za izvrševanje proračuna RS.

5. člen
Sklep o javnem razpisu sprejme župan.
Za vodenje postopka javnega razpisa župan imenuje ko-

misijo, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
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6. člen
Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena na-

slednja merila:
– razširjenost športne panoge na mednarodni ravni;
– razširjenost športne panoge na lokalni ravni;
– množičnost na lokalni ravni.
Podrobnejšo razčlenitev posameznega merila in višino 

dodeljenih točk po posameznem merilu določi s sklepom žu-
pan.

Na podlagi vrednotenja po merilih javnega razpisa se 
prijavitelju izračuna skupno število točk.

Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljiva pro-
računska sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi pri-
javitelji, ki so bili izbrani za sofinanciranje promocije športnih 
društev in klubov.

Višina sofinanciranja se določi na podlagi zmnožka števila 
točk in vrednosti točke.

7. člen
V postopku izbora se upoštevajo samo prijave, ki so 

oddane v roku, določenem z razpisom in imajo vse elemente, 
zahtevane z razpisno dokumentacijo ter so izpolnjene na raz-
pisnih obrazcih.

Komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozove 
tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da jih v dolo-
čenem roku dopolnejo.

Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v določenem roku ne 
dopolni, se zavržejo.

Komisija opravi strokovni pregled popolnih prijav in jih 
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem 
razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter pripravi predlog 
prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu ali osebi, ki je od 
njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev. 
Le-ta na podlagi predloga komisije odloči o dokončnem sezna-
mu in višini sofinanciranja s sklepom.

Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper in iz-
branim prijaviteljem se uredijo s pogodbo, v kateri pogodbeni 
stranki določita medsebojne pravice in obveznosti.

III. KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 671-2/2013
Koper, dne 21. februarja 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la 
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O 
I L   R E G O L A M E N T O

sul cofinanziamento delle attività promozionali 
delle associazioni sportive e dei club nel 

Comune città di Capodistria

N. 671-2/2013
Capodistria, 22 febbraio 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Visto l'articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gaz-
zetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale 2, 27/08 

– Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF) e 
per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 
e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Con-
siglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta 
del 21 febbraio 2013 ha approvato il seguente

R E G O L A M E N T O
sul cofinanziamento delle attività promozionali 

delle associazioni sportive e dei club nel 
Comune città di Capodistria

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Il presente regolamento definisce le condizioni, la proce-

dura e i criteri per l’assegnazione dei fondi erogati dal bilancio, 
finalizzati al cofinanziamento delle attività promozionali delle 
associazioni sportive e dei club nel Comune città di Capodistria.

Articolo 2
Il cofinanziamento delle attività promozionali delle as-

sociazioni sportive e dei club nel Comune città di Capodistria 
viene attuato in conformità con le disposizioni del presente del 
regolamento e nei limiti dei fondi erogati dal bilancio.

Articolo 3
Possono avvalersi del diritto al cofinanziamento i richie-

denti che soddisfano le seguenti condizioni:
– sono associazioni sportive e club registrati;
– sono federazioni delle società sportive, fondate da asso-

ciazioni sportive per le singole aree ovvero discipline sportive, 
con sede nel territorio del Comune città di Capodistria;

– sono stati scelti quali beneficiari del cofinanziamento dei 
programmi sportivi nel CCC l’anno precedente;

– conformemente ai sottoelencati criteri totalizzano il nu-
mero minimo di punti, definito dal sindaco tramite delibera. 
I suddetti criteri sono i seguenti:

– il valore finanziario di realizzazione del programma 
che emerge dal piano finanziario ovvero dalla relazione finan-
ziaria finale per l’anno precedente, conforme alle normative 
vigenti nella RS;

– la tradizione;
– la visibilità mediatica.

Di anno in anno, il sindaco stabilisce, tramite delibera, 
la ripartizione dettagliata dei singoli criteri, il numero dei punti 
assegnati ai medesimi e il numero minimo di punti necessari 
per aderire all’assegnazione del cofinanziamento.

II PROCEDURA DI COFINANZIAMENTO

Articolo 4
Il cofinanziamento delle attività promozionali delle associa-

zioni sportive e dei club viene attuato mediante un bando pubblico.
Per l’attuazione della procedura concernente il bando 

pubblico finalizzato al cofinanziamento delle attività sportive e 
dei club vanno applicate, in maniera conforme, le disposizione 
del regolamento disciplinante il procedimento di esecuzione 
del bilancio della RS, salvo che sia diversamente stabilito dal 
presente regolamento.

Articolo 5
La delibera concernente il bando pubblico viene accolta 

dal sindaco.
La procedura concernente il bando pubblico viene condot-

ta da una commissione nominata dal sindaco, composta da un 
presidente ed almeno due membri.

Articolo 6
Per definire l’importo del cofinanziamento verranno utiliz-

zati i seguenti criteri:
– la divulgazione della disciplina sportiva a livello inter-

nazionale;
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– la divulgazione della disciplina sportiva a livello locale;
– la diffusione a livello locale.
Il sindaco stabilisce tramite delibera una ripartizione più 

dettagliata dei singoli criteri e del numero dei punti assegnati 
ai medesimi.

Il numero dei punti assegnati al richiedente viene calcola-
to sulla base della valutazione svolta in virtù dei criteri stabiliti 
dal bando pubblico.

Il valore del punto viene calcolato dividendo i fondi stan-
ziati dal bilancio con il totale dei punti ottenuti da tutti i richie-
denti che sono stati scelti quali beneficiari del cofinanziamento 
delle attività promozionali delle associazioni sportive e dei club.

L’importo del cofinanziamento viene definito in base al 
prodotto risultante dal numero dei punti per il valore del punto.

Articolo 7
Vengono prese in considerazione solamente le domande 

consegnate entro il termine definito nel bando pubblico, com-
pilate sul modulo prescritto e corredate dagli elementi richiesti 
dalla documentazione.

Entro 8 giorni dall’apertura delle domande, la commissio-
ne invita per iscritto i richiedenti delle domande che risultano 
incomplete a integrare le medesime entro il termine prescritto.

Le domande incomplete che non vengono integrate dal 
richiedente entro il termine prescritto vengono scartate.

La commissione effettua un esame tecnico delle doman-
de complete e le valuta sulla base delle condizioni e dei criteri 
indicati nel bando pubblico ovvero nella rispettiva documenta-
zione; successivamente, la commissione propone una lista di 
beneficiari che viene trasmessa al sindaco o al soggetto da lui 
autorizzato a prendere una decisione in merito all’assegnazio-
ne dei fondi. Quest’ultimo determina la lista definita e l’importo 
del cofinanziamento tramite delibera emessa sulla base della 
proposta della commissione.

III DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes-

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
della Repubblica di Slovenia.

N. 671-2/2013
Capodistria, 21 febbraio 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

754. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja 
za podjetništvo v Mestni občini Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M    
P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo 

v Mestni občini Koper

Št. 302-1/2013
Koper, dne 22. februarja 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi 106.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12), 21. in 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o spremljanju 
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 35/01, 29/03 in 
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne 
občine Koper na seji dne 21. februarja 2013 sprejel

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

o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo 
v Mestni občini Koper

1. člen
V 3. členu Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za 

podjetništvo v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 66/05 – v 
nadaljevanju: pravilnik) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) 
1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč 
»de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10).«

2. člen
Besedilo drugega odstavka 4. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»Za podjetja po tem pravilniku se štejejo:
– mikro, majhne in srednje velike gospodarske družbe, ki 

ustrezajo merilom po zakonu, ki ureja gospodarske družbe in
– samostojni podjetniki.«

3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Do sredstev de minimis pomoči niso upravičena podjetja 

iz sektorjev:
– ribištva in ribogojstva,
– premogovništva,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi 1 k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju 

predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Pri-
logi 1 k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na 
podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od 
primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg in 
če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese 
na primarne proizvajalce,

– podjetja v težavah (podjetja v postopku prisilne porav-
nave, stečaju ali likvidaciji).

Podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju ne bodo 
upravičena do pomoči za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

Dodelitev pomoči ne bo pogojena s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega. Ravno tako pomoč ne 
bo namenjena izvozu oziroma izvozom povezane dejavnosti 
v tretje države ali države členice, kot pomoč, neposredno po-
vezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo.«

4. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu 

na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000 EUR 
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali 
namen pomoči. V primeru upravičencev, ki delujejo v cestno-
prometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000 EUR.

V primeru, da je prejemnik pomoči za iste upravičene 
stroške že prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno po-
moč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih 
intenzivnosti državnih pomoči.
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Prejemnika sredstev se pisno obvesti, da je bila pomoč 
dodeljena po pravilu »de minimis«.

Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati izjavo:
– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo 

pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku so v relevantnem ob-
dobju še kandidirali za de minimis pomoč in

– o drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri 
katerem dajalcu) pomoč za iste upravičene stroške,

– da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega 
proračuna ali iz mednarodnih virov.«

5. člen
V 21. členu se pod točko b) besedilo »Pravilnikom o 

izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list 
RS, št. 64/01, 31/03, 135/03 in 80/04) nadomesti z besedilom 
»pravilnikom, ki ureja izvajanje ukrepov aktivne politike zapo-
slovanja«.

Pod točko d) se črta besedilo:
»in je vključena v Sklad dela«.

6. člen
V četrti alineji 22. člena se črta besedilo:
»ter so v Skladu dela vključene v program spodbujanja 

samozaposlovanja«.

7. člen
V 38. členu se znesek »300.000,00 SIT« nadomesti z 

zneskom »1.000,00 EUR«.

8. člen
V 40. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Župan lahko z vsakokratnim javnim razpisom določi 

najnižji znesek prijavljene investicije oziroma razvoj novih pro-
duktov in stroškov promocije podjetij, s katerimi je možno 
kandidirati na razpis sofinanciranja upravičenih stroškov, kakor 
tudi zgornjo višino dodeljenih sredstev.«

Dosedanji tretji odstavek postane četrti.

9. člen
V 41. členu se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– pripravi predlog prerazporeditve sredstev med posa-

meznimi ukrepi znotraj razpisane višine sredstev.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 302-1/2013
Koper, dne 21. februarja 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la 
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O    
I L   R E G O L A M E N T O

sulle modifiche ed integrazioni al 
Regolamento sugli interventi di incentivazione 

dell’imprenditoria nel Comune città  
di Capodistria

N. 302-1/2013 
Capodistria, 22 febbraio 2013

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Ai sensi dell'articolo 106f della Legge sulle finanze pubbli-
che (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/11 – testo unico ufficiale 4, 
110/11 – ZDIU12), visti gli articoli 21 e 29 della Legge sull'autono-
mia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – ZLS-testo uni-
co ufficiale 2, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), in virtù della 
Legge sul controllo delle sovvenzioni statali (Gazzetta ufficiale 
della RS, n. 37/04) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del 
Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 
e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), 
il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella 
seduta del 21 febbraio 2013 ha accolto il seguente

R E G O L A M E N T O
sulle modifiche ed integrazioni al 

Regolamento sugli interventi di incentivazione 
dell’imprenditoria nel Comune città  

di Capodistria

Articolo 1
Nell’articolo 3 del Regolamento sugli interventi di incentiva-

zione dell’imprenditoria nel Comune città di Capodistria (Gazzet-
ta ufficiale della RS, n. 66/05 – nel seguito: regolamento) viene 
aggiunto un nuovo terzo comma che recita come segue:

“Le sovvenzioni vengono assegnate in conformità con il 
Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 di-
cembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis” (Gazzetta 
ufficiale dell’UE L 379, 28. 12. 2006, pp. 5–10).”

Articolo 2
Il testo del secondo comma dell’articolo 4 viene modificato 

e recita come segue:
“Ai fini del presente regolamento si intende per impresa:
– le società commerciali che si configurano come micro, 

piccola e media impresa che adempiono i requisiti fissati dalla 
Legge che disciplina le suddette società e

– gli imprenditori autonomi.”

Articolo 3
Il testo dell’articolo 5 viene modificato e recita come 

segue:
“Non possono accedere alle sovvenzioni de minimis le 

ditte dei seguenti settori:
– pesca ed acquicoltura,
– industria carbonifera,
– produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato 

1 del Trattato di costituzione della Comunità europea, quando 
l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di 
tali prodotti acquistati da produttori primario o vengono immessi 
sul mercato dalle imprese interessate e quando l’aiuto è subor-
dinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a 
produttori primari;

– le imprese che si trovano in difficoltà (ditte in stato di 
amministrazione controllata, fallimento o liquidazione).

Le imprese operanti nel settore del trasporto su strada 
non potranno beneficiare di sovvenzioni finalizzate all’acquisto 
dei veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

L’assegnazione della sovvenzione non imporrà l’obbligo 
di favorire i prodotti nazionali rispetto a quelli importati. Gli aiuti 
non saranno altresì destinati ad attività connesse all’esporta-
zione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente 
collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di 
una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con 
l’attività d’esportazione.”

Articolo 4
Il testo dell’articolo 7 viene modificato e recita come 

segue:
“L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi 

al medesimo beneficiario non deve superare i 200.000 EUR 
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nell’arco di tre esercizi finanziari, a prescindere dalla forma 
dell’aiuto o dalla sua destinazione. L’importo complessivo degli 
aiuti concessi ai beneficiari operanti nel settore del trasporto su 
strada non deve superare i 100.000 EUR.

Nel caso, il beneficiario della sovvenzione abbia già ot-
tenuto ovvero abbia richiesto altri aiuti statali relativamente 
agli stessi costi ammissibili, tale cumulo non deve portare a 
un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata.

Qualora si decida di concedere tali fondi, il beneficiario 
deve essere informato per iscritto del carattere «de minimis« 
dei medesimi.

Prima di ricevere i fondi, i beneficiari sono tenuti a presen-
tare una dichiarazione riguardante:

– le sovvenzioni de minimis già percepite, indicando al-
tresì chi siano stati i donatori e quali siano stati gli importi 
richiesti mediante tale tipo di sovvenzioni durante il periodo di 
riferimento e

– altri aiuti percepiti (o richiesti, il loro importo e il donato-
re) in passato per gli stessi costi ammissibili,

– il fatto di non aver percepito altri fondi erogati dal bilan-
cio statale o da altre fonti internazionali.”

Articolo 5
Nel punto b) dell’articolo 21 il testo “Regolamento sull’at-

tuazione dei provvedimenti in ambito alla politica occupazionale 
attiva (Gazzetta uff. della RS, n. 64/01, 31/03, 135/03 e 80/04)” 
viene sostituito dal testo “regolamento che disciplina l’attua-
zione dei provvedimenti in ambito alla politica occupazionale 
attiva”.

Nel punto d) viene depennato il testo:
“ed inserite nel Fondo lavoro”.

Articolo 6
Nel quarto alinea dell’articolo 22 viene depennato il testo:
“e siano inserite nel programma d’incentivazione dell’au-

toccupazione, organizzato in ambito al Fondo lavoro.”

Articolo 7
Nell’articolo 38 l’importo “300.000,00 SIT” viene sostituito 

dall’importo “1.000,00 EUR”.

Articolo 8
Nell’articolo 40 viene aggiunto un nuovo terzo comma che 

recita come segue:
“Il sindaco ha la facoltà di determinare in ciascun bando 

pubblico l’importo minimo del finanziamento per il quale si può 
presentare domanda; egli può altresì prescrivere lo sviluppo di 
nuovi prodotti e dei costi destinati alla promozione delle ditte 
per i quali è possibile presentare la propria candidatura al ban-
do di cofinanziamento delle spese ammissibili; egli ha pure la 
facoltà di definire la soglia massima dei fondi concessi.”

L’attuale terzo comma diventa il quarto.

Articolo 9
Nell’articolo 41 viene aggiunto un nuovo quinto alinea che 

recita come segue:
“– prepara le proposte in merito alla distribuzione dei 

fondi tra i singoli provvedimenti tenendo conto della quantità 
dei mezzi riportati nel bando pubblico.”

Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes-

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
della Repubblica di Slovenia.

N. 302-1/2013
Capodistria, 21 febbraio 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

755. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M    
S K L E P

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena

Št. 478-22/2011
Koper, dne 22. februarja 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 
– ZUJF) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 
67/06 in 38/08) ter na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objek-
tov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 
– Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US in 126/07) je Občinski svet 
Mestne občine Koper na seji dne 21. februarja 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
Nepremičnini s parc. št. 2014/11, k.o. Semedela, se od-

vzame status javnega dobra lokalnega pomena.

II.
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra z 

ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznam-
ba o javnem dobru lokalnega pomena.

III.
Ta sklep velja takoj.

Št. 478-22/2011
Koper, dne 21. februarja 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzet-
ta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O    
L A   D E L I B E R A

sulla dismissione dello status di bene pubblico 
edificato di rilevanza locale

N. 478-22/2011
Capodistria, 22 febbraio 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.
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Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale 
(G.U. della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale 2, 76/08, 79/09, 
51/10 e 40/12 – ZUJF), per effetto degli articoli 27 e 127 dello 
Statuto del Comune città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/0, 
29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù 
dell’articolo 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (G.U. 
della RS, n. 102/04 – ZGO-1-testo unico ufficiale 1, 92/05, 
111/05 – Sentenza della CC, 93/05, 120/06 – Sentenza della CC 
e 126/07), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, 
nella seduta del 21 febbraio 2013 ha accolto la seguente

D E L I B E R A
sulla dismissione dello status di bene pubblico 

edificato di rilevanza locale

I
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico 

edificato di rilevanza locale che interessa il bene immobile 
insistente sulla particella n. 2014/11, c.c. di Semedella.

II
L’immobile sopra indicato perde lo status di bene pu-

bblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione 
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. 
Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente 
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione 
dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rile-
vanza locale.

III
La presente delibera ha effetto immediato.

N. 478-22/2011
Capodistria, 21 febbraio 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

756. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M    
S K L E P

o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena

Št. 478-21/2011
Koper, dne 22. februarja 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 
40/12 – ZUJF) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine 
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 212. člena Zakona o 
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 
92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US in 126/07) je 
Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. februarja 
2013 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
Pri nepremičnini s parc. št. 2017/4, k.o. Marezige, nepre-

mičninah s parc. št. 407/11, 408/2, 716/2, k.o. Oltra, nepremič-
ninah s parc. št. 2552/3, 2552/4, k.o. Semedela, nepremičnini s 
parc. št. 436/2, k.o. Sočerga, vse last Mestne občine Koper, se 
vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra 

z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti ob-
činska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje 
pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri 
nepremičnini s parc. št. 2017/4, k.o. Marezige, nepremičninah 
s parc. št. 407/11, 408/2, 716/2, k.o. Oltra, nepremičninah s 
parc. št. 2552/3, 2552/4, k.o. Semedela, nepremičnini s parc. 
št. 436/2, k.o. Sočerga, zaznamuje status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena.

III.
Ta sklep velja takoj.

Št. 478-21/2011
Koper, dne 21. februarja 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzet-
ta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O    
L A   D E L I B E R A

sull’acquisizione dello status di bene pubblico 
edificato di rilevanza locale

N. 478-21/2011
Capodistria, 22 febbraio 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale 
(G.U. della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale 2, 76/08, 79/09, 
51/10 e 40/12 – ZUJF), per effetto degli articoli 27 e 127 dello 
Statuto del Comune città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/0, 
29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù 
dell’articolo 212 della Legge sulla costruzione dei fabbricati 
(G.U. della RS, n. 102/04 – ZGO-1-testo unico ufficiale 1, 
92/05, 111/05 – Sentenza della CC, 93/05, 120/06 – Sentenza 
della CC e 126/07), il Consiglio comunale del Comune città di 
Capodistria, nella seduta del 21 febbraio 2013 ha accolto la 
seguente

D E L I B E R A 
sull’acquisizione dello status di bene pubblico 

edificato di rilevanza locale
I

Riguardo al bene immobile insistente sulla particella ca-
tastale n. 2017/4, c.c. di Marezige, ai beni immobili insistenti 
sulle particelle catastali n. 407/11, 408/2, 716/2, tutte del c.c. 
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di Oltra, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 
2552/3, 2552/4, tutte del c.c. di Semedella e al bene immobile 
insistente sulla particella n. 436/2, c.c. di Sočerga, tutti proprie-
tà del Comune città di Capodistria, si procede all’acquisizione 
dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.

II
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene 

pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione 
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. 
Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente 
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione 
tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza lo-
cale relativamente al bene immobile insistente sulla particella 
catastale n. 2017/4, c.c. di Marezige, ai beni immobili insistenti 
sulle particelle catastali n. 407/11, 408/2, 716/2, tutte del c.c. 
di Oltra, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 
2552/3, 2552/4, tutte del c.c. di Semedella e al bene immobile 
insistente sulla particella n. 436/2, c.c. di Sočerga.

III
La presente delibera ha effetto immediato.

N. 478-21/2011
Capodistria, 21 febbraio 2013

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

757. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta »Slavnik«

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 – popr.); ZPNačrt), 43. člena Zakona 
o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v pro-
stor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10, 57/12; ZUPUDPP) 
in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, 
št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05 in 
67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta »Slavnik«

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN je predviden ob 

vznožju Semedele, na območju nekdanjih Slavnikovih garaž. 
Nekdanji objekti so pogoreli in bili kasneje porušeni, zaradi 
česar je območje zanemarjeno in degradirano.

S prostorskimi sestavinami planskih dokumentov Mestne 
občine Koper (v nadaljevanju: občine) je predmetno območje 
OPPN opredeljeno kot ureditveno območje za poselitev, območje 
za centralne dejavnosti, z oznako KC-35 ter kot ureditveno ob-
močje za poselitev, območje za promet in zveze, z oznako KT-10.

Območje za centralne dejavnosti je prednostno name-
njeno razvoju oskrbnih in storitvenih (terciarnih in kvartarnih 
dejavnosti) kakor tudi mešani rabi. Skladno z določili planskih 
dokumentov občine sodijo v območja centralnih dejavnosti tr-
govina s priročnimi skladišči, hoteli, turistična naselja in druga 
gostinsko-turistična dejavnost, storitve na področju prometa in 
zvez, osebne storitvene dejavnosti, storitve gospodinjstvom, 
posamezne proizvodno-servisne dejavnosti (ki niso moteče za 
bivalno okolje), izobraževalne, zdravstvene in socialne usta-
nove, športno-rekreacijski objekti in urejena igrišča, nasta-
nitveni centri, domovi za ostarele, šolski nastanitveni centri, 
pridrževalni centri in podobno, kulturne ustanove, poslovne 
storitve, predstavništva, javna uprava, finančne, zavarovalniške 

in druge storitve itd. Možne dopolnilne dejavnosti so stalna 
in občasna stanovanja, posamezne proizvodne, servisne, in 
druge dejavnosti, ki niso moteče za bivalno in delovno okolje.

Območje za promet in zveze je prednostno namenjeno 
ureditvam za prometne dejavnosti ter prometni infrastrukturi, ki 
zaseda večje površine izključne rabe. V območja za promet so-
dijo površine cestnega in železniškega omrežja (izključna raba, 
določena z ograjo ali predpisi), javne prometne površine (večji 
trgi, ploščadi, javna parkirišča itd.), večja območja za razvoj 
prometnih dejavnosti javnega ali zaprtega tipa (Luka Koper, pri-
stanišča, marina, prometni terminali itd.); dejavnosti vezane na 
poštni in telekomunikacijski promet, ki zasedajo večje površine. 
Možne dopolnilne dejavnosti so dejavnost vezane na blagovni 
promet in promet potnikov (mejni prehodi, carinarnica, carinsko 
skladišče …), interna oskrba uporabnikov (gostinstvo, trgovina 
prenočišča v območjih marin, letališč, mejnih prehodov, avto-
cest), začasni hlevi v okviru transportnih terminalov itd.

Območje predvidenih ureditev se ureja na podlagi Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih Semedela, Za Gradom in 
del Žusterne (Uradne objave, št. 37/1999), Odloka o lokacij-
skem načrtu Marina in komunalni privezi v Kopru (Uradni list 
RS, št. 90/05) ter na podlagi Uredbe o državnem lokacijskem 
načrtu (DLN) za hitro cesto na odseku Koper–Izola (Uradni 
list RS, št. 112/04). Pri načrtovanju bodo smiselno upoštevani 
tudi veljavni prostorski akti, ki veljajo na sosednjih oziroma 
povezanih območjih.

Predlagane ureditve bi dale nove vsebine sedaj zapušče-
nemu in degradiranemu območju nekdanjih Slavnikovih garaž, 
ki ležijo na strateško pomembni točki – stičišču ravninskega 
dela mesta in pobočja Semedele ter Markovca.

OPPN se pripravi ob upoštevanju usmeritev iz državnih in 
občinskih strateških prostorskih aktov. Glede vsebine, priprave 
in sprejema OPPN se upoštevajo predpisi o prostorskem načr-
tovanju. Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku 
skladno z določili ZPNačrt-a in Pravilnika o vsebini, obliki in 
načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Mestna občina Koper bo skladno z drugim odstavkom 
43. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega 
pomena v prostor (ZUPUDPP) pridobila soglasje Vlade RS k 
načrtovanju prostorskih ureditev lokalnega pomena na območju 
državnega prostorskega načrta, in sicer na območju posega na 
območje Državnega lokacijskega načrta (DLN) za hitro cesto 
na odseku Koper–Izola (Uradni list RS, št. 112/04).

2. Predmet, programska izhodišča in okvirno uredi-
tveno območje

Predmet OPPN je ureditev območja nekdanjih Slavni-
kovih garaž, tako da se ustvari gravitacijsko točko z elementi 
mestne ponudbe. Predvideni so objekti različnih oblik in vsebin. 
V spodnjih etažah je organiziran javni program, ki servisira 
lokalne prebivalce (kot so na primer živilski market, manjši 
trgovski in gostinski lokali, zdravstveni programi, pošta, vrtec, 
prostori lokalne skupnosti, knjižnica itd.). V zgornjih etažah 
so predvidene nastanitvene kapacitete različnih oblik (kot so 
na primer klasična ali oskrbovana stanovanja, apartmajski ali 
klasični hotel itd.). Predvidena je tudi ureditev prehoda za pe-
šce čez hitro cesto Koper–Izola. Prehod širina cca 20–30 m bi 
povezoval naselje Semedela z obalo in starim mestnim jedrom.

Območje se nahaja ob vznožju Semedele, južno od hitre 
ceste Koper–Izola. Območje obsega parcele in dele parcel 
številka 373/1, 375/6, 375/7, 376/1, 376/4, 376/6, 377/1, 377/2, 
378/3, 379/1, 379/2, 4580/3, 4638/8, 6515/1, 6515/2, 6517, 
vse k.o. Semedela ter parcele in dele parcel številka 1543/1, 
1551/10, 1551/12, vse k.o. Koper.

Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spre-
meni zaradi načrtovanja spremljajočih potrebnih ureditev in 
posegov, navezav na sosednja območja, prilagoditev obsto-
ječih ureditev, smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih 
upravičenih razlogov. Ureditveno območja prostorskega akta 
se zato podrobneje določi na podlagi smernic nosilcev urejanja 
prostora, izdelave strokovnih podlag in usklajevanja rešitev.

Pobudnik ima interes, da se sprejmejo predlagane uredi-
tve, zato želi s predmetno pobudo pričeti s postopkom priprave 
OPPN.
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3. Način pridobitve strokovnih rešitev, geodetskih in 
drugih podlag

Načrtovalec izdela OPPN na podlagi prikaza stanja pro-
stora, veljavnega prostorskega plana občine, investicijskih in 
razvojni namer naročnika, smernic nosilcev urejanja prostora 
ter strokovnih podlag.

1. Za izdelavo OPPN je treba dopolniti preveriti in ustre-
zno dopolniti obstoječe strokovne podlage s področja naravnih 
in ustvarjenih danosti širšega območja:

– naravne danosti in omejitve prostora,
– prikaz stanja in zasnove prometne in druge gospodar-

ske javne infrastrukture,
– zasnova urbanistične ureditve,
– prikaz lastništva in pravnih režimo v prostoru.
Strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi smernic in 

pogojev nosilcev urejanja prostora. Če nosilci urejanja prostora 
zahtevajo izdelavo dodatnih strokovnih podlag, jih zagotovi 
pobudnik.

2. Analiza smernic nosilcev urejanja prostora.
3. Idejna zasnova prostorske ureditve, ki se izdela kot 

celovita urbanistična, krajinska rešitev, vključno z idejnimi reši-
tvami poteka spremljajoče prometne, energetske, komunalne 
in druge infrastrukture.

4. V fazi izdelave strokovnih podlag se lahko izdelajo vari-
antne rešitve prostorske ureditve, ki se ovrednotijo in primerjajo 
s prometnega, prostorskega, okoljskega in ekonomskega vidika.

5. Opredelijo in ovrednotijo se pričakovani vplivi na okolje 
in vplivno območje.

6. V sklopu idejnih rešitev se načrtujejo tudi rešitve in 
ukrepi za varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine in ohranja-
nje narave ter obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.

Strokovne podlage in idejne rešitve izdelajo načrtovalec in 
projektanti posameznih idejnih rešitev, ki jih izbere pripravljavec 
oziroma naročnik. Naročnik zagotovi tudi izdelavo geodetskega 
načrta za izdelavo OPPN.

V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, 
odloči, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek ce-
lovite presoje vplivov na okolje (CPVO), se skladno z zakonsko 
predpisanimi vsebinami in postopki v okviru izdelave in spreje-
ma OPPN izdelajo vsa gradiva in izpeljejo vsi koraki za okoljsko 
ovrednotenje in optimizacijo predvidene prostorske ureditve.

4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Terminski plan je narejen ob upoštevanju minimalnih za-

konskih rokov za posamezne obvezne faze izdelave OPPN in 
časa za izdelavo strokovnih podlag ter vrednotenja variantnih 
rešitev. Terminski plan je okviren zaradi zahtev po izdelavi mo-
rebitnih dopolnitev in dodatnih strokovnih podlag, usklajevanja 
s posameznimi nosilci urejanja prostora ter prilagajanja termi-
nom sklicev občinskega sveta lahko pride do zamika posame-
znih faz oziroma končnega roka sprejema prostorskega akta.

Pobudnik oziroma investitor v sodelovanju s prostorskim 
načrtovalcem na podlagi pripravljene idejne zasnove predvi-
dene ureditve pripravi osnutek OPPN in ga posreduje občini 
v potrditev. Na potrjeni osnutek OPPN se pridobijo smernice 
pristojnih nosilcev urejanja prostora, vključno s strokovnimi 
podlagami nosilcev s področja njihove pristojnosti.

Faza Nosilec Rok
Sklep o začetku priprave 
občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN)

UOP, župan

Objava sklepa v uradnem 
glasilu in svetovnem spletu, 
MOP 

Župan

Priprava osnutka OPPN Načrtovalec 30 dni
Poziv nosilcem urejanja 
prostora za pridobitev smernic 
in pridobitev obvestila MOP za 
varstvo okolja o izvedbi celovite 
presoje vplivov na okolje

UOP 30 dni

Faza Nosilec Rok
Izdelava okoljskega poročila 
na osnutek OPPN – na podlagi 
obvestila MOP o izvedbi CPVO

Izdelovalec 
OP, UOP, 
načrtovalec

– Poziv MOP, pristojno za 
varstvo okolja za presojo 
kakovosti in skladnosti 
okoljskega poročila in 
dopolnjenega osnutka OPPN 

UOP, MOP, 
izdelovalec OP, 
načrtovalec

15 dni

Analiza smernic, izdelava 
strokovnih podlag in dopolnitev 
osnutka OPPN 

Načrtovalec

Javno naznanilo o javni 
razgrnitvi in javni obravnavi 
OPPN

Župan, UOP 7 dni pred 
pričetkom 
javne 
razgrnitve

Javna razgrnitev in obravnava 
dopolnjenega osnutka OPPN 
z evidentiranjem vseh pisnih 
pripomb

UOP, 
načrtovalec 

30 dni

Prva obravnava na OS Občinski svet
Priprava stališč do pripomb in 
predlogov iz javne razgrnitve in 
javne obravnave

Načrtovalec, 
UOP, župan

Po 
zaključku 
javne 
obravnave

Objava stališč do pripomb na 
krajevno običajen način, pisna 
seznanitev lastnikov parcel na 
območju OPPN 

UOP

Izdelava predloga OPPN na 
podlagi stališč do pripomb ter 
predlogov javnosti 

Načrtovalec

Pridobitev mnenj od nosilcev 
urejanja prostora na dopolnjen 
predlog OPPN in opredelitev 
pristojnih ministrstev o 
sprejemljivosti OPPN, v kolikor 
je potrebna celovita presoja 
vplivov na okolje 

UOP, 
načrtovalec

30 dni

– Pridobitev potrdila od 
ministrstva, pristojno za okolje 
o sprejemljivosti OPPN
Priprava usklajenega predloga 
OPPN 

Načrtovalec

Druga obravnava in sprejem 
odloka na občinskem svetu

Župan, 
občinski svet

Objava odloka v Uradnem listu

V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, 
odloči, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek ce-
lovite presoje vplivov na okolje (CPVO), se skladno z zakonsko 
predpisanimi postopki in roki vsa s tem povezana opravila vklju-
či v izdelavo, obravnavo in sprejem predmetnega dokumenta.

5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za 
načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki 
bodo sodelovali pri pripravi OPPN

– obvestilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za oko-

lje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje 

voda:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Urad za 

upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega 
morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem Območna 
pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper;

– naravne vrednote (naravna dediščina):
– Zavod RS za varstvo narave, OE Piran,Trg Etbina 

Kristana 1, Izola;
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– kulturna dediščina:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 

šport, Maistrova 10, Ljubljana;
– v vednost: Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, 

Trg bratstva 1, Piran;
– področje obrambe:

– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,

– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, 
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 
Ljubljana;

– cestno omrežje:
– državne ceste:
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 

ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana;
– v vednost: Direkcija RS za ceste, Območje Koper, 

Ankaranska cesta 7 B, Koper;
– avtoceste:

– Družba za avtoceste RS, Dunajska 7, Ljubljana;
– za področje vodooskrbe:

– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
– za področje odvajanja odpadnih vod in ravnanja z 

odpadki:
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 14, Koper;

– za področje občinskih cest in javnih površin:
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in 

promet, Verdijeva 10, Koper;
– za področje zvez:

– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– za področje distribucije energije:

– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, 
Koper;

– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, 

če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so 
odgovorni za posamezno področje.

Pobudnik in naročnik OPPN je Zaliv d.o.o., Tomšičeva 
ulica 2, Koper, ki izbere načrtovalca ter financira izdelavo 
dokumenta.

Pripravljavec načrta je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in pro-

stor MO Koper (v nadaljevanju UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi 

od 156. do 160. Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1). OPPN mora izdelati v 
obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon (od 55. do 61. člen 
ZPNačrt) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem skle-
pom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen 
vnos v GIS občine.

Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja 
OPPN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči ozi-
roma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja pro-
storskega načrtovanja.

6. Obveznosti financiranja priprave
Pobudnik izbere načrtovalca in zagotovi sredstva za izde-

lavo vseh potrebnih strokovnih podlag, idejnih rešitev in OPPN, 
vključno z ustreznimi geodetskimi podlagami in sredstva za 
morebitno recenzijo rešitev. V primeru zahteve po izvedbi po-
stopka CPVO pobudnik zagotovi sredstva za izvedbo postopka 
in izdelavo okoljskega poročila.

7. Objava sklepa priprave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletnih straneh 
Mestne občine Koper.

Št. 3505-16/2012
Koper, dne 22. februarja 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 57 della Legge sulla pianificazione 
del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – rett.); ZPNačrt), 
per effetto dell’articolo 43 della Legge sulla collocazione del-
le sistemazioni territoriali di rilevanza nazionale nel territorio 
(ZUPUDPP) ed in virtù dell'articolo 42 dello Statuto del Comune 
città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e 
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il sindaco 
del Comune città di Capodistria ha accolto la seguente

D E L I B E R A
sull’avvio della predisposizione del Piano 

regolatore particolareggiato comunale “Slavnik”

1. Stato di cose presenti, finalità e basi giuridiche per 
la predisposizione del Piano

Il Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) 
è previsto ai piedi dell’abitato di Semedella, più precisamente 
nell’area degli ex garage di Slavnik). I fabbricati, siti in quest’a-
rea, sono stati incendiati e successivamente demoliti; conse-
guentemente la zona appare degradata e trascurata.

Gli elementi territoriali degli atti di piano del Comune 
città di Capodistria (nel seguito: comune) classificano la zona 
d’intervento quale zona di insediamento destinata ai servizi, 
nominata KC-35, nonché quale zona destinata al traffico ed 
alle comunicazioni, nominata KT-10.

La zona destinata ai servizi è finalizzata, in prevalenza, 
alle attività commerciali e ai servizi (servizi terziari e quater-
nari), compresa la destinazione d’uso promiscua. Conforme-
mente alle disposizioni degli atti di piano del comune rietrano 
tra i suddetti servizi gli esercizi di commercio con magazzini 
attigui, gli alberghi, villaggi turistici ed altri servizi turistici e di 
ristorazione, servizi connessi ai trasporti ed alle comunicazioni, 
servizi personali, servizi urbani, singole attività di produzione e 
prestazione di servizi (che non arrechino disturbo all’ambiente 
abitativo), istituzioni di formazione, sanitarie e sociali, impianti 
sportivi e ricreativi e campi da gioco, centri d’accoglienza, case 
di riposo, case dello studente, istituzioni culturali, servizi com-
merciali, rappresentanze, pubblica amministrazione, servizi 
finanziari, assicurativi ed altri. Sono possibili attività integrative 
quali strutture residenziali destinate all’uso permanente o sal-
tuario, attività produttive e dei servizi o altre che non arrechino 
disturbo all’ambiente abitativo e di lavoro.

La zona riservata al traffico e alle comunicazioni è fina-
lizzata, in prevalenza, all’attività viaria ed alla rispettiva infra-
struttura che occupa ampie superfici dalla destinazione d’uso 
esclusiva. Rietrano tra le zone destinate al traffico le superfici 
della rete stradale e ferroviaria (destinazione d’uso esclusiva, 
determinata da recinzioni o dai regolamenti), le superfici pub-
bliche viarie (grandi piazze, spiazzi, parcheggi pubblici, ecc.), 
le grandi aree finalizzate allo sviluppo di attività di tipo pubblico 
o chiuso (Luka Koper – Porto di Capodistria, porti, marine, 
terminal ecc.); attività finalizzate al traffico postale e delle tele-
comunicazioni che ricoprono superfici più ampie. Sono possibili 
attività integrative connesse al trasporto di merci e passeggeri 
(valichi di frontiera, ufficio doganale, magazzino doganale …), 
all’approvvigionamento interno degli utenti (ristorazione, nego-
zi, alberghi nei pressi delle marine, degli aeroporti, dei valichi 
di frontiera, delle autostrade), stalle provvisorie nell’ambito dei 
terminal, ecc.

La zona d’intervento viene sistemata nel rispetto del De-
creto sulle norme tecniche d’attuazione riferite a Semedella, Al 
Castelletto ed a parte di Giusterna (Bollettino uff., n. 37/1999), 
del Decreto sul piano di sito Porto turistico e ormeggi comunali 
a Capodistria (Gazzetta uff. della RS, n. 90/05) e dell’Ordinan-
za sul piano di sito statale (DLN) riferito alla superstrada nel 
tratto tra Capodistria–Isola (Gazzetta uff. della RS, n. 112/04). 
Durante la predisposizione della pianificazione verranno presi 
in considerazione, in maniera conforme, anche gli strumenti 
urbanistici riferiti alle zone limitrofe ovvero congiunte.
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Gli interventi proposti darebbero dare una nuova forma 
alla zona, attualmente degradata ed abbandonata, posizionata 
in un punto strategico – nell’intersezione tra la parte pianeg-
giante della città e la fiancata di Semedella e Monte S. Marco.

Il PRPC viene predisposto nel rispetto delle linee guida 
fissate dagli strumenti urbanistici strategici di carattere comu-
nale e statale. Relativamente al contenuto, alla predisposizione 
ed all’approvazione del PRPC vanno ossequiati i regolamenti 
che disciplinano la pianificazione territoriale. La predisposizione 
del PRPC sarà condotta in base alla procedura prescritta dalle 
disposizioni della Legge sulla pianificazione territoriale (ZPNačrt) 
e dal Regolamento sul contenuto, la forma e le modalità di pre-
disposizione del piano regolatore particolareggiato comunale.

Conformemente a quanto previsto dal secondo comma 
dell’articolo 43 della Legge sulla collocazione delle sistemazioni 
territoriali di rilevanza nazionale nell’ambiente (ZUPUDPP), il 
Comune città di Capodistria dovrà acquisire l’autorizzazione 
del Governo della RS relativamente alla pianificazione degli 
interventi territoriali di rilevanza locale all’interno della zona 
interessata dallo strumento urbanistico statale ovvero dal Piano 
di sito (DLN) riferito alla superstrada nel tratto Capodistria–Iso-
la (Gazzetta uff. della RS, n. 112/04).

2. Oggetto, basi programmatiche e zona d’intervento
Col PRPC si vuole trasformare la zona degli ex garage 

di Slavnik in un punto di carattere gravitazionale con elementi 
tipicamente cittadini. Sono previsti edifici di varia forma e con-
tenuto. I piani inferiori saranno destinati a programmi di carat-
tere pubblico a servizio degli abitanti locali (per es. negozio di 
alimentari, piccoli negozi e locali di ristorazione, ambulatori, 
ufficio postale, asilo infantile, vani per la comunità locale, bi-
blioteca, ecc.). I piani superiori saranno invece destinati ad 
alloggi di vario genere (per es. appartamenti classici, abitazioni 
assistite, alberghi con stanze o appartamenti, ecc.). Verrà si-
stemato anche l’attraversamento pedonale sulla superstrada 
Capodistria–Isola. L’attraversamento, largo circa 20–30 m do-
vrebbe collegare l’abitato di Semedella con la costa e il centro 
cittadino.

La zona d’intervento è ubicata ai piedi dell’abitato di 
Semedella, a sud della superstrada Capodistria–Isola. La sud-
detta zona comprende le seguenti particelle o parti di esse 
n. 373/1, 375/6, 375/7, 376/1, 376/4, 376/6, 377/1, 377/2, 
378/3, 379/1, 379/2, 4580/3, 4638/8, 6515/1, 6515/2, 6517, 
tutte del c.c. di Semedella, nonché le particelle o parti di esse 
n. 1543/1, 1551/10, 1551/12, tutte del c.c. di Capodistria.

La zona d'intervento può essere modificata durante l’ela-
borazione del documento per motivi dovuti alla pianificazione 
delle rispettive sistemazioni e degli interventi necessari, agli 
allacciamenti alle aree limitrofe, all’adattamento alle sistema-
zioni preesistenti, alle linee guida fornite dagli enti preposti 
alla sistemazione del territorio o ad altre ragioni giustificate. 
Conseguentemente, la zona d’intervento sarà più dettagliata-
mente definita in armonia con le linee guida degli enti preposti 
alla pianificazione del territorio, gli approfondimenti tecnici e 
l’integrazione delle soluzioni.

Il promotore ha interesse che l’intervento proposto venga 
accolto perciò desidera avviare con la presente sollecitazione 
la predisposizione del PRPC.

3. Modalità di acquisizione degli approfondimenti tec-
nici

Nel predisporre il PRPC, il pianificatore si attiene alla raf-
figurazione dello stato del territorio, al vigente piano territoriale 
comunale, ai propositi finanziari e di sviluppo del committente, 
alle linee guida fornite dagli enti preposti alla pianificazione del 
territorio, ed agli approfondimenti tecnici.

1. Ai fini della predisposizione del PRPC è necessario 
integrare e verificare adeguatamente gli approfondimenti tec-
nici preesistenti, relativi ai beni naturalistici e culturali dell’area 
più ampia:

– condizioni naturali e limiti del territorio,
– rappresentazione dello stato e del carattere dell'infra-

struttura viaria ed economica pubblica di altro tipo,

– carattere dell’assetto urbanistico,
– presentazione dello stato di proprietà e dei regimi giu-

ridici nel territorio.
Gli approfondimenti tecnici vengono integrati anche in 

base alle direttrici e ai criteri elaborati dagli enti preposti alla 
pianificazione del territorio.

2. Analisi delle linee guida degli enti preposti alla pianifi-
cazione del territorio.

3. Progetto di massima della sistemazione territoriale, 
elaborato quale soluzione d’insieme urbanistica, paesaggistica 
e architettonica, comprendente anche il progetto di massima 
delle soluzioni relative allo scorrimento della viabilità, agli al-
lacciamenti alle opere infrastrutturali, energetiche, idriche e 
comunali.

4. Nell’ambito della fase di predisposizione degli appro-
fondimenti tecnici si elaborano tutte le varianti di soluzione 
che vengono valutate e confrontate dal punto di vista viario, 
territoriale, ambientale ed economico.

5. Raffigurazione e valutazione dei potenziali impatti am-
bientali e della zona d'influenza.

6. Nell'ambito dei progetti di massima si pianificano tutte 
le soluzioni e le misure relative alla protezione dell'ambiente, 
alla tutela del patrimonio culturale, alla difesa e protezione 
contro le catastrofi naturali e di altro genere.

Gli approfondimenti tecnici e i progetti di massima 
sono attuati dal pianificatore e dai progettisti delle singole 
soluzioni progettuali, designati dall’ente procedente ovvero 
dal committente. Il committente provvede anche alle basi 
geodetiche occorrenti per la compilazione dello strumento 
urbanistico.

Qualora, il Ministero, competente in ambito di tutela am-
bientale, decidesse che per il PRPC in questione sia neces-
sario compiere una procedura di valutazione integrale degli 
impatti sull’ambiente, vanno realizzati tutti i documenti e tutte le 
fasi inerenti al vaglio ambientale e all’ottimizzazione delle mo-
difiche ed integrazioni pianificate, come stabilito nei contenuti 
prescritti dalla legge e nelle procedure in ambito dell’elabora-
zione e approvazione dello strumento urbanistico.

4. Fasi e tempi di predisposizione del PRPC
Il piano delle scadenze è stabilito nel rispetto dei tempi le-

gali minimi previsti per le singole fasi della predisposizione del 
PRPC, per l’elaborazione degli approfondimenti tecnici e per la 
valutazione delle varianti di soluzione. Il piano delle scadenze è 
approssimativo; la richiesta di integrazioni, gli approfondimenti 
tecnici aggiuntivi, il coordinamento dei singoli enti preposti 
alla pianificazione del territorio e l’adeguamento delle date di 
convocazione del consiglio comunale potrebbero comportare 
dei ritardi nel compimento delle singole fasi e di conseguenza 
nell’approvazione dello strumento urbanistico.

In collaborazione con il pianificatore territoriale e basan-
dosi sul progetto di massima riferito alla prevista sistemazione 
della zona, il promotore ovvero il committente prepara la bozza 
dello strumento urbanistico e la sottopone all’approvazione 
degli organi comunali. Una volta approvata la bozza dello 
strumento urbanistico, si procede all’acquisizione delle linee 
guida da parte degli enti preposti alla pianificazione territoriale, 
complete degli approfondimenti tecnici di pertinenza di ciascu-
no dei suddetti enti.

Fase Amministrazione 
procedente Termine

Delibera sull'avvio della 
predisposizione del Piano 
regolatore particolareggiato 
comunale (PRPC)

UAT, sindaco

Pubblicazione della 
delibera nel bollettino 
ufficiale e sul sito web, MAT

Sindaco

Predisposizione della 
bozza del PRPC

Pianificatore 30 giorni
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Fase Amministrazione 
procedente Termine

Invito agli enti preposti alla 
pianificazione territoriale 
per l'acquisizione delle 
linee guida e dell'avviso 
MAT in materia della 
valutazione dell'impatto 
ambientale

UAT 30 giorni

Stesura della relazione 
ambientale riferita alla 
bozza – in base all’invito 
del MAT circa la VIA

Realizzatore 
della RA, UAT, 
pianificatore

– Invito del MAT, 
competente per la tutela 
dell’ambiente, a valutare la 
qualità e la conformità della 
relazione ambientale e 
della bozza integrata dello 
strumento urbanistico

UAT, MAT, 
Realizzatore 
della RA, 
pianificatore

15 giorni

Analisi delle direttrici, 
realizzazione degli 
approfondimenti tecnici e 
delle integrazioni alla bozza

Pianificatore

Avviso sull’esposizione 
al pubblico e sul dibattito 
pubblico del PRPC

Sindaco, UAT 7 giorni 
precedenti 
all’esposizione 
al pubblico

Esposizione al pubblico e 
discussione della proposta 
integrata del PRPC con 
indicazione di tutte le 
pervenute osservazioni 
scritte

UAT, 
pianificatore

30 giorni

Prima lettura al Consiglio 
comunale

consiglio 
comunale

Preparazione delle prese 
di posizione nei confronti 
delle osservazioni e dei 
suggerimenti derivanti 
dall'esposizione pubblica 

Pianificatore, 
UAT, sindaco

alla 
conclusione 
del dibattito 
pubblico

Pubblicazione, secondo le 
modalità localmente in uso, 
delle prese di posizione nei 
confronti delle osservazioni, 
e comunicazione scritta 
inviata ai proprietari dei lotti 
nella zona interessata dallo 
strumento urbanistico

UAT

Compilazione della 
proposta integrata del 
PRPC in base alle prese di 
posizione nei confronti delle 
osservazioni e dei pareri 
espressi del pubblico

Pianificatore

Acquisizione dei pareri 
degli enti preposti alla 
pianificazione territoriale 
in materia della proposta 
integrata del PRPC e 
decisione dei ministeri 
competenti riguardo 
l’accettabilità del suddetto 
strumento urbanistico, 
qualora sia necessaria la 
VIA

UAT, 
pianificatore

30 giorni

Fase Amministrazione 
procedente Termine

– Acquisizione 
dell’approvazione del 
ministero competente 
per l’ambiente circa 
l’accettabilità
Predisposizione della 
proposta integrata dell’atto 
urbanistico

Pianificatore

Seconda lettura ed 
approvazione del decreto 
da parte del consiglio 
comunale

Sindaco, 
consiglio 
comunale

Pubblicazione del decreto 
nella Gazzetta ufficiale

Qualora, il Ministero, competente in ambito di tutela am-
bientale, decidesse che per il PRPC in questione sia neces-
sario compiere una procedura di valutazione integrale degli 
impatti sull’ambiente, vanno realizzati, esaminati e approvati 
tutti i lavori necessari, eseguiti nel rispetto delle procedura e 
dei termini previsti.

5. Enti preposti alla pianificazione del territorio che 
forniscono le linee guida riferite agli interventi di loro 
competenza ed altri partecipanti alla formazione dello stru-
mento urbanistico

– Invito del MAT per la tutela dell’ambiente sull’elabora-
zione della valutazione integrale degli impatti sull’ambiente:

– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per 
l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto 
ambientale, Dunajska 48, 1000 Lubiana;

– Recupero delle risorse naturali, tutela dell’ambiente e 
settore idrico:

– Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Ufficio 
gestione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Diparti-
mento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del 
bacino idrografico, Via del porto 12, Capodistria;

– Beni naturali (patrimonio naturale):
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, 

UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola
– Patrimonio culturale:

– Ministero per l’istruzione, la ricerca, la cultura e lo 
sport, Maistrova 10, Lubiana

– per conoscenza: Istituto nazionale per la tutela dei 
beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano

– Settore della difesa:
– Ministero della difesa della RS, Amministrazione na-

zionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 
1000 Lubiana;

– Ministero della difesa della RS, Direttorato per la 
logistica, Settore per la gestione dei beni immobili, Vojkova 
cesta 61, Lubiana

– Rete stradale:
– strade statali:

– Ministero dei trasporti; Direttorato per le strade, 
Langusova 4, 1000 Lubiana

– Direzione della RS per le strade, Tržaška 19, Lu-
biana

– Per conoscenza: Direzione della RS per le strade, 
Area di Capodistria, Strada di Ancarano 7 B, Capodistria

– autostrade:
– Ufficio per le autostrade della RS, Dunajska 7, 

Lubiana,
– Approvvigionamento con l’acqua:

– Acquedotto del Risano, Via 15 maggio 13, Capodistria
– Scarico delle acque e trattamento dei rifiuti:

– Komunala Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria
– Strade comunali e superfici pubbliche:

– Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di 
Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria
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– Ambito delle comunicazioni:
– Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della 

Stazione 9, Capodistria;
– Distribuzione dell’energia elettrica:

– Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 
15, Capodistria

– Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria
Vengono inseriti anche altri enti qualora durante la predi-

sposizione del documento risultasse necessario.
Il promotore e il committente del PRPC è la società Zaliv 

d.o.o – s.r.l., Via Tomšič 2, Capodistria, che sceglie il pianifica-
tore e finanzia la predisposizione del documento.

L’ente procedente è il Comune città di Capodistria.
La procedura di predisposizione del documento è condot-

ta dall’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria 
(nel seguito UAT).

Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli ar-
ticoli da 156 a 160 della Legge sulla sistemazione del territorio 
(Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rett. e 53/03 – ZK-1). 
Il PRPC deve essere elaborato in ossequio alla legge (articoli 
da 55 a 61 della Legge sulla pianificazione del territorio) ed 
ai rispettivi decreti attuativi, come pure in conformità alla pre-
sente delibera. Lo strumento urbanistico è compilato anche in 
forma digitale che ne consente l’inserimento nel sistema GIS 
comunale.

Nel corso della procedura di predisposizione e di appro-
vazione del PRPC, l’ente procedente può commissionare una 
valutazione eseguita esperto della pianificazione territoriale.

6. Obblighi di finanziamento della predisposizione
Il promotore sceglie il pianificatore e provvede al finanzia-

mento dell’elaborazione di tutti gli approfondimenti tecnici, delle 
soluzioni di progetto e del PRPC, comprese le basi geodetiche 
occorrenti e fornisce inoltre i fondi per un eventuale esame delle 
soluzioni. Il promotore finanzia anche la procedura della VIA e 
della realizzazione del documento, qualora esse siano richieste.

7. Pubblicazione della delibera sulla predisposizione
La delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra 

in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, 
essa è pubblicata anche sul sito web del Comune città di Ca-
podistria.

N. 3505-16/2012 
Capodistria, 22. febbraio 2013 

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

758. Sklep o spremembi Sklepa o začetku 
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih 
ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) in 42. člena Statuta Me-
stne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in 
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne občine 
Koper sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o začetku priprave 

sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih 
pogojev v Mestni občini Koper  

(Uradni list RS, št. 27/11)

1. V sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper, št. 3505-

3/2011, z dne 24. 2. 2011 (Uradni list RS, št. 27/11) se črta tretji 
odstavek 1. točke v celoti.

2. Besedilo točke 4. (Roki za pripravo sprememb in do-
polnitev PUP-a oziroma njegovih posameznih faz) se spremeni 
tako, da se v celoti glasi:

»4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a ozi-
roma njegovih posameznih faz

Faza Rok
Sklep o začetku priprave in objava sklepa 
v uradnem glasilu in svetovnem spletu marec, april 2011
Priprava osnutka sprememb in dopolnitev 
PUPa
Pridobitev smernic državnih in lokalnih 
nosilcev urejanja prostora 30 dni
Priprava dopolnjenega osnutka
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi, objava na krajevno običajen 
način in v svetovnem spletu 

7 dni pred 
pričetkom javne 

razgrnitve
Javna razgrnitev in obravnava 
dopolnjenega predloga PUP-a 
z evidentiranjem vseh pisnih pripomb 30 dni
Priprava stališč do pripomb in predlogov 
iz javne razgrnitve in javne obravnave 
in objava stališč na krajevno običajen 
način
Oblikovanje dopolnjenega predloga 
sprememb in dopolnitev PUPa
Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja 
prostora 30 dni
Sprejem odloka na Občinskem svetu 
in objava v uradnem glasilu

«
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na 

spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

Obrazložitev

V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih 
ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper, začetih na podlagi 
Sklepa o začetku priprav sprememb in dopolnitev prostorskih 
ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper (Uradne objave, 
št. 19/88, 7/01 – obvezna razlaga in 24/01 ter Uradni list RS, 
št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 – spremembe in dopolnitve, 
124/08 – obvezna razlaga, 22/09 – spremembe in dopolnitve, 
65/10 – spremembe in dopolnitve, 29/12 – obvezna razlaga), 
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 27/11 dne 13. 4. 2011, se 
je izkazalo, da potrebne spremembe in dopolnitve presegajo 
določila 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) – v nadaljevanju: ZPNa-
črt) glede skrajšanja rokov za predložitev smernic in mnenj ter 
trajanju javne razgrnitve. Postopek priprave sprememb in do-
polnitev se zato nadaljuje skladno z roki, določenimi v 61. členu 
ZPNačrt-a, ki predvidevajo 30-dnevni rok za nosilce urejanja 
prostora za izdajo smernic k osnutku sprememb in dopolnitev, 
30-dnevno trajanje javne razgrnitve in prav tako 30-dnevni rok 
za nosilce urejanja prostora za izdajo mnenj k predlogu spre-
memb in dopolnitev.

Št. 3505-3/2011
Koper, dne 1. februarja 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.



Stran 2706 / Št. 20 / 8. 3. 2013 Uradni list Republike Slovenije

Visti gli articoli 57 e 96 della Legge sulla pianificazione 
del territorio (ZPNačrt, Gazzetta uff. della RS, n. 33/07, 70/08 
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – rettifica), 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) e in virtù 
dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria 
(Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta uff. della RS, 
n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Sindaco del Comune città di Capo-
distria ha accolto la seguente

D E L I B E R A
sulla modifica alla delibera sull’avvio della 

predisposizione delle modifiche ed integrazioni 
alle norme tecniche di attuazione riferite  

al Comune città di Capodistria  
(Gazzetta uff. della RS, n. 27/11)

1. Nella delibera sull’avvio della predisposizione delle 
modifiche ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione 
riferite al Comune città di Capodistria, n. 3505-3/2012, emessa 
il 24. 2. 2011 (Gazzetta uff. della RS, n. 27/11), il primo comma 
del punto 1. viene interamente depennato.

2. Il testo del punto 4. (4. Tempi di predisposizione delle 
modifiche ed integrazioni alle NT.A. ovvero delle singole fasi) 
è modificato e recita come segue:

“4. Tempi di predisposizione delle modifiche ed integra-
zioni alle NT.A. ovvero delle singole fasi

Fase Termine
Delibera sull’avvio della predisposizione 
del documento; pubblicazione della delibera 
nel bollettino ufficiale e sul sito web

marzo, aprile 
2011

Stesura della bozza delle modifiche 
ed integrazioni alle N.T.A.
Acquisizione delle linee guida dagli enti 
statali e locali preposti alla sistemazione 
del territorio 30 giorni
Predisposizione della bozza integrata
Avviso sull’esposizione al pubblico 
e sul dibattito pubblico della bozza integrata 
secondo le modalità localmente in uso e sul 
sito web

7 giorni 
precedenti 

all’esposizione 
al pubblico

Esposizione al pubblico e pubblico dibattito 
della proposta integrata delle N.T.A., 
con l’indicazione di tutte le osservazioni 
scritte pervenute 30 giorni
Predisposizione delle prese di posizione nei 
confronti delle osservazioni scaturite dalla 
conclusione del dall’esposizione al pubblico 
e dal dibattito pubblico, pubblicazione delle 
stesse secondo le modalità localmente 
in uso
Stesura della proposta integrata delle 
modifiche e integrazioni alle N.T.A.
Acquisizione dei pareri degli enti preposti 
alla sistemazione del territorio 30 giorni
Approvazione del documento in sede del 
Consiglio comunale, pubblicazione dello 
stesso nel bollettino ufficiale

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.

La delibera viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della 
RS e sul sito web del Comune città di Capodistria (www.koper.si).

Motivazione

Durante la procedura riguardante le modifiche ed inte-
grazioni alle norme tecniche di attuazione riferite al Comune 
città di Capodistria, avviate per effetto della Delibera sull’avvio 

della predisposizione delle modifiche ed integrazioni alle norme 
tecniche di attuazione riferite al Comune città di Capodistria 
(Bollettino uff., n. 19/88, 7/01 – interpretazione autentica e 
24/01, Gazzetta uff. Della RS, n. 49/05 – interpretazione auten-
tica, 95/06 – modifiche ed integrazioni, 124/08 – interpretazione 
autentica, 22/09 – modifiche ed integrazioni, 65/10 – modifiche 
ed integrazioni, 29/12 – interpretazione autentica), pubblicata 
nella Gazzetta uff. della RS, n. 27/11 del 13. 4. 2011, è emerso 
che le modifiche ed integrazioni non rispettano le disposizioni 
dell'articolo 61.a della Legge sulla pianificazione del territorio 
(Gazzetta uff. della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – rettifica), nel seguito: ZPNačrt) 
relativamente alla riduzione dei termini di presentazione delle li-
nee guida e dei pareri, come pure della durata dell’esposizione 
al pubblico. Conseguentemente, la procedura di predisposizio-
ne delle modifiche ed integrazioni proseguirà conformemente 
alle scadenze, definite dall’articolo 61.a della ZPNačrt, che pre-
scrivono un termine di 30 giorni per la consegna da parte degli 
enti predisposti alla sistemazione del territorio delle linee guida 
afferenti alla bozza delle modifiche ed integrazioni, un’esposi-
zioni al pubblico dalla durata di 30 giorni, nonché un termine di 
30 giorni per la consegna, da parte dei suddetti enti, delle linee 
guida in merito alla proposta delle modifiche ed integrazioni.

N. 3505-3/2013
Capodistria, 1. febbraio 2012

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

MOKRONOG - TREBELNO

759. Odlok o rebalansu A proračuna Občine 
Mokronog - Trebelno za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 
in 84/10 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12), določil Zakona 
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. 
US, 57/08, 94/10 – ZIU in 36/11) in 19. člena Statuta Občine 
Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Ob-
činski svet Občine Mokronog - Trebelno na 14. seji dne 5. 3. 
2013 sprejel

O D L O K
o rebalansu A proračuna Občine Mokronog - 

Trebelno za leto 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Mokronog - Trebelno za leto 
2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
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Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR)
skupina/podskupine kontov proračun 

2013
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.659.320

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.312.044
70 DAVČNI PRIHODKI 2.520.067

700 Davki na dohodek in dobiček 2.271.234
703 Davki na premoženje 165.833
704 Domači davki na blago in storitve 83.000
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 791.977
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 76.777
711 Takse in pristojbine 6.000
712 Denarne kazni 10.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 26.000
714 Drugi nedavčni prihodki 673.200

72 KAPITALSKI PRIHODKI 87.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 87.000

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.260.276
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 426.755
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 1.833.521

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.155.725
40 TEKOČI ODHODKI 1.162.821

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 272.600
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 39.100
402 Izdatki za blago in storitve 753.121
403 Plačila domačih obresti 35.000
409 Rezerve 63.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.384.956
410 Subvencije 24.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 708.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 153.585
413 Drugi tekoči domači transferi 499.371
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.518.948
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.518.948

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 89.000
430 Investicijski transferi proračunskim 
upor.
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 89.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
upor.

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –495.405

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 623.000
50 ZADOLŽEVANJE 623.000

500 Domače zadolževanje 623.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 145.500
55 ODPLAČILA DOLGA 145.500

550 Odplačila domačega dolga 145.500
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.) –18.905
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 477.500
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –496.405

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ne-
posrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe (PPP), 
glavne programe (GPR) in podprograme PPR), predpisane 
s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke (PP), te 
pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse;
– prihodki krajevnega samoprispevka za območje nekda-

nje KS Trebelno;
– prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 

zaradi odvajanja odpadnih voda;
– prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 

zaradi odlaganja odpadkov;
– prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega 

proračuna in drugih javnih skladov za investicije;
– drugi namenski prihodki.
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4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

Na predlog župana lahko občinski svet neomejeno odloča 
o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela 
proračuna.

Občinski svet lahko na predlog župana odloča o odpiranju 
novih proračunskih postavk v okviru veljavnega načrta razvoj-
nih programov.

Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih 
financah in tem odlokom neomejeno razporedi pravice porabe 
v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru 
področja proračunske porabe.

Župan s poletnim poročilom o izvrševanju proračuna v 
mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča ob-
činskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi 
realizaciji.

Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov kon-
to oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če 
pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika 
proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto 
se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru 
sredstev posameznega uporabnika.

5. člen
(začasno zadržanje izvrševanje proračuna)

Če med proračunskim letom, zaradi nastanka novih ob-
veznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj, 
povečajo ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede 
ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 
40. členom Zakona o javnih financah.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah sprejetega proračuna.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80  % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

– v letu 2014 70  % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 10  % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

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

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

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

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremeni 
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, 
katerih vrednost se spremeni za več kot 20  % mora predhodno 
potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obliko-
van po ZJF.

O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz dru-
gega odstavka 49. člena ZJF do višine 50.000 € odloča župan 
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

9. člen
(proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto-
vljena sredstva, ali za namene, da niso zagotovljena sredstva 
v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče na-
črtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
odloča župan.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo v finančni načrt uporabnika.

10. člen
Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o proračunu 

Občine Mokronog - Trebelno za leto 2013, se neposredno upo-
rabljajo določbe veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

11. člen
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan dolžniku do višine 420 evrov odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen
(zadolževanje)

V letu 2013 se Občina Mokronog - Trebelno namerava 
zadolžiti v višini 623.000 €.

13. člen
(poroštva)

Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica je Občina Mokronog - Trebelno, lahko 
občina daje poroštva.

O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih pod-
jetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča 
občinski svet.

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je 
Občina Mokronog - Trebelno, se smejo zadolževati le s so-
glasjem ustanovitelja. O dajanju soglasij odloča občinski svet.

Izdana soglasja in poroštva se štejejo v obseg možnega 
zadolževanja občine.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Občine Mokronog - 
Trebelno v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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15. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 410-0003/2013
Mokronog, dne 5. marca 2013

Župan
Občine Mokronog - Trebelno

Anton Maver l.r.

NOVO MESTO

760. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Regrške Košenice – 2

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12) ter 16. člena Statuta Mestne občine 
Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne 
občine Novo mesto na 20. seji dne 14. 2. 2013 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Regrške Košenice – 2

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(Podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, 
št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10, – teh. popr., 26/11 – ob-
vezna razlaga, 4/12 – teh. popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN) 
sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Regrške Košenice 
– 2 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

2. člen
(Vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelan je v 
digitalni in analogni obliki.

(2) Tekstualni del OPPN je določen v II. poglavju tega 
odloka.

(3) Grafični del OPPN je sestavina vezane mape OPPN. 
Njegova vsebina je določena v III. poglavju tega odloka.

3. člen
(Priloge OPPN)

(1) Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve 

prostorskega akta
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
6. Povzetek za javnost
7. Odločba o potrebnosti izvedbe CPVO.
(2) Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN, 

razen Strokovnih podlag iz 3. točke prejšnjega odstavka, ki so 
elaborirane v posebnih mapah in se hranijo na sedežu Mestne 
občine Novo mesto.

II. TEKSTUALNI DEL OPPN

4. člen
(Pomen izrazov)

HIŠA je enodružinska hiša ali hiša-dvojček.
ENODRUŽINSKA HIŠA je prostostoječa enostanovanjska 

stavba.
HIŠA-DVOJČEK je prostostoječa dvostanovanjska stavba, 

katere vsaka stanovanjska enota ima svojo gradbeno parcelo.
POMOŽNA STAVBA k stanovanjski hiši je lahko garaža, 

drvarnica ali shramba za spravilo orodja in podobnih stvari, z 
možnostjo združevanja naštetih namembnosti, če njene dimen-
zije presegajo merila, ki jih za nezahtevne in enostavne objekte 
določajo predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost.

POMOŽNA STAVBA-DVOJČEK sta dve pomožni stavbi 
združeni v eno stavbo, obenem pa stojita vsaka na svoji gradbe-
ni parceli. Obe pomožni stavbi sta v tem primeru postavljeni do 
(na) posestne meje in pripadata vsaka svoji stanovanjski enoti.

POMOŽNI OBJEKTI so pomožne stavbe, opredeljene s 
tem odlokom ter nezahtevni in enostavni objekti, razvrščeni 
skladno s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost.

GRADBENA LINIJA je črta, na katero mora biti postavljen 
zunanji rob zidu hiše oziroma fasada hiše, ki se gradi na zemlji-
šču ob tej črti. Gradbena linija se pri hišah upošteva v najmanj 
75  % deležu fasade orientirane proti ulici, pri čemer zunanji 
zidovi stavbe te linije navzven ne smejo presegati. Pomožne 
stavbe kakor tudi nezahtevni in enostavni objekti iz kategorije 
stavb morajo gradbeno linijo upoštevati v smislu gradbene 
meje, katere načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa 
se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost območja 
označenega s to mejo, razen v primeru, ko je s tem odlokom 
določeno drugače.

OBMOČJE ZA RAZVOJ STAVB je v grafičnem delu ozna-
čen predel, znotraj katerega je možno graditi hišo in pomožno 
stavbo. Predel je opredeljen deloma z gradbeno linijo in deloma 
z gradbeno mejo, katere načrtovani objekti ne smejo presegati, 
lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost 
območja označenega s to mejo, razen v primeru, ko je s tem 
odlokom določeno drugače.

FAKTOR ZAZIDANOSTI (FZ) je razmerje med tlorisno 
projekcijo zunanjih dimenzij največjih etaž stavbe nad tere-
nom in površino gradbene parcele. Pri tlorisni projekciji se ne 
upoštevajo balkoni, napušči ipd., upošteva pa se tlorisna pro-
jekcija pomožnih stavb ter nezahtevnih in enostavnih objektov 
iz kategorije stavb kakor tudi tlorisna projekcija nadstreškov, 
večjih od 2 m².

GRADBENA PARCELA obsega zemljišče, sestavljeno iz 
ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem 
stojijo oziroma na katerem so predvideni objekti in površine, ki 
služijo načrtovanemu objektu.

1. Opis prostorske ureditve

5. člen
(Območje urejanja)

(1) Območje urejanja OPPN obsega naslednje zemljiške 
parcele in dele zemljiških parcel, na katerih se izvedejo načr-
tovane prostorske ureditve: 1020/2, 1021/3, 754/2 in 1020/120, 
vse k.o. Gotna vas.

(2) Območje urejanja je grafično določeno v grafičnem 
delu na karti št. 3. Prikaz območja urejanja.

(3) Zaradi izvedbe infrastrukturne opreme obravnavanega 
območja so možni posegi tudi izven območja urejanja tega 
OPPN.

6. člen
(Načrtovane prostorske ureditve)

(1) S tem OPPN se načrtuje:
– izvedba stanovanjskega naselja s prostostoječimi eno-

družinskimi stanovanjskimi hišami ali hišami-dvojčki,
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– ureditev parkovnih in rekreacijskih površin ter obstoje-
čega gozda na jugovzhodu območja,

– izvedba notranje ceste ter druge infrastrukturne opreme.
(2) Ureditveno območje je členjeno na ureditvene enote 

(UE), za vsako od teh enot pa so s tem odlokom predpisani po-
goji in usmeritve za projektiranje in gradnjo. Območje urejanja 
se deli na naslednje UE:

– stanovanjsko naselje: UE S1 in S2,
– park: UE P in
– javno cestno omrežje: UE C.
(3) Vse rešitve so prikazane tudi v grafičnem delu.

2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor

2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve  
s sosednjimi območji

7. člen
(Odnos do sosednjih območij)

(1) Soseska Regrške Košenice leži na jugozahodu No-
vega mesta v bližini stanovanjskih območij nizke gostote. Od 
drugih poseljenih območij je ločena z zeleno cezuro in ima 
slabše prometne povezave. Nahaja se na griču, ki je izposta-
vljen pogledom iz bližnje okolice, in sicer predvsem predel, ki 
je namenjen pozidavi. Boljša integriranost naselja v preostalo 
mestno strukturo in predvsem programe bo zagotovljena s 
prometnimi ureditvami, ki so načrtovane v veljavnem OPN.

(2) Območje, namenjeno pozidavi in ureditvi, predstavlja 
zaradi svoje lege sredi naselja klasično zapolnitev obstoječe 
grajene strukture tako imenovano plombo, kar je pri načrtovani 
ureditvi upoštevano.

(3) Načrtovana soseska se navezuje na obstoječe javno 
cestno omrežje znotraj naselja Regrške Košenice, in sicer na 
jugu na javno pot JP 799124, ki se navezuje na lokalno zbirno 
cesto LZ 299031, na severu pa na javno pot JP 799123. Priklju-
čuje se tudi na ostalo obstoječe javno infrastrukturno omrežje 
z izjemo odvajanja padavinskih voda, ki se rešujejo lokalno s 
ponikovanjem.

2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin

8. člen
(Vrste dopustnih dejavnosti in programov)

(1) Na podlagi predpisov o standardni klasifikaciji dejav-
nosti in OPN so v UE S1 in S2 poleg stanovanjske namemb-
nosti dopustne naslednje dejavnosti:

– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti: 62 Raču-
nalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane 
dejavnosti in 63 Druge informacijske dejavnosti

– K Finančne in zavarovalniške dejavnosti
– L Poslovanje z nepremičninami
– M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti: 

69 Pravne in računovodske dejavnosti, 70.2 Podjetniško in 
poslovno svetovanje, 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; 
tehnično preizkušanje in analiziranje – 71.1 Arhitekturno in 
tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje, 72 Znan-
stvena raziskovalna in razvojna dejavnost, 73 Oglaševanje in 
raziskovanje trga, 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti

– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
– P Izobraževanje: 85.1 Predšolska vzgoja, 85.5 Drugo 

izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje – 85.52 Izo-
braževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kul-
ture in umetnosti in 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

– Q Zdravstvo in socialno varstvo: 86.2 Zunajbolnišnična 
zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost in 86.9 Druge de-
javnosti za zdravje

– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti: 90 Kul-
turne in razvedrilne dejavnosti – 90.03 Umetniško ustvarjanje

– S Druge dejavnosti: 95 Popravila računalnikov in izdel-
kov za široko rabo; 96 Druge storitvene dejavnosti razen 96.03 
Pogrebna dejavnost.

(2) Dejavnosti iz prvega odstavka so dopustne, če:
– se v objektu odvijajo kot dodatna dejavnost poleg 

osnovne stanovanjske namembnosti in prostori zanjo ne pre-
segajo polovico neto površin hiše,

– so parkirne površine zagotovljene na gradbeni parceli 
objekta, v katerem se dejavnost odvija in ne obsegajo več kot 
5 parkirnih mest,

– ne povzroča motenj v okolju.
(3) Na podlagi predpisov o standardni klasifikaciji dejav-

nosti in OPN so v UE P dopustne: R. Kulturne, razvedrilne in 
rekreacijske dejavnosti – 93 Športne in druge dejavnosti za 
prosti čas.

(4) Na podlagi predpisov o standardni klasifikaciji dejav-
nosti so v UE C ter smiselno na celotnem območju urejanja 
tega OPPN dopustne naslednje dejavnosti:

– D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN 
PARO: 35.12 Prenos električne energije, 35.13 Distribucija ele-
ktrične energije, 35.22 Distribucija plinastih goriv po plinovodni 
mreži in 35.3 Oskrba s paro in vročo vodo

– E OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA

– H PROMET IN SKLADIŠČENJE: 49.3 Drug kopenski 
potniški promet

– J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNO-
STI: 61.1 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih in 61.2 Brez-
žične telekomunikacijske dejavnosti.

9. člen
(Vrste dopustnih del in gradenj)

Dopustne so novogradnje, rekonstrukcije, vzdrževalna 
dela, odstranitev objektov, sprememba namembnosti dela 
objekta znotraj dopustnih dejavnosti, določenih s tem odlokom, 
dela v zvezi z urejanjem javnih in drugih zunanjih površin in 
dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost.

10. člen
(Vrste dopustnih objektov glede na namen)

(1) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zah-
tevnost je v UE S1 in S2 dopustna gradnja manj zahtevnih 
objektov: enodružinskih hiš ali hiš-dvojčkov ter njihovih pomo-
žnih stavb, ki v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji objektov 
sodijo med 111 Enostanovanjske stavbe, 1242 Garažne stavbe 
in 1274 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje.

(2) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtev-
nost je v UE S1 in S2 dopustna izvedba naslednjih nezahtevnih 
objektov:

– objekti za lastne potrebe: drvarnica, garaža, steklenjak, 
uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa, utrjene 
dovozne poti,

– ograje ter
– škarpe in podporni zidovi: izvaja se jih lahko samo v 

primeru, da drugačna podpora terena (npr. z brežino) ni možna.
(3) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtev-

nost je v UE S1 in S2 dopustna izvedba naslednjih enostavnih 
objektov:

– objekti za lastne potrebe: nadstrešek, rezervoar za 
utekočinjeni naftni plin ali nafto, zbiralnik za kapnico, enoetažni 
pritlični objekt, utrjeno dvorišče,

– pomožni infrastrukturni objekti:
– pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ce-

ste,
– pomožni energetski objekti, razen tipskega zabojnika 

za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin,
– pomožni komunalni objekti: vodovodni priključek, 

objekt s hidroforno postajo, kanalizacijski priključek, cestni 
priključek na javno občinsko cesto, vodno zajetje, priključek na 
vročevod oziroma toplovod.

(4) Določila drugega in tretjega odstavka tega člena ve-
ljajo tudi za parcele od P-2 do P-15 v UE P in za parceli C-3 
in C-4 v UE C, če bodo odkupljene in priključene k sosednjim 
gradbenim parcelam izven območja urejanja tega OPPN.
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(5) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtev-
nost je v UE P dopustno izvesti naslednje manj zahtevne objek-
te: travnato nogometno igrišče, odprto košarkarsko igrišče, 
površino za odbojko na pesku (dve igrišči), otroško igrišče in 
park, ob tem pa je dopustna tudi izvedba manjšega servisnega 
objekta za sanitarije, garderobe in spravilo športnih rekvizitov 
ter izvedba drugih spremljajočih športnih in parkovnih ureditev 
(poti, ograj itd.). Vsi našteti objekti in ureditve skladno s pred-
pisi o enotni klasifikaciji objektov sodijo med 12650 Stavbe za 
šport, 241 Objekte za šport, rekreacijo in prosti čas ter 24205 
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

(6) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zah-
tevnost je v UE P dopustna izvedba naslednjih nezahtevnih 
objektov:

– objekti za lastne potrebe: bazen, utrjene dovozne poti,
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi: izvaja se jih lahko samo v 

primeru, da drugačna podpora terena (npr. z brežino) ni možna,
– pomožni infrastrukturni objekti: razen baznih postaj in 

malih komunalnih čistilnih naprav,
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi 

in prireditvam: kiosk,
– spominska obeležja.
(7) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zah-

tevnost je v UE P dopustna izvedba naslednjih enostavnih 
objektov:

– objekti za lastne potrebe: zbiralnik za kapnico, en nad-
strešek in rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, ki sta 
dopustna samo za potrebe servisnega objekta znotraj UE P, 
utrjeno dvorišče,

– pomožni infrastrukturni objekti:
– pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ce-

ste, objekt javne razsvetljave in cestni silos,
– pomožni energetski objekti: nizkonapetostno distri-

bucijsko elektroenergetsko omrežje, ločilno oziroma krmilno 
mesto, signalno-zaščitni vod, relejna hišica, priključek na dis-
tribucijsko plinovodno omrežje,

– pomožni komunalni objekti: vodovodni priključek, 
objekt s hidroforno postajo, kanalizacijski priključek, zbiral-
nica ločenih frakcij (ekološki otok), cestni priključek na javno 
občinsko cesto, vodno zajetje, priključek na vročevod oziroma 
toplovod,

– vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave,
– začasni objekti: oder z nadstreškom, pokriti prireditveni 

prostor, začasna tribuna,
– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na pro-

stem: igrišče za šport in rekreacijo na prostem, smučišče, 
kolesarska steza, sprehajalna pot, trimska steza,

– spominska obeležja,
– urbana oprema: nadkrita čakalnica, javna kolesarnica, 

javna telefonska govorilnica, transparent, skulptura in druga 
prostorska inštalacija, montažna sanitarna enota, vodnjak ozi-
roma okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu javne 
razsvetljave.

(8) V območju UE P se postavijo klopi in druga spremlja-
joča drobna urbana oprema, vključno z občasnimi stojnicami za 
prodajo različnih izdelkov ob morebitnih prireditvah.

(9) V UE C je dopustna izvedba infrastrukturnih objek-
tov in naprav, ki v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst 
objektov spadajo med naslednje gradbeno-inženirske objek-
te: 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste 
in gozdne ceste, 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) 
elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska 
omrežja in 24205 – Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso 
uvrščeni drugje.

(10) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zah-
tevnost je v UE C dopustna izvedba naslednjih nezahtevnih 
objektov:

– objekti za lastne potrebe: utrjene dovozne poti,
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi: izvaja se jih lahko samo v 

primeru, da drugačna podpora terena (npr. z brežino) ni možna,

– pomožni infrastrukturni objekti: pločnik in kolesarska 
steza ob vozišču ceste, postajališče, pomožni objekti vodne 
infrastrukture, mala komunalna čistilna naprava,

– spominska obeležja.
(11) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zah-

tevnost je v UE C dopustna izvedba naslednjih enostavnih 
objektov:

– objekti za lastne potrebe: nadstrešek, utrjeno dvorišče,
– pomožni infrastrukturni objekti:

– pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ce-
ste, objekt javne razsvetljave, cestni silos,

– pomožni energetski objekti, razen tipskega zabojnika 
za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin,

– pomožni komunalni objekti: vodovodni priključek, 
objekt s hidroforno postajo, kanalizacijski priključek, mala ko-
munalna čistilna naprava, zbiralnica ločenih frakcij (ekološki 
otok), cestni priključek na javno občinsko cesto, vodno zajetje, 
priključek na vročevod oziroma toplovod,

– vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave,
– spominska obeležja,
– urbana oprema: nadkrita čakalnica, javna kolesarnica, 

javna telefonska govorilnica, transparent, skulptura in druga 
prostorska inštalacija, večnamenski kiosk, obešanka na drogu 
javne razsvetljave.

2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

11. člen
(Velikost, zmogljivost in oblikovanje objektov  

v okviru UE S1 in S2)
(1) Tlorisna površina hiš, njihovih pomožnih stavb, kakor 

tudi nezahtevnih in enostavnih objektov, ki sodijo v kategorijo 
stavb ter nadstreškov, večjih od 2m², je v okviru posamezne 
gradbene parcele določena s FZ, ki znaša do 0,4. V primeru 
izvedbe hiš-dvojčkov in/ali pomožnih stavb-dvojčkov se ob-
močje za razvoj stavb pomakne do meje gradbene parcele, 
na kateri se gradi druga polovica stavbe; FZ se v tem primeru 
zmanjša na 0,32.

(2) V okviru posameznega območja za razvoj stavb v UE 
S1 in S2 lahko stoji ena enodružinska hiša ali ena stanovanjska 
enota hiše-dvojčka in ena pomožna stavba. Namesto pomo-
žne stavbe se lahko izvede eden od naslednjih nezahtevnih 
objektov: drvarnica, garaža ali lopa. Če želi investitor na svoji 
gradbeni parceli postaviti dva ali tri od prej naštetih nezahtevnih 
objektov, jih mora združiti v eno stavbo – več posamičnih tovr-
stnih nezahtevnih objektov ni dovoljeno postavljati.

(3) Stavbe se zasnujejo sodobno, upoštevati pa morajo 
izpostavljeno lego na vrhu griča, zato naj bo njihovo oblikovanje 
takšno, da bodo pri pogledih iz okolice čim manj opazni (npr.: 
obitje morebitnih trikotnih čel z lesom). Oblikovanje vseh stavb 
na posamezni gradbeni parceli mora biti poenoteno.

(4) Kota pritličja je na nivoju terena ali največ 30 cm nad 
njim. Če je teren nagnjen, se kota poravna z najvišjim delom 
zemljišča ob stavbi. Višinska kota zemljišča ob stavbi lahko od-
stopa od višinske kote ceste, ob kateri stavba stoji za ± 30 cm 
navzgor ali navzdol.

(5) Hiše:
– Tloris: razmerje med osnovnima stranicama je najmanj 

1:1,2. Izjema je dvojček, ki je lahko tudi kvadraten. Dopustno je 
dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni podolgovatega 
tlorisa L – oblike.

– Višinski gabarit: povsem vkopana ali delno vidna klet, 
pritličje in mansarda. Klet je lahko delno vidna samo kot po-
sledica nagnjenega terena in mora imeti najmanj dve tretjini 
zunanje stene zasute. Kolenčni zid hiše je lahko največ 1,0 m 
s kapno lego vred, merjeno od betonske plošče med pritličjem 
in mansardo.

– Strehe hiš naj bodo dvokapne, z naklonom od 35º do 
45º z dopustnim odstopanjem +/-10  %. Kritina naj bo opečna v 
naravni oranžnoopečni barvi. Na strehah so dopustni: strešna 
okna, enokapne (pravokotne oziroma dvignjene) frčade, lahko 
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tudi dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. 
Frčade na eni strehi se poenotijo po obliki in velikosti. Na eni 
strešini so lahko največ tri frčade.

– Fasade: oblikovanje in horizontalna ter vertikalna čle-
nitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin ter 
oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni, 
barve fasad pa umirjene.

(6) Pomožne stavbe ter nezahtevni in enostavni objekti:
– Nezahtevni in enostavni objekti se gradijo v skladu z 

določili glede njihove velikosti iz predpisov o vrstah objektov 
glede na zahtevnost, če s tem odlokom ni določeno drugače. 
Na gradbenih parcelah, ki pripadajo stanovanjski stavbi, se 
lahko zgradi največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste, 
kar ne velja za nadstreške, ki v skupni površini ne smejo pre-
segati 45 m2, vendar največ toliko objektov oziroma stavb, 
da ni presežena meja faktorja zazidanosti, določenega s tem 
odlokom. Združevanje dveh objektov za lastne potrebe iste 
vrste ni dovoljeno.

– Tloris: razmerje stranic je lahko poljubno. Bruto tlorisna 
površina pomožne stavbe je lahko največ 50 m². K pomožni 
stavbi se lahko dogradijo tudi posamezni nezahtevni in eno-
stavni objekti, ki skupaj s pomožno stavbo ne smejo presegati 
s tem odlokom predpisano skupno bruto tlorisno površino za 
pomožno stavbo.

– Višinski gabarit: pomožna stavba je lahko samo pritlična 
in sme biti visoka največ 2,3 m do kapne lege.

– Strehe naj bodo dvokapne, z naklonom 35º do 45º z 
dopustnim odstopanjem +/-10  %. Kritina naj bo opečna v na-
ravni oranžnoopečni barvi. Dopusten je tudi naklon do 15º. V 
primeru strehe z nizkim naklonom naj bo kritina ravna kovinska. 
Nadstrešnice imajo lahko tudi svetloboprepustno kritino.

– Fasade: veljajo enaka določila kot pri hišah.
– Ograje in podporni zidovi: medsosedske ograje so lahko 

visoke največ 1,8 m. Oblikovane naj bodo preprosto. Podporni 
zidovi ali škarpe so na vidni strani lahko samo kamniti. Kamniti 
zidovi vseh vrst in obloge iz kamna morajo biti narejeni iz 
domačih vrst kamna, položenih na tradicionalen način: kamni 
smejo biti le grobo obdelani, daljša stranica kamnov mora ležati 
vodoravno z minimalnimi fugami (tako imenovani »kiklopski« 
zidovi niso dovoljeni).

(7) Določila šestega odstavka tega člena, ki se nanašajo 
na nezahtevne in enostavne objekte, veljajo tudi za parcele od 
P-2 do P-15 v UE P in za parceli C-3 in C-4 v UE C, če bodo 
odkupljene in priključene k sosednjim gradbenim parcelam 
izven območja urejanja tega OPPN.

12. člen
(Velikost, zmogljivost in oblikovanje objektov v okviru UE P)

(1) Obseg športnih in intenzivnejših parkovnih ureditev 
je določen z območjem urejenih parkovnih in športnih povr-
šin, prikazanim v grafičnem delu. Obseg površine, namenjene 
ohranitvi in ureditvi obstoječega gozda, je določen z območjem 
gozda, prikazanim v grafičnem delu. Izven teh dveh območij je 
predel zelenic z manj intenzivno parkovno ureditvijo.

(2) Posamezne programe oziroma elemente ureditve je 
potrebno načrtovati in razvijati tako, da se nobeden od teh 
programov oziroma elementov ne izvaja na račun drugega. 
Območje mora ostati večnamensko in zadovoljevati rekreativne 
potrebe različnih kategorij prebivalstva.

(3) Servisni objekt v okviru UE P:
– tloris: razmerje stranic je lahko poljubno; bruto tlorisna 

površina je lahko največ 40 m²,
– višinski gabarit: stavba je lahko samo pritlična in sme 

biti visoka največ 2,4 m do kapne lege,
– streha: naklon in kritina naj bosta enaka kot pri hišah, 

dopustna so strešna okna,
– fasade: veljajo enaka določila kot pri hišah iz 11. člena 

tega odloka.
(4) Nezahtevni in enostavni objekti se gradijo v skladu z 

določili glede njihove velikosti iz predpisov o vrstah objektov 
glede na zahtevnost, če s tem odlokom ni določeno druga-
če in se oblikovno poenotijo (uskladijo) s servisnim objektom 

oziroma ostalim ureditvam za šport in rekreacijo. Postavitev 
začasnega objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zeleni-
cah in drugih površinah ter objektih. Začasni objekt, namenjen 
prireditvi, se lahko postavi le za čas prireditve, vendar ne za 
več kot trideset dni.

(5) Ograje in podporni zidovi: višina ograj se prilagodi 
njihovemu namenu. Zaščitne ograje oziroma mreže ob športnih 
igriščih se oblikujejo skladno s funkcijo. Oporni zidovi ali škarpe 
se oblikujejo na enak način, kot je to določeno v 11. členu tega 
odloka za UE S1 in S2.

(6) Urbana oprema se oblikuje po načelih sodobnega 
oblikovanja in usklajeno s preostalimi elementi obcestnega pro-
stora ter kakovostne okoliške parkovne in obcestne ureditve.

13. člen
(Velikost, zmogljivost in oblikovanje objektov v okviru UE C)

Pogoji za projektiranje in gradnjo objektov v okviru UE C 
so predpisani v točki 3 Zasnova projektnih rešitev in pogojev 
glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastruk-
turo in grajeno javno dobro. Glede velikosti, zmogljivosti in 
oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov v UE C veljajo 
določila predpisov o vrstah objektov glede na zahtevnost ter 
peti in šesti odstavek 12. člena tega odloka.

14. člen
(Lega objektov na zemljišču)

(1) Lega objektov v okviru UE S1 in S2:
– Hiše morajo biti postavljene ob gradbeno linijo ter ležati 

znotraj območja za razvoj stavb, razen v primeru, ko se gradi 
hiša-dvojček, takrat se lahko stavba gradi do meje gradbene 
parcele. Sleme najdaljše stranice hiše naj bo vzporedno z ulico, 
proti kateri je hiša orientirana. Izjema je edino hiša, grajena v 
obliki črke L, ko je lahko daljša stranica pravokotna na cesto.

– Pomožne stavbe morajo ležati v območju za razvoj 
stavb, razen v primeru, ko se gradi pomožna stavba-dvojček; 
le-ta se lahko gradi do meje gradbene parcele.

– Nezahtevni in enostavni objekti se lahko gradijo znotraj 
in izven območja za razvoj stavb, pri čemer ne smejo biti grajeni 
izven gradbene linije. Ne glede na določilo prejšnjega stavka 
se lahko izven gradbene linije izvajajo: nadstreški, utrjene 
dovozne poti, utrjeno dvorišče, medsosedske ograje, podporni 
zidovi, pomožni infrastrukturni objekti, rezervoar za utekočinjeni 
naftni plin ali nafto in zbiralnik za kapnico; slednja dva morata 
biti vkopana. Medsosedske ograje se lahko postavljajo med 
gradbenimi parcelami posameznih hiš; med hišami in javno 
cesto ograje niso dopustne.

(2) Določila prejšnjega odstavka tega člena, ki se nanaša-
jo na nezahtevne in enostavne objekte, veljajo tudi za parcele 
od P-2 do P-15 v UE P in za parceli C-3 in C-4 v UE C, če bodo 
odkupljene in priključene k sosednjim gradbenim parcelam 
izven območja urejanja tega OPPN.

(3) Lega objektov v okviru UE P:
– Meji območij urejenih parkovnih in športnih površin ter 

gozda, znotraj katerih je dovoljena gradnja objektov, sta prika-
zani v grafičnem delu in sta definirani z gradbeno mejo.

– Lega športnih in intenzivnejših parkovnih ureditev ter 
servisnega objekta ni posebej opredeljena, nahajati pa se 
morajo znotraj območja urejenih parkovnih in športnih povr-
šin. Pred izdajo gradbenega dovoljenja se izdelajo celovite 
urbanistične, arhitekturne in krajinsko-arhitekturne strokovne 
rešitve, ki jih potrdi MONM. Znotraj območja gradbene parcele 
servisnega objekta, ki se jo opredeli v strokovnih rešitvah, mo-
rata biti tudi morebitna, temu objektu pripadajoča nadstrešek 
in rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto.

– Lega nezahtevnih in enostavnih objektov se opredeli 
skladno z vrsto objekta in programom dejavnosti ter ostalih 
elementov prostorske ureditve v območju. Začasni objekt kiosk, 
namenjen sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, se lahko 
postavi samo na že urejene tlakovane površine.

– Izven območja urejenih parkovnih in športnih površin in 
območja gozda je predel zelenic z manj intenzivno parkovno 
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ureditvijo, pri čemer je poudarek na zatravljenih površinah z 
drevjem in grmovjem v sonaravni obliki ter manj na ureditvi 
površin, namenjenih uporabi obiskovalcev parka. V ta predel je 
možno umeščati tudi s tem odlokom dopustno urbano opremo 
ter izvajati pešpoti.

(4) Lega objektov v okviru območja UE C je prikazana v 
grafičnem delu OPPN.

15. člen
(Odmiki za nezahtevne in enostavne objekte)

Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje so-
sednjih zemljišč odmaknjeni najmanj 1,5 m, razen škarp in 
podpornih zidov, pomožnih infrastrukturnih objektov in urbane 
opreme, ki morajo biti od sosednjega zemljišča oddaljeni 0,5 m, 
ter ograje, ki se lahko gradijo do meje. Ob soglasju lastnika 
sosednjega zemljišča se lahko vsi ti objekti postavljajo do meje, 
ograje pa tudi na posestno mejo. Rezervoar za utekočinjeni 
naftni plin ali nafto mora biti od meje sosednjih zemljišč odda-
ljen najmanj toliko, kot to določajo predpisi, ki urejajo področje 
naprav za vnetljive tekočine in pline.

16. člen
(Ureditev zunanjih površin)

(1) Zaradi racionalne izkoriščenosti razpoložljivega zemlji-
šča se izvede rekonstrukcija terena z zasutjem vrtače na se-
vernem delu območja urejanja tega OPPN. Ureditev terena je 
prikazana v grafičnem delu na karti št. 6 Prikaz ureditve terena.

(2) Ureditve v okviru UE S1 in S2 in:
– pri zunanji ureditvi zemljišč v okviru posameznih grad-

benih parcel naj prevladujejo zelene površine; predvsem naj bo 
v obliki zelenic in vrtov urejeno ozadje parcel,

– za vse ozelenitve se uporabljajo avtohtona drevesa in 
grmovje. Vsaka gradbena parcela naj ima najmanj eno visoko-
raslo listnato drevo. Pritlikavo sadno drevje ni dopustno.

(3) Ureditve v okviru UE P1:
– Nogometno igrišče se izvede v travnati obliki. Območje 

košarkarskega igrišča se asfaltira. Odbojkarski igrišči se po-
sujeta z mivko. Otroško igrišče se posuje z drobnim prodom.

– Če parcela P1-8 ne bo odkupljena in priključena k eni 
od sosednjih gradbenih parcel izven območja urejanja tega 
OPPN, je preko nje za lažjo dostopnost do parka možno izvesti 
peš povezavo do lokalne zbirne ceste LZ 299031. Po celi UE 
P se izvedejo pešpoti oziroma steze. Poti in steze se tlakujejo 
ali izvedejo v peščeni obliki.

– Obstoječi gozdiček se razredči in uredi predvsem v 
smislu zagotavljanja pogojev za zdravo rast in razvoj dreves.

– Preostale zelene površine se uredijo v travnati obliki z 
avtohtonim drevjem in grmovjem ter deloma v sonaravni, delo-
ma pa v urejeni parkovni obliki (vključno z zasaditvijo cvetja). 
Parcele, ki bodo priključene k obstoječim gradbenim parcelam 
izven območja urejanja tega OPPN, se urejajo v prvi vrsti kot 
vrtovi in zelenice z avtohtonim drevjem, grmovjem in drugimi 
avtohtonimi zasaditvami.

– V okviru parka in športnih površin se izvede diskretna 
javna razsvetljava.

(4) Ureditve v okviru UE C: v obcestnem prostoru je do-
pustna ureditev zelenic. Zelene površine se uredijo v sonaravni 
travnati obliki z avtohtonim drevjem in grmovjem.

17. člen
(Javne površine)

Med javne površine sodita UE P in C, katerih obseg je 
prikazan v grafičnem delu na karti št. 4 Prikaz ureditvenih enot. 
Parcele od P-2 do P-15 v UE P in parceli C-3 in C-4 v UE C, ki 
so predvidene z možnostjo odkupa s strani lastnikov sosednjih 
gradbenih parcel izven območja urejanja tega OPPN in ki v 
primeru odkupa izgubijo status javne površine, so prikazane 
v grafičnem delu na karti št. 9 Prikaz gradbenih parcel. Če do 
odkupa parcel ne pride, ostanejo javna površina.

2.4 Parcelacija in gradbene parcele

18. člen
(1) Gradbene parcele so določene v grafičnem delu in 

prikazane na karti 9 Prikaz gradbenih parcel. Zemljiške parcele 
se v območju, ki se ureja s tem prostorskim aktom, lahko delijo 
ali združujejo le skladno s karto št. 9 Prikaz gradbenih parcel. 
Odstopanja od pogojev za določitev gradbenih parcel so do-
pustna, kadar so posledica prilagajanja pozicijski natančnosti 
geodetskih postopkov, kadar zaradi odstopanj, dopustnih s tem 
prostorskim aktom, pride do spremenjenih funkcionalnih, obli-
kovalskih ali tehničnih rešitev in s tem do spremenjene oblike 
in lege objektov ali cestnih površin.

(2) Parcele v UE S1 in S2 so namenjene gradnji novih 
stanovanjskih hiš. Parcele z oznakami od S1-21 do S1-34 in 
parcele od S2-4 do S2-6 niso samostojne gradbene parcele, am-
pak so lahko del gradbenih parcel v območju tega OPPN ali del 
gradbene parcele izven območja tega OPPN, na katere mejijo.

(3) Parcele v UE P so namenjene ureditvi parkovnih in 
rekreativnih površin. Ne glede na to se lahko parcele z ozna-
kami od P-2 do P-15 pripojijo sosednjim obstoječim gradbenim 
parcelam izven območja OPPN.

(4) Parcela v UE C z oznako C-1 je namenjena javni 
cesti, parceli z oznakama C-2 in C-5 javnima zelenicama s 
ponikovalnicami in ekološkim otokom, parcela C-6 pa javni 
površini z ekološkim otokom. Parceli z oznakama C-3 in C-4 
se lahko pripojita sosednjim obstoječim gradbenim parcelam 
izven območja OPPN.

(5) Za potrebe razlastitve in omejitve lastninske pravice v 
javno korist so dopustne delitve in drugi geodetski postopki vseh 
zemljiških parcel, ki so potrebne za gradnjo javnih cest in drugih 
objektov, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb.

3.  Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro

19. člen
(Splošni pogoji za izvedbo infrastrukturne opreme  

v območju urejanja)
(1) Pri izvedbi posegov v prostor je treba zaradi izgradnje 

objektov in omrežij infrastrukture zagotoviti sprotno in končno 
sanacijo poškodb prostora ter izvedbo različnih vrst infrastruk-
ture načrtovati sočasno.

(2) Za priključitev na posamezne infrastrukturne vode in 
naprave je potrebno pridobiti pogoje in soglasje upravljavcev. 
Pred gradbenim posegom v varovalni pas infrastrukturnih objek-
tov je potrebno pridobiti pogoje upravljavca posameznega voda. 
Smernice, podane k temu OPPN v okviru postopka njegove 
priprave, se smiselno upoštevajo v nadaljnjih fazah projektiranja.

(3) Podrobnosti, ki niso zajete v tem OPPN in se dorečejo 
v fazi projektiranja za postopek pridobitve gradbenega dovo-
ljenja, ne smejo presegati smernic in mnenja nosilcev urejanja 
prostora, podanih k temu OPPN.

(4) Za projektiranje in gradnjo objektov gospodarske javne 
infrastrukture ter priključevanje nanje, za katere prostorsko 
izvedbeni pogoji s tem odlokom niso podrobneje določeni, se 
smiselno uporabljajo splošni prostorsko izvedbeni pogoji, ki jih 
določa OPN, če ti niso v nasprotju z določili tega odloka.

3.1 Prometna infrastruktura

20. člen
(Cestno omrežje)

(1) Koncept prometne ureditve temelji na ureditvi notranjih 
povezovalnih cest, ki omogočajo dostopnost do novih gradbe-
nih parcel. Cestno omrežje sestavljajo:

– Cesta »A«: predstavlja osrednjo cestno povezavo nove 
stanovanjske soseske, ki se na severu in jugu navezuje na ob-
stoječo ulico Košenice. Na severu se izvede nov priključek, na 



Stran 2714 / Št. 20 / 8. 3. 2013 Uradni list Republike Slovenije

jugu pa se izvede rekonstrukcija obstoječega priključka. Cesta 
se izvede v asfaltu. Za potrebe pešprometa se ob desnem in 
levem robu vozišča zgradi hodnik za pešce.

– Cesta »B«: predstavlja interno cesto, s priključkom na 
cesto »A« in obračališčem na koncu trase.

(2) Tipski prečni profil ceste »A« znaša:
– vozni pas 2 x 2,50 = 5,00 m
– hodnik za pešce 2 x 1,50 = 3,00 m
– bankina ob hodniku  2 x 0,50 = 1,00 m
– skupaj   = 9,00 m
(3) Tipski prečni profil ceste »B« znaša:
– vozni pas 1 x 4,00 = 4,00 m
– hodnik za pešce 1 x 1,50 = 1,50 m
– bankina ob hodniku  1 x 0,50 = 0,50 m
– bankina ob vozišču 1 x 0,75 = 0,75 m
– skupaj  = 6,75 m.
(5) Končno debelino posameznega sloja cestišča se do-

loči v projektni dokumentaciji glede na predvideno prometno 
obremenitev, ugo tovljeno nosilnost osnovne posteljice in ge-
oloških raziskav.

(6) Pri projektiranju in izvedbi cestnega omrežja se upo-
števajo predpisi, ki urejajo predmetno področje.

21. člen
(Mirujoči promet)

(1) Za potrebe obiskovalcev parka in športnih igrišč se 
ob levem robu vozišča ceste »A« zgradijo vzdolžna parkirišča 
za osebna vozila (okoli 10 PM). Parkirišča se izvedejo v proti-
prašni izvedbi.

(2) Stanovanjski objekti morajo imeti zagotovljena parki-
rišča na lastni parceli.

22. člen
(Požarne poti in dostopne ceste)

Kot požarne poti so opredeljene vse notranje dostopne 
ceste. Njihova označitev na terenu se izvede skladno s predpisi 
o varstvu pred požarom. Požarni in intervencijski dostopi so 
prikazani v grafičnem delu.

3.2 Komunalna infrastruktura

23. člen
(Vodovod)

(1) Predmetno območje se bo oskrbovalo iz VH Sv. Rok, 
ki stoji na koti 240 m n.v., kar pomeni, da bodo tlaki v vodo-
vodnem omrežju razmeroma nizki, zato je potrebno za zago-
tavljanje požarne varnosti predvideti nekoliko večje premere 
cevovoda, kar bo omogočalo, da se bo s priklopom gasilskih 
črpalk na hidrant dosegel ustrezen tlak za gašenje.

(2) Objekti, ki bodo locirani nad koto 220 m n.v. bodo imeli 
omejen tlak – med 1 in 1,5 bar., zato bodo potrebovali interne 
naprave za dvig tlaka. Le-te bo upravljavec omrežja svetoval 
v soglasju za priklop.

(3) Novo vodovodno omrežje za potrebe oskrbe novih 
objektov se projektira v notranji povezovalni cesti »A«. Izvede 
se v materialih in dimenzijah, ki jih zahteva upravljavec, in sicer 
od mesta navezave na obstoječi vodovod PVC 140 do obsto-
ječega vodovoda PVC 110, ki poteka v obstoječi dostopni cesti 
na severnem delu območja. Pod enakimi pogoji se izvede tudi 
vodovod, ki poteka v vozišču ceste »B«. Zagotovita se oskrba 
s pitno in požarno vodo.

(4) Pri projektiranju se upošteva umestitev potrebnega 
števila požarnih hidrantov.

(5) Pri projektiranju in izvedbi vodovoda se upoštevajo 
predpisi, ki urejajo področje oskrbe s pitno vodo.

24. člen
(Fekalna kanalizacija)

(1) Odvajanje fekalnih voda je možno s priključkom na 
obstoječo javno mešano kanalizacijsko omrežje, ki poteka po 
ulici Košenice.

(2) Znotraj območja urejanja se izvede kanalizacija v 
ločenem sistemu.

(3) Vse fekalne odpadne vode morajo biti obvezno pri-
ključene na javni kanalizacijski sistem. Vse naprave in objekti 
se morajo izvesti vodotesno. Pri dejavnostih, pri katerih se 
pojavljajo obremenjene odpadne vode, se morajo predhodno 
dodatno obdelati tako, da je možna kontrola pred izpustom v 
javno kanalizacijo. Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije se 
upošteva vsa veljavna zakonodaja, ki se nanaša na odvajanje 
in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.

(4) Materiali, s katerimi bo zgrajena komunalna kanali-
zacija, morajo ustrezati vsem zahtevanim normativom in stan-
dardom.

25. člen
(Meteorna kanalizacija)

(1) Meteorne vode iz cest in utrjenih površin ni možno 
priključiti na obstoječo mešano kanalizacijsko omrežje, ker je 
preobremenjeno z obstoječimi meteornimi vodami.

(2) Za potrebe odvajanja meteornih voda iz območja ure-
janja se v vozišču dostopnih cest izvede meteorna kanalizacija, 
ki se spelje v ponikovalne vrtine na severnem in južnem delu 
območja, prikazane v grafičnem delu na karti št. 13 Zbirna 
situacija komunalne infrastrukture.

(3) Meteorne vode s cestišča se lahko spelje v novo 
meteorno kanalizacijo. Ustrezna je tudi rešitev z razpršenim 
ponikanjem preko ponikovalnega drenažnega jarka, ki poteka 
vzdolž ceste.

(4) Meteorne vode s streh in parkirnih površin se speljejo 
v novo meteorno kanalizacijo.

(5) Ponikanje meteornih voda je potrebno projektno ob-
delati v fazi izdelave PGD projektne dokumentacije, kjer mora 
sodelovati hidrogeolog. Delovanje projektiranih objektov je po-
trebno preveriti z ustreznim ponikovalnim testom.

(6) Ponikanje meteorne vode s športnih igrišč se izvede 
z drenažnimi polji (zasutimi in pokritimi drenažnimi jarki), ki 
potekajo ob robu igrišča.

(7) Onesnažene padavinske vode s parkirišč in utrjenih 
povoznih površin se pred izpustom v ponikovalnice oziroma 
javno meteorno kanalizacijo predhodno ustrezno očisti.

(8) Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije se upoštevajo 
predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
in meteorne vode.

26. člen
(Odstranjevanje odpadkov)

(1) Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen s 
predpisi o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komu-
nalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov 
komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto.

(2) Posode za ločeno zbiranje odpadkov se postavi na 
ekološko tehnično ustrezen prostor.

(3) Gradbene odpadke, ki nastajajo med gradnjo objekta, 
je potrebno deponirati skladno s predpisi o ravnanju z grad-
benimi odpadki in predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem 
odpadkov.

27. člen
(Ogrevanje)

Ogrevanje stavb je predvideno preko novozgrajenega 
plinovodnega omrežja. Stavbe se lahko ogrevajo tudi na druga 
ekološko sprejemljiva goriva oziroma z izkoriščanjem drugih 
virov energije – npr. alternativnih virov ogrevanja in tudi hlaje-
nja (pasivna hiša), s solarno energijo (obnovljivi viri energije), 
toplotnimi črpalkami itd.

3.3 Energetska infrastruktura

28. člen
(Nizkonapetostni razvod in EKK)

(1) Električni vodniki nizke napetosti so obstoječi in so 
zemeljske izvedbe, deloma položeni prosto v zemljo, večinoma 
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pa v ceveh obstoječe elektrokabelske kanalizacije (EKK). Tan-
girane vode, ki potekajo skozi območje, bo potrebno prestaviti 
oziroma nadomestiti z nadomestnimi vodi v novo EKK, saj se 
kakovost napajanja obstoječih odjemalcev s posegom ne sme 
poslabšati.

(2) Za potrebe napajanja novih objektov in navezavo do 
obstoječih objektov ter potrebe informatike se izvede elek-
tokabelska kanalizacija (EKK) ustreznih dimenzij, skladno z 
zahtevami in pogoji upravljavca. Minimalni odmik od sosednjih 
komunalnih vodov in naprav ter križanja se izvedejo skladno s 
tehničnimi predpisi in normativi. Nova odjemna mesta bodo v 
omaricah, velikosti glede na število in velikost odjema, locirane 
na mestih, ki omogočajo stalen dostop. Vgradijo se lahko tudi 
skupinske omarice za več odjemnih mest. Tehnični parametri 
odjemnih mest bodo podani v soglasju za priključitev za posa-
mezno odjemno mest.

29. člen
(Javna razsvetljava)

(1) Uredi se klasična cestna oziroma ulična razsvetljava. 
Svetilke so tipizirane in skladne z veljavno zakonodajo. Svetilke 
javne razsvetljave se navežejo na obstoječe omrežje javne 
razsvetljave. Kabli se vodijo ob cestišču in pod hodnikom za 
pešce v cevni kabelski kanalizaciji. Tip kandelabrov in njihova 
višina se določi v fazi izdelave PGD projektne dokumentacije. 
Možna je izvedba osvetlitve igrišč. Kabli naj bodo tipske ze-
meljske izvedbe za polaganje v stigmafleks cevi. Vsa križanja 
in vzporedno vodenje naprav javne razsvetljave se izvedejo 
skladno s tehničnimi predpisi in normativi.

(2) Izvede se novo odjemno mesto s krmiljenjem javne 
razsvetljave, in sicer prostostoječa omarica OJR z ločenim 
merilnim in krmilnim delom, postavljeno na tipski obbetoniran 
podstavek. Pozicija OJR je v bližini ceste napajana iz PMO 
omarice.

30. člen
(Omrežje zemeljskega plina)

(1) Na obravnavanem območju je zgrajeno plinovo-
dno omrežje zemeljskega plina. Za nove objekte se izvede 
plinovodno omrežje, ki poteka vzporedno z vodovodnim 
omrežjem.

(2) Pri dimenzijah distribucijskega plinovoda za obrav-
navano območje naj se upoštevajo pogoji upravljavca v fazi 
projektiranja.

(3) Na območjih, kjer zgrajeno javno plinovodno omrežje 
omogoča priključevanje stavb, je priključitev obvezna za stav-
be, ki jih predpisuje zakonodaja s področja oskrbe s plinom.

3.4 Telekomunikacije

31. člen
(Telekomunikacijski vodi)

(1) Za načrtovane prostorske ureditve se skladno s pogoji 
in potrebami upravljavcev ustrezno dopolni telekomunikacij-
sko in krajevno kabelsko omrežje (KKS), in sicer s kabelsko 
kanalizacijo ustreznih dimenzij. Omrežje se uredi z zaščito in 
prestavitvijo tangiranih TK in KKS vodnikov (bakreni zemeljski, 
koaksialni zemeljski in optični vodniki). Kabelski objekti bodo 
predmet kasnejše projektne dokumentacije in se izvedejo skla-
dno s potrebami novih odjemalcev oziroma investitorjev. Vsa 
križanja in vzporedno vodenje telekomunikacijskih in krajevnih 
kabelskih vodov se izvedejo skladno s tehničnimi predpisi in 
normativi kot tudi pod nadzorom oziroma v soglasju z upra-
vljavcem posameznega voda. Izhodiščne podatke za projektno 
obdelavo TK vodov, KKS vodov, posameznega KKS priključka 
in posameznega TK priključka bo podal pristojen predstavnik 
sektorja za kabelska omrežja.

(2) Vsi telekomunikacijski vodi morajo biti izvedeni znotraj 
območja cestnega telesa.

4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje  
kulturne dediščine

32. člen
V območju urejanja tega OPPN ni registriranih območij ali 

enot kulturne dediščine. V primeru, da se med izvedbo zemelj-
skih del odkrijejo arheološke plasti ali arheološke strukture, se 
o tem obvesti pristojno ustanovo.

5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov  
in ohranjanje narave

33. člen
(Splošno)

Pri izvajanju vseh dejavnosti ter pri varstvu okolja je po-
trebno upoštevati veljavno zakonodajo s podzakonskimi akti. 
Povzročitelj onesnaževanja mora izvesti ukrepe, potrebne za 
preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja, tako da njegove 
emisije v okolje ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti. 
Povzročitelj obremenitve mora pri svojem ravnanju upoštevati 
vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje 
obremenjevanja okolja. Morebitne emisije v okolje je potrebno 
sanirati pri samem izvoru.

34. člen
(Varstvo pred hrupom)

Zakonsko določene ravni hrupa ne smejo biti preseže-
ne. V skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 
okolju ter v skladu z OPN MONM spada območje obravnave v 
III. stopnjo varstva pred hrupom. Za zmanjšanje hrupa v okolju 
se med gradnjo uporablja sodobna gradbena mehanizacija, ki 
je opremljena s certifikati o zvočni moči in ne presega s predpisi 
določenih mejnih vrednosti.

35. člen
(Varstvo zraka)

Pri vgradnji oziroma rekonstrukciji naprav mora investitor 
izbrati v praksi uspešno preizkušeno in na trgu dostopno teh-
nologijo, ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti onesna-
ženja zraka niso presežene in hkrati omogoča najnižjo tehnično 
dosegljivo emisijo.

36. člen
(Varstvo pred elektromagnetnimi sevanji)

Pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za vsak nov ali re-
konstruiran objekt ali napravo, ki je vir elektromagnetnega 
sevanja, mora biti izpolnjen pogoj, da elektromagnetno polje 
kot posledica uporabe ali obratovanja vira ne sme presegati 
mejnih vrednosti količin elektromagnetnega polja v posame-
znih območjih naravnega in življenjskega okolja, določenih z 
veljavnimi predpisi.

37. člen
(Varstvo plodne zemlje)

(1) Objekti, ki bi lahko ogrožali tla, plodno zemljo in narav-
ne dobrine, niso dopustni.

(2) Tla pod delovnimi stroji za časa gradnje objektov 
morajo biti ustrezno utrjena in zaščitena, tako da ne obstaja 
možnost izliva nevarnih snovi iz strojev direktno v tla. Skladi-
ščenje in ravnanje z nevarnimi in vnetljivimi snovmi (goriva, 
olja, kemikalije, barve, laki, topila) mora biti v pokritih prostorih 
ter urejeno tako, da se ob morebitnem razlitju snovi celotna 
vsebina prestreže in zadrži.

(3) Investitorji morajo plodno zemljo pred izkopom depo-
nirati v delovnih pasovih v nasipu, višine največ 2 m in ločeno 
od ostalega izkopa. Po izvršenih delih se humus uporabi ob 
zunanjih ureditvah (park, zelenice ipd.). Vse z gradnjo pri-
zadete površine je potrebno sanirati in po zaključeni gradnji 
ustrezno urediti.
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38. člen
(Varstvo vegetacije)

Pogoji za varstvo vegetacije so podani v poglavju 3 Pogoji 
in usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov, ki je v celoti 
namenjeno osrednji zelenici v okviru območja urejanja tega 
OPPN.

39. člen
(Varstvo voda)

(1) Vse fekalne odpadne vode morajo biti priključene na 
javni kanalizacijski sistem. Padavinske vode iz obravnavane-
ga območja (s streh, parkirišč, cest …) je treba prek ustre-
znih filtrov (lovilec olj ipd.) speljati v ponikovalnice, izvedene 
v skladu z določili poglavja 3.2 Pogoji za gradnjo in urejanje 
infrastrukture.

(2) Tla pod delovnimi stroji morajo biti ustrezno utrjena in 
zaščitena, tako da ne obstaja možnost izliva nevarnih snovi iz 
strojev direktno v tla (podtalnico). Skladiščenje in ravnanje z 
nevarnimi in vnetljivimi snovmi (goriva, olja, kemikalije, barve, 
laki, topila) mora biti v pokritih prostorih ter urejeno tako, da 
se ob morebitnem razlitju snovi celotna vsebina prestreže in 
zadrži.

6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom 

pred požarom

40. člen
(Varstvo pred požarom)

(1) Požarno varstvo vseh objektov mora biti urejeno v 
skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi.

(2) Objekti v okviru območja urejanja tega prostorskega 
akta morajo biti zgrajeni tako, da upoštevajo obvezne protipo-
žarne odmike oziroma morajo imeti protipožarno zasnovane 
vmesne fasade, če so odmiki manjši.

(3) V primeru požara mora biti zagotovljena možnost 
varnega umika ljudi in živali.

(4) Cestni sistem omogoča dostop do objektov z vseh 
strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in 
za razmeščanje opreme za gasilce (Glej karto 8 iz grafičnega 
dela tega odloka, ki prikazuje dostope za intervencijska vozila), 
zazankano hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne 
količine požarne vode.

41. člen
(Varstvo pred naravnimi in drugim nesrečami)

(1) Pri rekonstrukciji obstoječih objektov in gradnji novih 
je potrebno upoštevati določila predpisov o dimenzioniranju in 
izvedbi objektov v potresnih območjih za območje seizmične 
intenzitete VIII. stopnje Evropske potresne lestvice kakor tudi 
projektni pospešek (g), ki znaša 0,175.

(2) Pred gradnjo je potrebno preveriti stabilnost tal zaradi 
temeljenja.

(3) V nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno upošte-
vati protipožarne predpise. Pri gradnji je potrebno upoštevati 
potrebne protipožarne odmike med objekti in/ali izvajati druge 
protipožarne ukrepe.

(4) V primeru naravnih nesreč in morebitne vojne nevar-
nosti se je potrebno ravnati v skladu z veljavnimi občinskimi in 
državnimi predpisi oziroma programi.

42. člen
(Obramba)

(1) Pri pripravi projektnih dokumentacij je glede obrambe 
potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in podzakonske akte.

(2) V primeru vojne nevarnosti se je potrebno ravnati v 
skladu z veljavnimi občinskimi in državnimi predpisi oziroma 
programi.

7. Faznost izvedbe prostorske ureditve

43. člen
(1) OPPN se izvaja v fazah. Prva faza zajema rekonstruk-

cijo terena – zasutje vrtače in druge priprave terena za gradnjo. 
Druga faza zajema izvedbo javne cestne in druge javne infra-
strukture. Morebitne izgube urejenih otroških ali športnih igrišč, 
zaradi izgradnje javne infrastrukture se nadomesti z novimi v 
enakem obsegu v sklopu iste faze izvajanja. V nadaljevanju se 
izvajanje posegov v ureditvenih enotah S1, S2 in P lahko izvaja 
neodvisno ena od druge.

(2) Posamezno fazo za izvedbo tega OPPN je možno de-
liti na posamezne etape. Etape oziroma faze se lahko izvajajo 
posamezno ali skupaj, vedno pa morajo predstavljati posame-
zne zaključene funkcionalne celote. Podrobnejša opredelitev 
poteka gradnje se določi v projektni dokumentaciji.

(3) S posameznimi posegi, predvsem zaradi izgradnje 
infrastrukturnih omrežij, se lahko ob realiziranju posamezne 
ureditvene enote posega tudi v sosednjo ureditveno enoto, 
vendar se tak poseg šteje za del posamezne etape ob urejanju 
izhodiščne enote.

8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, 
oblikovalskih in tehničnih rešitev

44. člen
(1) Rešitve, ki so s tem prostorskim aktom določene 

okvirno, se podrobneje opredelijo v projektni dokumentaciji. Pri 
realizaciji OPPN so dopustna manjša odstopanja od tehničnih 
rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem po-
drobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, 
hidroloških in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so pri-
mernejše s prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika. 
Za podrobnosti, ki niso zajete v tem OPPN in se dorečejo v fazi 
projektiranja za postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, je 
potrebno, če presegajo smernice in mnenja nosilcev urejanja 
prostora, podanih k temu OPPN, ponovno pridobiti njihovo 
soglasje.

(2) Pri gradnji ali prenovi komunalne infrastrukture in ce-
stne ureditve so dopustne tolerance, če se pri izdelavi projektne 
dokumentacije ali gradnji sami zaradi prometnih, geoloških, 
geomehanskih, hidroloških ali drugih razmer ugotovi, da je z 
manjšimi spremembami mogoče doseči tehnično, ekonomsko 
ali okoljsko ugodnejšo rešitev, pri čemer le-ta ne poslabša ob-
stoječega oziroma predvidenega stanja.

(3) Odstopanja od pogojev, določenih v tem odloku v po-
glavju 3 Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro, so dopustna, če so utemeljena zaradi napredka 
tehnike, spremenjenih predpisov ali tehničnih smernic za pro-
jektiranje infrastrukturnih objektov in naprav, če tako utemelje-
na odstopanja niso v neskladju z ostalimi določili tega odloka.

(4) Pri izvedbi javnih cest in drugih prostorskih ureditev, 
načrtovanih s tem odlokom, je zaradi zagotavljanja funkcio-
nalnosti gradnje in uporabe navedenih prostorskih ureditev v 
času gradnje ali času fazne/etapne izvedbe investicij dopustno 
z brežinami in drugimi ukrepi za prilagoditev raščenemu reliefu 
in začasnimi infrastrukturnimi ureditvami posegati tudi na povr-
šine drugih gradbenih parcel izven območja gradbene parcele, 
na kateri je prostorska ureditev načrtovana.

(5) Ob izvedbi posamezne etape ali faze, ki predvideva 
izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture, je dopu-
stno izvesti tudi nujno potrebne ureditve gospodarske javne 
infrastrukture, sicer načrtovane v drugih etapah ali fazah.

(6) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz 
prejšnjih odstavkov ne smejo spreminjati načrtovanega videza 
območja, prometne sheme, načrtovanih programov, ne smejo 
poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju tega OPPN 
oziroma na sosednjih območjih in ne smejo biti v nasprotju z 
javnimi koristmi. Z odstopanji morajo soglašati soglasodajalci in 
organizacije delovnih področij, h katerim spadajo ta odstopanja.
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9. usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 
veljavnosti OPPN

45. člen
Po izvedbi s tem odlokom načrtovanih prostorskih uredi-

tev OPPN lahko preneha veljati in se območje ureja z občin-
skim prostorskim načrtom. Urejanje se prednostno usmeri v 
vzdrževanje in obnovo.

10. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN

46. člen
(Obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Investitorji so dolžni poleg načrtovanih prostorskih 
ureditev znotraj posameznih ureditvenih enot oziroma etap/faz 
izgradnje sočasno izvesti tudi vso pripadajočo gospodarsko 
infrastrukturo, ki bo omogočila funkcioniranje takega območja.

(2) Financiranje izgradnje in prestavitev infrastrukture bo 
potekalo v dogovoru med investitorji, upravljavci in Mestno občino 
Novo mesto. Za komunalno opremo, ki je v pristojnosti lokalne 
skupnosti, se sklene pogodba o opremljanju, v kateri se podrobne-
je definirajo obveznosti posameznih pogodbenih strank. Za ostalo 
infrastrukturo se investitorji in upravljavci v medsebojnih pogodbah 
podrobneje dogovorijo o pogojih financiranja.

(3) Investitorji krijejo stroške prestavitve, zaščite ali novo-
gradnje infrastrukturnih vodov znotraj oziroma izven območja 
urejanja, če je to potrebno za izvedbo z OPPN načrtovanih 
ureditev oziroma je njena posledica. Na enak način investitorji 
krijejo stroške nadomestitve urejenih otroških in športnih igrišč 
ob morebitni njihovi izgubi zaradi izgradnje javne infrastrukture.

(4) Investitor oziroma izvajalec del mora pri posegih v 
prostor pristojnim službam s področja gospodarske javne infra-
strukture ter s področja zaščite in reševanja, varstva okolja in 
naravnih virov omogočiti spremljanje stanja na terenu oziroma 
opravljanje strokovnega nadzora v času izvajanja zemeljskih 
in gradbenih del.

(5) Investitorji izgradnje ali rekonstrukcije infrastrukturne-
ga omrežja, ki niso lokalne gospodarske javne službe, so svoje 
komunalne vode dolžni izvajati sočasno z ostalo načrtovano 
komunalno opremo.

(6) Po končanih delih na sosednjih zemljiščih izven območja 
OPPN, ki bodo tangirana zaradi gradnje nove ali rekonstrukcije 
obstoječe infrastrukture, se vzpostavi prvotno stanje terena, ze-
lenic, prometnih površin in pešpoti oziroma hodnikov za pešce.

III. GRAFIČNI DEL OPPN

47. člen
(Vsebina grafičnega dela)

Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:

1. Izsek iz kartografskega dela izvedbenega 
dela OPN MONM – PNRP in EUP M 1:2500 
2. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi ob-
močji 
3. Prikaz območja urejanja M 1:1000
4. Prikaz ureditvenih enot M 1:1000
5. Prikaz ureditvene situacije M 1:1000
6. Prikaz ureditve terena M 1:1000
7. Prikaz prereza A-A M 1:500
8. Prikaz območij varovanj in požarnih poti M 1:1000
9. Prikaz gradbenih parcel M 1:500
10. Prikaz cestnega omrežja  M 1:1000
11. 1 Vzdolžni profil ceste »A« M 1:1000/100
11. 2 Vzdolžni profil ceste »B« M 1:1000/100
12.1 Tipski prečni profil ceste »A« M 1:50
12.2 Tipski prečni profil ceste »B« M 1:50
13. Zbirna situacija komunalne infrastrukture M 1:500

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

48. člen
(Občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve tega odloka se zaradi razširitve ob-
močja urejanja tega OPPN ustrezno zmanjša območje enote 
urejanja prostora iz OPN MONM: NM/23-g.

49. člen
(Hramba OPPN)

(1) OPPN je izdelan v analogni in digitalni obliki.
(2) OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu 

Mestne občine Novo mesto in sedežu Upravne enote Novo 
mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko 
velja analogna obloka.

50. člen
(Začetek veljavnosti)

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

Grafični del se objavi na spletni strani Mestne občine 
Novo mesto.

Št. 350-57/2010
Novo mesto, dne 14. februarja 2013

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

PIRAN

761. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Kampolin terase

Dne 22. 2. 2013 je bil v Uradnem listu RS, št. 16/13 ob-
javljen Sklep o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kampolin 
– terase, ki ga je sprejel občinski svet Občine Piran na 14. redni 
seji dne 20. 11. 2012.

Skladno s 56. člena Zakona o referendumu in ljudski 
iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – UPB2), Občina Piran obja-
vlja besedilo akta, o katerem se bo odločalo na referendumu 
24. 3. 2013.

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZU-
PUDPP-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, 
Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08 in 79/09) in 
17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih no-
vic, št. 46/07 – UPB) je Občinski svet Občine Piran na 14. redni 
seji dne 20. 11. 2012 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Kampolin terase

I. PREDMET OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

1. člen
(naziv OPPN-ja in njegov izdelovalec)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostor-
ski načrt Kampolin terase (v nadaljevanju: OPPN).
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(2) OPPN za gradnjo stanovanjskega kompleksa Kam-
polin terase v Luciji je izdelalo podjetje PIA Studio, d.o.o., 
Portorož, Obala 26, Portorož, pod številko projekta št. 33/2009.

2. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje besedni 
in grafični del.

(2) Besedni del vsebuje odlok.
(3) Grafični del OPPN vsebuje:
1. Izsek iz kartografskega dela občinskega prostorskega 

plana
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
4. Ureditvena situacija
4.a Geodetska zazidalna situacija
4.b Prerez A-A
4.c Prerez B-B, C-C
4.d Krajinska ureditev
5. Zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter 

omrežja zvez
6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred na-

ravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Načrt parcelacije.
(4) Priloge OPPN so:
1. izvleček iz strateškega prostorskega plana,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostor-

skega akta,
4. smernice in mnenja,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. povzetek za javnost.

II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

3. člen
(lega območja in njegova meja)

(1) Območje OPPN obsega površine znotraj ureditvenega 
območja naselja Lucija ter obsega naslednje parcele in dele 
parcel: št. 5237/13, 5238/1, 5241/3, 5242/1, 5243/3, 5244/1, 
5244/2, 5245/1, 5245/2, 5247/1, 5248/17, 5248/18, 5248/25, 
5248/26, 5248/27, 5248/28, 5248/29, 5248/30, 5248/31, 
5248/32, 5248/33, 5248/34, 5248/35, 5248/36, 5248/37, 
5248/38, 5248/39, 5248/40 in 5249/1, vse k.o. Portorož.

(2) Komunalna infrastruktura poteka na območju OPPN 
ter po parceli 5248/16, k.o. Portorož, ki je izven območja OPPN.

(3) Meja območja je grafično prikazana v grafičnem delu 
OPPN, grafični načrt št. 2 – Območje OPPN z obstoječim 
parcelnim stanjem.

4. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-
stora so razvidni iz grafičnega dela OPPN, grafičnega načrta 
št. 3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji.

(2) Posegi na območju OPPN bodo na sosednja območja 
urejanja vplivali predvsem glede povečanja obremenitev javne 
gospodarske infrastrukture (cest, kanalizacije, vodovoda ipd.).

III. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO 
OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH 

POSEGOV

5. člen
(koncept ureditve OPPN ter urbanistični pogoji)

(1) Programsko in oblikovno se ureditveno območje deli 
na tri dele:

– območje z dvo- in večstanovanjskimi stavbami na se-
vernem delu,

– območje z dvema stanovanjskima stavbama na vzho-
dnem delu,

– javne odprte površine in območje obstoječih garaž.
(2) V severnem delu so stanovanja predvidena v petih 

dvo- ali večstanovanjskih vrstnih hišah in v dvojčku vzhodno 
od njih. V južnem delu so v dveh stanovanjskih objektih v vseh 
etažah stanovanja različnih velikosti. Večje odprte površine 
so v osrednjem in zahodnem delu območja. Skrajni južni del 
območja je načrtovan za ureditev dovozne ceste v podzemno 
garažo pod stanovanjskima stavbama. Načrtovana je uredi-
tev funkcionalnih površin ob stavbah s parkirnimi površinami, 
dostopi ipd. ter ureditev vseh potrebnih objektov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture.

(3) Novogradnje in urbanistični pogoji so prikazani na 
grafičnem načrtu št. 4 Ureditvena situacija in grafičnem načrtu 
št. 4a Geodetska zazidalna situacija ter grafičnem načrtu št. 4b 
in 4c Prerezi. Višinske kote in etažnost posameznih objektov so 
podane tabelarično in so sestavni del odloka.

(4) Urbanistični pogoji so v grafičnem delu določeni z 
gradbeno mejo, ki predstavlja linijo, ki jo predvidena stavba 
ali objekt ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje 
odmaknjen v notranjost.

(5) Za objekta C1 in C2 je gradbena meja določena za 
vsako etažo posebej, razen za tisti del navedenih dveh objek-
tov, v katerem se nahaja skupna garaža. Za skupno garažo, ki 
se nahaja v etažah K1 in K2 objekta C, ne velja gradbena meja 
kot urbanistični pogoj, temveč je tloris garaže omejen zgolj z 
maksimalnimi tlorisnimi dimenzijami.

(6) Objekti so višinsko omejeni s kotami streh, ki so poda-
ne kot maksimalne absolutne kote.

6. člen
(območje dvo- in večstanovanjskih stavb)

(1) Načrtovana je gradnja 5 vrstnih hiš z oznako A (vrstne 
hiše A1, A2, A3, A4 in A5 – 11221 – Tri- in večstanovanjske 
stavbe po enotni klasifikaciji objektov (CC-SI)) in enega dvojčka 
z oznako B (B1 in B2 – 11210 – Dvostanovanjske stavbe po 
enotni klasifikaciji objektov (CC-SI)).

(2) Vrstne hiše etažnosti P+3 so orientirane S–J. Dovozi 
do vrstnih hiš so predvideni z obodne ceste oziroma Vojkove 
ulice. Skupno je predvideno okvirno 11 stanovanjskih enot. 
Posamezne stanovanjske enote se lahko bodisi razčlenjujejo 
ali združujejo, s čimer se ne sme spreminjati urbanistična za-
snova objekta, in vedno mora biti zagotovljeno zadostno število 
parkirnih mest.

(3) Dvojček etažnosti P+1 je načrtovan kot dvostano-
vanjska stavba. Dovoz do dvojčka je prav tako predviden z 
Vojkove ulice.

7. člen
(območje dveh večstanovanjskih stavb z garažo)

(1) Načrtovana je gradnja dveh večstanovanjskih stavb 
C1 in C2 z garažo (11221 – Tri- in večstanovanjske stavbe in 
1242 Garažne stavbe po enotni klasifikaciji objektov (CC-SI)).

(2) Stavba C1 je etažnosti 2K+P+5, stavba C2 pa eta-
žnosti 2K+P+4. V obeh objektih se uredi skupna garaža ma-
ksimalnih dimenzij 62,35 x 31,60 m, in sicer v etažah K1 in 
K2 objektov C1 in C2. Dovoz do garaže je z južne strani, in 
sicer s Podvozne ceste. V garaži so parkirišča, komunikacije, 
shrambe ter drugi pomožni in tehnični prostori objektov C1 in 
C2. Skupno je v objektih C1 in C2 predvideno okvirno 29 sta-
novanjskih enot. Posamezne stanovanjske enote se lahko bo-
disi razčlenjujejo ali združujejo, s čimer se ne sme spreminjati 
urbanistična zasnova objekta in z zagotovitvijo zadostnega 
števila parkirnih mest. V garaži je predvideno okvirno 125 PM, 
od tega je za potrebe stanovalcev kompleksa Kampolin terase 
potrebno zagotoviti 70 PM (po 2 PM na eno stanovanjsko eno-
to), preostala parkirna mesta pa so na razpolago stanovalcem 
okoliških objektov.



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 8. 3. 2013 / Stran 2719 

8. člen
(odprte površine in območje obstoječih garaž)

(1) V osrednjem in zahodnem delu območja se uredijo 
javne zelene in tlakovane površine, in sicer trg na sredini, park 
v zahodnem delu in otroško igrišče severno od parka. Vse po-
vršine se opremijo z mikrourbano opremo, ustrezno zasadijo 
in uredijo kot javne površine, torej se ne zapirajo in se uredijo 
tako, da je možno neoviran dostop in gibanje funkcionalno ovi-
ranim osebam. Pas med objekti in obodnimi cestami se delno 
tlakuje in hortikulturno uredi. Po celotni dolžini je predvidena 
zasaditev drevoreda in na posameznih delih tudi živice. Večja 
skupina dreves se nahaja na zahodnem delu območja, kjer so 
zelene površine na naravnem substratu. Dovozna cesta v ga-
ražo (rampa) se nadkrije in zasadi z grmovnicami in trajnicami 
ter uredi tako, da se zmanjšajo vplivi na obstoječe vrstne hiše. 
V obeh primerih je potrebno zagotoviti ustrezno minimalno 
debelino substrata in odvodnavanje.

Načrt krajinske arhitekture mora upoštevati barvno uskla-
jenost predlaganih materialov v vseh letnih časih ter usklaje-
nost časa, barve in vonja cvetenja, obarvanost listja ter obli-
kovanost krošenj. Predlagane so listopadne vrste in tiste zi-
mzelene, ki imajo živo – ali sivo-zeleno obarvane liste. Izbrane 
rastline morajo biti primerne za lokalno klimo in nezahtevne za 
vzdrževanje.

Vidna sporočilnost nove soseske naj bi bila sodobnost, 
urejenost, estetska privlačnost ter ekološka osveščenost.

Tip razsvetljave odprtih površin naj zagotovi varnost in 
omogoči njihovo uporabo tudi v urah brez naravne svetlobe. 
Pri končnem izboru urbane opreme naj se upošteva različne 
starostne skupine uporabnikov.

Višine zidov se prilagajajo zunanjim ureditvam. Na obmo-
čju urejanja je dovoljena gradnja bazenov z vsemi potrebnimi 
njim služečimi tehničnimi prostori.

(2) Podrobno so vse ureditve prikazane v grafični prilogi 
4d – Krajinska ureditev. Za pridobitev gradbenega dovoljenja 
je potrebno izdelati načrt krajinske arhitekture.

(3) Območje obstoječih garaž se uredi tako, da se objekti 
legalizirajo v obstoječih gabaritih. Dovoljene so rekonstrukcije, 
sanacija in novogradnje v obstoječih gabaritih.

9. člen
(načrt parcelacije)

(1) Načrt gradbenih parcel, ki je prikazan v grafičnem 
delu OPPN, grafični načrt št. 8, temelji na določitvi posameznih 
gradbenih sklopov ter upošteva potrebne prometne ureditve, 
odprte zelene površine in manipulativne površine.

(2) Gradbene parcele se v smislu funkcionalnih zemljišč 
lahko delijo ali združujejo, pri čemer se ne sme slabšati koncep-
ta pozidave in predvidenih ureditev javnih površin.

IV. PROMET

10. člen
(prometna infrastruktura)

(1) Na območju je predvideno zgraditi celotno prometno 
infrastrukturo. Objekti in naprave prometne infrastrukture so 
razvidni iz grafičnega dela OPPN, grafični načrt št. 5 Zasnova 
komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez.

(2) Načrtovana je gradnja dovozne ceste v podzemno 
garažo pod stanovanjskima stavbama C1 in C2. Dovozna cesta 
poteka med Podvozno cesto in nizom individualnih obstoječih 
garaž ter se podrejeno priključuje na Podvozno cesto. Cesta se 
uredi kot dvosmerna s širino vozišča 4,00 m in obojestranskima 
bankinama 0,75 m. Uvoz v podzemno garažo je mogoč samo iz 
smeri Lucija, izvoz iz garaže je mogoč v obe smeri.

(3) Parkiranje je načrtovano na naslednjih površinah:
– vrstne hiše: na lastnih parcelah na površini med stav-

bami in Vojkovo ulico (dovoz preko spuščenega robnika in 
pločnika) ter v podzemni garaži,

– dvojček: na lastnih parcelah na površini med stavbami 
in Vojkovo ulico (dovoz preko spuščenega robnika in pločnika),

– v stanovanjski stavbi: v podzemni garaži.
Dodatno se preuredi tudi parkirna ploščad na koncu ob-

stoječe slepe Kajuhove ulice.
(4) Za vsako stanovanjsko enoto je potrebno predvideti 

dve parkirni mesti.

V. KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

11. člen
(kanalizacija)

(1) Predviden je ločen sistem odvajanja padavinskih in 
komunalnih odpadnih voda.

(2) Za odvajanje komunalnih odpadnih vod se zgradi 
fekalna kanalizacija Ø 200, dolžine 150 m, ki se navezuje na 
fekalni kanal zahodno od obstoječe vrstne zazidave. Končna 
dispozicija komunalnih odpadnih vod je centralna čistilna na-
prava Piran.

(3) Odvodnjavanje se izvede kontrolirano z meteorno 
kanalizacijo. Na območju je obstoječa meteorna kanalizacija, 
ki se izliva direktno na teren in preko zbirnega kanala odvede v 
nizvodno meteorno kanalizacijo Ø 800. Obstoječa kanalizacija 
omogoča prevajanje obstoječih voda, ne pa tudi povečanega 
pritoka z nove urbane površine.

(4) Zaradi načrtovane zazidave je predvidena preusme-
ritev meteorne kanalizacije mimo predvidenih objektov. Načr-
tovana meteorna kanalizacija zazidave se navezuje na preu-
smerjeno meteorno kanalizacijo. Izvede se:

– preusmeritveni kanal Ø 800, dolžine 90 m in Ø 500, 
dolžine 90 m vzdolž Vojkove ulice in vzdolž osrednjega dela 
območja od obstoječe meteorne kanalizacije do priključka 
uzvodne meteorne kanalizacije v cesti. Za zadrževanje vod 
se izvede zadrževalnik koristnega volumna 64 m3 in dušilko 
Ø 300, dolžine 15 m,

– meteorni kanal Ø 300, dolžine 60 m za odvod lastnih 
meteornih voda severnega niza objektov,

– priključek cestnih voda Ø 300, dolžine 80 m in
– meteorni kanal Ø 200, dolžine 10 m z lovilcem olj za 

odvajanje vod iz garaže.

12. člen
(elektroenergetsko omrežje)

Obstoječa TP Lucija 8 se nadomesti z novo transforma-
torsko postajo z dvema transformatorjema (moči 2 x 630 kVA) 
in se vzanka v obstoječe srednjenapetostno (20 kV) kabelsko 
omrežje RTP v Luciji. Za nemoteno oskrbo z električno energijo 
sedanjih odjemalcev bo treba za čas gradnje postaviti začasno 
transformatorsko 20 m južno od obstoječe oziroma nadome-
stne transformatorske postaje. Od transformatorske postaje 
pa do posameznih stavb se izvede kabelsko nizkonapetostno 
omrežje.

13. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Vodooskrbo je možno zagotavljati iz javnega vodovo-
dnega omrežja (DN 200) v trasi Vojkove ulice, ki se oskrbuje iz 
vodohrana RZ Lucan 500 m3. Za potrebe vodooskrbe je treba 
zgraditi sekundarni vodovod minimalne dimenzije DN 100 mm 
iz nodularne litine v dolžini 54 m v trasi dovozne ceste v pod-
zemno garažo z navezavo v novem predvidenem jašku za 
kombiniran vodomer za potrebe nove garaže, ki se naveže na 
obstoječi vodovod NL DN 100 v trasi Podvozne ceste.

(2) Prestavi se odsek obstoječega vodovoda AC DN 200, 
ki poteka ob Vojkovi ulici. Prestavitev se izvede z vodovodom 
NL DN 200 mm. Na Podvozni cesti, pri priključku Kosmačeve 
ulice, se izgradi nov AB jašek, v katerega se iz križišča Podvo-
zne ceste in Vojkove ulice prestavi obstoječi redukcijski ventil. 
Dimenzije novih cevovodov morajo biti v skladu z veljavnim 
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Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za 
gašenje požarov. Po istem pravilniku je treba zagotoviti tudi 
požarno varnost (hidrantno omrežje). Hidranti morajo biti nad-
zemni, postavljeni tako, da so dostopni ob vsakem času.

14. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

Za zagotovitev dolgoročne ureditve telekomunikacijskih 
zvez obravnavanega območja je treba zgraditi telekomunikacij-
sko omrežje v kabelski kanalizaciji in ga priključiti na obstoječi 
TK vod v trasi obodnih cest. Telekomunikacijsko omrežje bo 
izvedeno z optičnimi kabli. Predvidi se možnost izvedbe in uvla-
čenja tudi CaTV (kabelske televizije) in informacijskih vodov.

15. člen
(ogrevanje)

(1) Načrtovana je plinifikacija območja, zato je pri izvedbi 
strojnih instalacij potrebno upoštevati prehod na zemeljski plin 
(tlaki do 3 bar), pri prehodu na zemeljski plin bo predhodna 
vmesna faza OMP (mešanica UNP/zrak).

(2) Do izvedbe plinifikacije je načrtovano ogrevanje z ute-
kočinjenim naftnim plinom (lokalno s postavitvijo plinohranov) 
oziroma na ekološko primerna goriva (ekstra lahko kurilno 
olje, zemeljski plin ipd.). Način skladiščenja tekočih naftnih 
derivatov mora biti v skladu s Pravilnikom o tem, kako morajo 
biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave 
za nevarne in škodljive snovi. Ogrevanje na ekološko nespre-
jemljive energente ni dopustno.

(3) Možno je tudi ogrevanje z alternativnimi viri energije 
(npr. toplotna črpalka). Ogrevanje na ekološko nesprejemljive 
energente ni dopustno.

(4) V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 odstotkov 
moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo z 
obnovljivimi viri energije.

16. člen
(odstranjevanje odpadkov)

Na ureditvenem območju se izvede ločeni sistem zbiranja 
in odvoza odpadkov. Odjemna mesta morajo biti dostopna za 
komunalna vozila. Odjemna mesta in ekološki otok morajo biti 
tudi usklajena z občinskim programom ravnanja z odpadki.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE, VAROVANJE KULTURNE 

DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

17. člen
(varovanje kulturne dediščine)

(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju varovanja 
kulturne dediščine.

(2) Na območju OPPN se izvedejo predhodne arheološke 
raziskave, ki obsegajo predvsem izvedbo ustreznih predhodnih 
predizkopavalnih arheoloških raziskav, na osnovi katerih so 
lahko naknadno določeni in posredovani natančnejši pogoji za 
varstvo, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki. V primeru 
odkritja najdb izjemnega pomena, ki zahtevajo prezentacijo na 
mestu odkritja (in situ) oziroma ne dopuščajo sprostitve obmo-
čja z arheološkimi izkopavanji, se tehnične rešitve spremenijo.

18. člen
(varstvo zraka in voda)

(1) Predvsem v času gradnje je treba preprečevati pra-
šenje. Objekti izpustnih plinov morajo biti ustrezno opremljeni 
in nameščeni.

(2) V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varno-
stne ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje vode, ki bi nastalo 
zaradi transporta, skladiščenja ter uporabe tekočih goriv in 
drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti 

takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Skladiščenje 
nevarnih snovi naj se na območju ne izvaja.

(3) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih 
in padavinskih odpadnih voda morajo biti usklajene z Uredbo 
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode 
in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in njene 
spremembe) in Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru 
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in či-
ščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 109/07, 33/08 in njegove spremembe).

(4) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih 
odpadnih voda z javnih cest morajo biti usklajene z Uredbo o 
emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni 
list RS, št. 47/05 in njene spremembe) in Uredbo o emisiji snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in njene spremembe).

(5) Padavinske odpadne vode s parkirnih površin morajo 
biti prečiščene preko ustreznega lovilca olj (skladno s SIST 
EN 858-2).

(6) Morebitne vodne vire je potrebno evidentirati, jih ohra-
niti in ustrezno urediti.

(7) Iz projektne dokumentacije mora biti razviden potek 
obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture.

(8) Morebitno skladiščenje ekološko primernih goriv mora 
biti načrtovano v skladu z veljavnimi predpisi.

(9) Odvod zalednih padavinskih vod je potrebno ustrezno 
urediti.

(10) Za vsako rabo vode, ki bi presegala splošno rabo, je 
treba pridobiti vodno pravico.

(11) Zaradi načrtovanja in izvedbe predvidenih posegov v 
prostor se ne smejo poslabšati obstoječe odtočne razmere na 
obravnavanem območju in na območju, ki se nahaja dolvodno 
od obravnavanega.

(12) Na obravnavanem območju je potrebno pri izvedbi 
upoštevati naslednje omilitvene ukrepe:

– med gradnjo morajo biti prizadete čim manjše površine 
tal; gradnja naj poteka na območjih, ki so opredeljena pred 
začetkom del, pri gradnji pa se lahko uporabljajo le gradbeni in 
drugi materiali, na primer hidroizolacijski materiali, ki ne vsebu-
jejo nevarnih spojin (na primer organskih halogeniranih spojin);

– lokacije začasnih in trajnih deponij izkopanega materiala 
morajo biti znane vnaprej, deponiranje pa se mora izvajati skla-
dno z določbami Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) in Uredbe o obreme-
njevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08);

– začasne deponije izkopanega materiala se ne smejo 
uporabiti za odlaganje drugih odpadnih materialov, vključno 
odpadnih gradbenih materialov;

– na gradbišču je nujno ustrezno vzdrževanje vozil in 
delovnih strojev glede njihove neoporečnosti (iztekanje goriva);

– pretakanje goriv oziroma polnjenje strojev in vozil naj se 
ne izvaja na območju OPPN;

– v času obratovanja objektov je potrebno lovilce olj ustre-
zno vzdrževati in ohranjati v funkcionalnem stanju; odpadek iz 
lovilca olj, ki je nevarni odpadek, je potrebno oddajati poobla-
ščenemu zbiralcu odpadnih olj.

Za izvajanje ukrepov je zadolžen investitor. Ukrepi so 
izvedljivi, ustrezni in imajo veliko verjetnost uspešnosti. Dodatni 
ukrepi, ki bodo tudi bolj podrobno opredeljeni, predvsem glede 
spremljanja uspešnosti, bodo opredeljeni v naslednjih fazah 
pridobivanja projektne dokumentacije.

(13) Potencialnim vplivom z onesnaženjem površinskih 
vod se da izogniti z upoštevanjem omilitvenih ukrepov, ki so 
naslednji:

– odvod zalednih padavinskih voda mora biti ustrezno 
urejen, preprečeni morajo biti erozijski procesi na obravnava-
nem območju,

– projektna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih in 
padavinskih voda mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07),
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– k projektni dokumentaciji se mora predložiti ocena ne-
varnosti plazenja zalednega območja,

– preveriti je treba zaledno prispevno površino hudourni-
ške grape na lokaciji Kampolin, ravno tako je potrebno preveriti 
prevodnost obstoječega padavinskega kanalizacijskega siste-
ma glede na priključevanje novih prispevnih površin. V primeru, 
da obstoječi padavinski sistem dodatnih vodnih količin ne bo 
prevajal, je treba poiskati ustrezne rešitve,

– če je le možno, naj bodo padavinske odpadne vode s 
streh objektov ponikane,

– pri projektiranju predlagamo, naj se uporabijo principi 
moderne urbane odvodnje, ki zmanjšajo površinski odtok in 
upočasnijo odtok padavinskih voda. Taki ukrepi so na primer 
prepustnost utrjenih površin (uporaba tlakovcev oziroma po-
roznega asfalta na mestih, kjer ni potreben lovilec olj), zelene 
strehe, ponikanje meteornih vod, zasaditev dreves ipd.,

– lovilci olj morajo biti v skladu s standardom SIST EN 
858-2; v času obratovanja objektov in povoznih površin je 
potrebno lovilce olj ustrezno vzdrževati in ohranjati v funkcio-
nalnem stanju; odpadke iz lovilcev olj, ki je nevarni odpadek, je 
potrebno oddajati pooblaščenemu zbiralcu odpadnih olj.

Usmeritve, naštete v prvem odstavku, bo moral investitor 
upoštevati v fazi PGD.

(14) Poleg zgoraj navedenih ukrepov je potrebno upošte-
vati še dodatne splošne omilitvene ukrepe, ki se nanašajo na 
čas gradnje:

– na gradbišču je nujno ustrezno vzdrževanje vozil in 
delovnih strojev glede njihove neoporečnosti (iztekanje goriva),

– pri gradnji se lahko uporabljajo le gradbeni in drugi 
materiali, na primer hidroizolacijski materiali, ki ne vsebujejo 
nevarnih spojin (na primer organskih halogeniranih spojin),

– odlaganje nevarnih odpadkov (odpadna embalaža ne-
varnih snovi, baterije ipd.) na območju OPPN in na njegovem 
vplivnem območju je prepovedano,

– na lokaciji je potrebno po odstranitvi vegetacijskega 
pokrova na strmih brežinah poskrbeti za protierozijsko zaščito,

– odvajanje padavinske odpadne vode z gradbišča mora 
odtekati kontrolirano, z zajetim odtokom in preko nameščenega 
usedalnika.

Za izvajanje ukrepov je zadolžen investitor. Ukrepi so 
izvedljivi, ustrezni in imajo veliko verjetnost uspešnosti. Doda-
tni ukrepi, ki bodo tudi bolj podrobno opredeljeni, predvsem v 
smislu spremljanja uspešnosti, bodo opredeljeni v fazi PGD.

19. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov mo-
rajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o 
maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.

(2) Ravni hrupa dejavnosti v okolici objekta ne smejo 
presegati vrednosti, predpisane za III. stopnjo varstva pred 
hrupom skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in njene spremembe).

(3) Glede hrupa je potrebno upoštevati:
– Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 

(Uradni list RS, št. 105/05 in njene spremembe) in
– Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 

hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njihovo izvajanje (Uradni 
list RS, št. 70/96 in njegove spremembe).

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

20. člen
(obramba in varstvo pred požarom)

(1) Na območju ni objektov ali ureditev za obrambo.
(2) Predvidena pozidava območja mora zagotavljati po-

goje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne 
in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire 
za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni 

odmiki med objektom in parcelnimi mejami oziroma ustrezna 
ločitev med samimi deli objekta, s čimer bodo zagotovljeni 
pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.

(3) Celotno območje se opremi s hidrantnim omrežjem, ki 
bo zagotavljalo zadostno oskrbo z vodo za gašenje (vsaj 10 l/s 
za čas 120 minut). Na dovoznih poteh (glavne in povezovalne 
ceste) je potrebno urediti intervencijske površine (delavne povr-
šine) za gasilska vozila, in sicer pri stavbah s tlorisno površino 
do 6000 m2 mora biti zagotovljen dostop do najmanj ene stra-
nice stavbe ter najmanj ena delovna površina za intervencijo.

21. člen
(varstvo pred poplavami in zaščita pred erozijo)

Na novo odprte ali z dodatnimi posegi prizadete površine 
je treba zadostno utrditi, splanirati, zatraviti, zasaditi tako, da 
se preprečijo zdrsi ali erozije v prostoru.

VIII. ZAČASNA RABA ZEMLJIŠČ

22. člen
Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav se 

zemljišča lahko uporabljajo v sedanje in druge namene pod po-
gojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo 
in urejenost območja in ne ovira načrtovanih posegov.

IX. ETAPNOST IZVAJANJA IN ODSTOPANJA

23. člen
(faznost izvajanja)

Gradnja lahko poteka etapno. Vsaka etapa mora tvoriti za-
ključen prostorski del – posamezno stavbo oziroma del stavbe z 
vsemi funkcionalnimi površinami in priključki na javno gospodar-
sko infrastrukturo ter drugimi varstvenimi in varovalnimi ukrepi.

24. člen
(dovoljena odstopanja)

(1) Višinske kote osnovnih gradbenih gabaritov so podane 
kot maksimalne absolutne kote in odstopanje je možno samo 
navzdol, in sicer neomejeno. Nad temi kotami so lahko jaški 
dvigal, pergole in posamezni manjši konstrukcijski oziroma 
infrastrukturni elementi (odduhi, antene …).

(2) Horizontalne dimenzije garaže se lahko povečajo za 
največ 10 odstotkov, zmanjšanje horizontalnih dimenzij je lahko 
neomejeno. Število etaž garaže v objektih C1 in C2 se lahko 
navzdol poveča neomejeno.

(3) Dovoljeno je preoblikovanje odprtih površin, pri čemer 
je potrebno upoštevati vse predpisane odmike in druge pogoje, 
določene s tem odlokom. Na zunanjih površinah, prikazanih v 
grafičnem delu, je možno izvesti pešpoti, podporne zidove, sto-
pnišča ipd. tudi drugače, kot je prikazano na grafičnih podlogah.

(4) Zaradi zagotavljanja dostopa funkcionalno oviranim 
osebam je dovoljena drugačna oblika in pozicija dvigal ter 
morebitnih potrebnih povezovalnih hodnikov tudi izven grad-
benih mej, določenih v grafičnem načrtu št. 4a – Geodetska 
zazidalna situacija.

25. člen
(odstopanja pri gradnji infrastrukture)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustni odmiki tras komunal-
nih naprav in prometnih ureditev od prikazanih (tudi izven meje 
ureditvenega območja), če gre za prilagajanje stanju na terenu, 
prilagajanju zasnovi objektov in konstrukciji podzemnih etaž, iz-
boljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, 
prometnotehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vi-
dika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski 
pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju 
veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enaki-
mi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno 
izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.
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(2) Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja 
načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi 
prostorskimi izvedbenimi akti.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

26. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev  

pri izvajanju prostorskega akta)
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec 

upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opra-
vi na tak način, da so ti čim manj moteči, ter tako, da ohranijo 
ali celo izboljšajo gradbenotehnične in prometnovarnostne, 
infrastrukturne ter okoljevarstvene razmere.

(2) Pri zemeljskih izkopih se morajo upoštevati določila 
predpisov o ravnanju s plodno zemljo. Izkopani material se 
uporabi za nasipe, planiranje terena in zunanjo ureditev, pre-
ostanek pa se mora tretirati in deponirati skladno z veljavno 
zakonodajo.

(3) Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno 
funkcioniranje sosednjih objektov in površin, kar mora biti za-
gotovljeno z načrti ureditve gradbišč. Poleg tega je potrebno 
izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega pra-
šenja, prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij. S ciljem, da 
se zagotovi čim manjše vplive na bivalne razmere v soseščini 
(predvsem: hrup, prah in tresljaji), je potrebno v načrtih za izbor 
tehnologije in organizacijo gradbišča razčleniti tehnične rešitve 
in način izvajanja gradbenih del.

(4) Morebitne poškodbe na obstoječih objektih in na-
pravah je potrebno reševati v skladu z 32. in 33. členom 
(ZGO-1 spremembe), kjer je opisano, da investitor namerava-
nega objekta, projektant, izvajalec gradnje takšnega objekta, 
nadzornik nad gradnjo takšnega objekta in revident projektne 
dokumentacije odgovarjajo za neposredno škodo, ki nastane 
tretjim osebam in izvirajo iz njihovega dela in njihovih pogod-
benih obveznosti.

XI. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

27. člen
(program opremljanja)

Za obračun komunalnega prispevka se izdela program 
opremljanja zemljišča.

28. člen
(pogodba o opremljanju)

(1) Občina in investitor se lahko s pogodbo o opremljanju 
dogovorita, da bo investitor sam zgradil celotno komunalno 
opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi. Stroške 
izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi inve-
stitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal ko-
munalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam 
zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalne-
ga prispevka za obremenitev že izgrajene komunalne opreme. 
Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, za katero je 
izdano uporabno dovoljenje in je zgrajena skladno s pogodbo.

(2) Posegov, predvidenih z OPPN, ni mogoče izvajati pred 
sprejemom programa opremljanja zemljišča.

XII. GRADNJA ENOSTAVNIH IN NEZAHTEVNIH OBJEKTOV

29. člen
(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov)

(1) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov se izvaja 
skladno z veljavnimi zakoni in pravilniki, pri čemer je upoštevati 
vse zahteve glede načina gradnje objektov, ki so določene v 

Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, 
št. 37/08 in njene spremembe) oziroma v drugih predpisih.

(2) Pri lociranju objektov je treba upoštevati vse predpisa-
ne varstvene, varovalne in prometno-varnostne režime.

(3) Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali 
ovirati poteka prometa in ovirati vzdrževanja infrastrukturnega 
omrežja. Elementi urbane opreme v odprtem prostoru morajo 
upoštevati tradicionalne elemente oblikovanja.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo na ureditvenem ob-

močju, ki je predmet tega OPPN, veljati določila Odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za območje planskih celot: Strunjan 
(1), Fiesa-Pacug (2), Piran (3), Razgled-Moštra Piranska vrata 
(4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), 
Dragonja (12), M ST/1 in M SE/2 v občini Piran (Uradne objave 
Primorskih novic, št. 25/93, 14/97, 19/99, 23/00, 28/03, 14/05, 
31/06, 40/07, 28/08, 5/09).

31. člen
OPPN je stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine 

Piran.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-7/2009-2012
Piran, dne 20. novembra 2012

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Tabela višinskih kot in etažnosti objektov 

Vrstne hiše A ETAŽNOST VIŠINSKA KOTA 
STREHE (m n.v.)

OBJEKT A1 P+3 53,50
OBJEKT A2 P+3 53,50
OBJEKT A3 P+3 53,50
OBJEKT A4 P+3 53,50
OBJEKT A5 P+3 53,50

Dvojček B ETAŽNOST VIŠINSKA KOTA 
STREHE (m n.v.)

OBJEKT B1 P+1 51,50
OBJEKT B2 P+1 51,50

Stanovanjski 
stavbi C1 in C2

ETAŽNOST VIŠINSKA KOTA 
STREHE (m n.v.)

OBJEKT C1 2K+P+5 54,50
OBJEKT C2 2K+P+4 51,50

Il giorno 22 febbraio 2013 è stata pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale della RS, No. 16/13 la Delibera sull’indizione del 
referendum abrogativo del Decreto sul Piano regolatore parti-
colareggiato comunale "Campolino terrazzamenti", approvato 
dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 14ª seduta 
ordinaria del 20 novembre 2011.

Conformemente all’art. 56 della Legge sul referendum e 
sull’iniziativa popolare (Gazzetta Ufficiale della RS, No. 26/07 
– testo unico 2), il Comune di Pirano pubblica il testo del do-
cumento di cui si deciderà al referendum del 24 marzo 2013.
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Visto l’art. 61, comma 5, della Legge sulla pianificazione 
del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS, No. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A), l’art. 29 della Legge sulle autonomie lo-
cali (ZLS-testo unico 2, Gazzetta Ufficiale della RS, No. 94/07, 
27/08, 76/08, 100/08 e 79/09) e l’art. 17 dello Statuto del Comu-
ne di Pirano – testo unico (Bollettino ufficiale delle Primorske 
novice, No. 46/2007) il Consiglio comunale del Comune di 
Pirano nella 14ª seduta ordinaria del 20 novembre 2012 ap-
prova il seguente

D E C R E T O
sul piano regolatore particolareggiato comunale 

"Campolino terrazzamenti"

I. OGGETTO DEL PIANO REGOLATORE 
PARTICOLAREGGIATO COMUNALE 

Art. 1 
(Denominazione del PRPC e suo redattore) 

(1) Con il presente decreto è approvato il Piano regolato-
re particolareggiato comunale "Campolino terrazzamenti" (nel 
prosieguo: il PRPC). 

(2) Il Piano regolatore particolareggiato comunale predi-
sposto per la costruzione del complesso residenziale »Campo-
lino terrazzamenti« è stato elaborato dalla società PIA Studio, 
s.r.l., Portorose, Lungomare 26, Portorose, al numero del pro-
getto 33/2009. 

Art. 2 
(Parti integranti del PRPC) 

(1) Il piano regolatore particolareggiato comunale com-
prende la parte testuale e cartografica. 

(2) La parte testuale contiene il decreto. 
(3) La parte cartografica del PRPC include: 
1. l’estratto dalla sezione cartografica del piano regolatore 

comunale, 
2. la zona del piano regolatore particolareggiato comunale 

con l’esistente lottizzazione,
3. la presentazione dell’impatto ambientale e i collega-

menti con le aree limitrofe, 
4. la regolamentazione dello stato di fatto, 
4a la situazione geodetica di edificazione,
4b la sezione A-A,
4c la sezione B-B e la sezione C-C,
4d l’assetto paesaggistico,
5. il progetto delle infrastrutture urbane, energetiche e 

di rete, 
6. la presentazione delle opere necessarie di prevenzione 

e protezione contro le calamità naturali, inclusa la protezione 
antincendio, 

7. il piano di lottizzazione.
(4) Sono allegati al PRPC: 
1. l’estratto del piano strategico territoriale, 
2. la presentazione dello stato di fatto del territorio, 
3. le basi professionali su cui poggiano le soluzioni del 

PRPC, 
4. gli indirizzi e i pareri, 
5. la motivazione e la giustificazione del PRPC, 
6. la sintesi per il pubblico.

II. ZONA DEL PIANO REGOLATORE 
PARTICOLAREGGIATO COMUNALE 

Art. 3 
(Ubicazione della zona e relativa delimitazione) 

(1) L’area del PRPC comprende i seguenti lotti all’interno 
della zona d’assetto di Lucia e cioè le particelle catastali o 
parti delle stesse n. 5237/13, 5238/1, 5241/3, 5242/1, 5243/3, 

5244/1, 5244/2, 5245/1, 5245/2, 5247/1, 5248/17, 5248/18, 
5248/25, 5248/26, 5248/27, 5248/28, 5248/29, 5248/30, 
5248/31, 5248/32, 5248/33, 5248/34, 5248/35, 5248/36, 
5248/37, 5248/38, 5248/39, 5248/40 e 5249/1, tutte nel c.c. 
di Portorose.

(2) Le infrastrutture comunali sono ubicate all’interno 
dell’area di riferimento del PRPC ed esternamente ad essa 
insistono sulla particella n. 5248/16, c.c. di Portorose.

(3) La definizione dettagliata della zona è data nella parte 
cartografica del PRPC, allegato grafico No. 2 – Area del piano 
particolareggiato con stato di fatto delle particelle. 

Art. 4 
 (Impatto ambientale e collegamenti con le unità  

di pianificazione contermini) 
(1) L’impatto ambientale e i collegamenti con le unità di 

pianificazione adiacenti sono evidenziati negli allegati grafici 
del PRPC, allegato N. 3 – Presentazione dell’impatto ambien-
tale e dei collegamenti con le aree limitrofe. 

(2) Gli interventi nell’area di riferimento del PRPC interes-
seranno le zone adiacenti soprattutto per il sovraccarico delle 
infrastrutture pubbliche di rilevanza economica (rete stradale, 
fognature, rete idrica, ecc).

III. CONDIZIONI PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICO 
ARCHITETTONICA DELLA ZONA, DEGLI EDIFICI  

E DI ALTRI INTERVENTI SUL TERRITORIO

Art. 5
 (Concetto della pianificazione nel PRPC e requisiti 

urbanistici) 
(1) Dal punto di vista di programmazione e di strutturazio-

ne e la zona di pianificazione è identificabile in tre parti:
– l'area di edifici bi- e plurifamiliari nella parte settentrio-

nale,
– l’ area con due edifici residenziali nella parte orientale,
– gli spazi pubblici aperti e la zona dei garage esistenti.
(2) Nella parte settentrionale sono previste cinque case 

a schiera, contenenti due o più appartamenti e una casa bi-
familiare ad est delle stesse. Nella parte meridionale, nei due 
edifici residenziali sono previste in tutti i piani abitazioni di 
varie dimensioni. Ci saranno maggiori spazi aperti nella parte 
centrale e occidentale della zona. Nell’estrema parte meridio-
nale è altresì previsto l’adeguamento del percorso d’accesso 
al garage sotterraneo sottostante gli edifici residenziali. Nelle 
aree di pertinenza è progettata la realizzazione dei parcheggi 
e degli accessi nonché di tutte le necessarie infrastrutture 
pubbliche.

(3) Le nuove costruzioni e le condizioni urbanistiche sono 
indicate nel piano grafico n. 4 Situazione di assetto e piano gra-
fico n. 4a Situazione geodetica di edificazione e piano grafico 
n. 4b e 4c Sezioni. Le quote di elevazione sono riportate nella 
tabella che è parte integrante del decreto.

(4) Le condizioni urbanistiche sono determinate nella 
parte cartografica dai limiti di costruzione, che costituiscono 
le linee da non superarsi negli elementi delle strutture o edifici 
previsti. Detti interventi potranno tuttavia raggiungerne il livello 
a raso, eventualmente scostandosi dagli stessi verso l'interno 
dell'isolato.

(5) Gli edifici C1 e C2 dovranno rispettare i limiti di costru-
zione determinati separatamente per ogni piano, ad eccezione 
della parte interessata dal garage condiviso dai due edifici. 
Per il suddetto garage comune, situato nei piani K1 e K2 la 
linea di costruzione non è intesa come condizione urbanistica. 
La pianta del garage dovrà comunque osservare determinate 
dimensioni di massima.

(6) Le opere di edificazione degli edifici dovranno osser-
vare le altezze limitatamente alle quote di livello della copertu-
ra, espresse quali quote massime assolute.
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Art. 6
(Zona di case bi- e plurifamiliari)

(1) È prevista la costruzione di cinque villette a schiera 
contrassegnate dalla lettera A (case a schiera A1, A2, A3, 
A4 e A5: 11221 – Edifici a tre e più appartamenti secondo la 
classificazione unitaria delle abitazioni (CC-SI)) e una villetta 
bifamiliare contrassegnata dalla lettera B (B1 e B2: 11210 
– Edifici bifamiliari secondo la classificazione unitaria delle 
abitazioni (CC-SI)).

(2) Le case a schiera, con disposizione di piani P + 3, sa-
ranno orientate in direzione nord – sud e si potrà accedere alle 
stesse dalla strada perimetrale rispettivamente dalla Via Vojko. 
In tutto sono previste indicativamente 11 unità abitative. Singole 
unità abitative potranno essere divise o combinate, a patto che 
non venga modificato il progetto urbanistico dell'edificio e sia a 
disposizione un numero sufficiente di parcheggi.

(3) Il villino bifamiliare, sarà progettato a un piano (P + 1) 
con due unità abitative. L'accesso al villino bifamiliare sarà 
previsto pure dalla Via Vojko.

Art. 7 
(Zona di due case plurifamiliari con garage) 

(1) È prevista la costruzione di due edifici condominiali C1 
e C2 dotati di garage (11221- Edifici a tre o più appartamenti; 
1.242 Edifici – autorimessa, secondo la classificazione unitaria 
dei fabbricati (CC-SI)).

(2) Per l’edificio C1 è prevista la disposizione di piani 
2K+P+5, mentre per l’edificio C2 la disposizione di piani sarà 
2K+P+4. Nei piani interrati K1 e K2 verrà realizzato un garage 
comune delle dimensioni massime di 62,35 x 31,60 m che 
servirà entrambi gli edifici C1 e C2. L'accesso al garage sarà 
realizzato dal lato meridionale e cioè dalla Strada del Sottopas-
saggio. Gli spazi nel garage saranno adibiti a parcheggi, vie di 
comunicazione, vani di stoccaggio, ausiliari e di manutenzione 
tecnica per gli edifici C1 e C2. In totale nei due edifici C1 e C2 
sono previste indicativamente 29 unità abitative. Le singole uni-
tà abitative potranno essere divise o combinate, premesso che 
non sia modificato il piano urbanistico dell'edificio e lo stesso 
sia fornito di un numero sufficiente di parcheggi. Nel garage 
sono previsti indicativamente 125 posti macchina, di cui 70 
posti macchina per le esigenze dei residenti del complesso re-
sidenziale Capolino terrazzamenti (ovvero due posti macchina 
per abitazione), i posti auto rimanenti saranno disponibili per i 
residenti degli edifici circostanti.

Art. 8 

(Organizzazione degli spazi aperti e della zona  
delle autorimesse esistenti)

(1) La parte centrale e occidentale della zona sarà rego-
lamentata a verde pubblico e pavimentata, recante una piazza 
in centro, un giardino pubblico nella parte ad ovest e un campo 
giochi a nord dallo stesso. Tutte le superfici dovranno essere 
provviste di piccolo arredo urbano, con adeguati impianti del 
verde e realizzate a superfici pubbliche, in modo che sia pos-
sibile il libero accesso e la circolazione delle persone con disa-
bilità. L'area compresa tra gli edifici e le strade circonferenziali 
sarà dotata in parte di fasce di pavimentazione e arredo verde. 
Per tutta la lunghezza è previsto l’impianto di un viale alberato 
e nei singoli punti di siepe viva. Un consistente gruppo di alberi 
si trova nella parte occidentale della zona in cui le aree verdi 
costituiscono il substrato naturale. La strada di accesso al ga-
rage (munito di rampa) sarà coperta da una pensilina (tettoia) 
e piantumata con arbusti e piante perenni, disposti in modo da 
minimizzare gli impatti sulle esistenti case a schiera. In entram-
bi i casi, è necessario garantire un adeguato spessore minimo 
del substrato e l’apposito drenaggio.

Il piano paesaggistico deve tener conto della coerenza 
cromatica dei materiali proposti in tutte le stagioni e l’adegua-
tezza dei tempi di fioritura e dei colori e dei profumi delle infiore-

scenze, del colore delle foglie e delle forme delle chiome degli 
alberi. Sono state proposte le specie di latifoglie e sempreverdi 
e cioè quelle che hanno le foglie di un colore verde intenso o 
verde-grigio. Le piante selezionate dovranno essere adatte al 
clima locale e richiedere una manutenzione minima.

Il nuovo quartiere dovrà inoltre recare il messaggio visivo 
di un insediamento urbano moderno, pulito e ordinato, esteti-
camente attraente ed ispirato alla consapevolezza ambientale.

La tipologia selezionata di illuminazione pubblica negli 
spazi aperti dovrà garantire l’incolumità pubblica e facilitarne 
l'uso nelle ore carenti di luce naturale. Nella selezione finale di 
arredo urbano si dovrà tener conto anche delle diverse fasce 
di età degli utenti.

L’altezza dei muri (di recinzione) si adeguerà agli arredi 
esterni. Nella zona di assetto è consentita la realizzazione di 
piscine con tutti i servizi tecnici necessari.

(2) Tutte le opere proposte sono rese in dettaglio nel 
grafico allegato 4d – Assetto paesaggistico. Al fine di ottenere 
il permesso di costruzione è necessario elaborare un piano 
architettonico del paesaggio.

(3) Le autorimesse presenti in zona saranno regolamenta-
te in modo che sia permessa la sanatoria-legalizzazione delle 
strutture nelle dimensioni esistenti. Saranno consentite le opere 
di ricostruzione, ristrutturazione e di nuova costruzione, sempre 
nei parametri esistenti.

Art. 9
(Piano di lottizzazione)

(1) Il piano dei lotti fabbricabili, come evidente nella parte 
grafica del PRPC (piano N. 8), è basato sulla definizione dei 
singoli elementi di edificazione e tiene conto delle modalità di 
trasporto, della sistemazione delle aree verdi e delle superfici 
di movimentazione.

(2) Le particelle edificabili potranno venir divise ovvero 
unite, in qualità di aree di pertinenza, a condizione che non si 
configurino effetti peggiorativi sul concetto d’edificazione e sulla 
prevista organizzazione degli spazi pubblici.

IV. TRAFFICO

Art. 10 
 (Infrastrutture viarie) 

(1) Sul comprensorio è prevista realizzazione di nuove 
infrastrutture stradali al completo. Gli impianti e le attrezzature 
facenti parte del sistema infrastrutturale viario sono rappresen-
tati nella documentazione cartografica del PRPC, Progetto No. 
5 – Disegno delle infrastrutture comunali, delle infrastrutture 
energetiche e le connessioni di rete.

(2) È prevista la costruzione di una strada di accesso al 
garage interrato sottostante gli edifici residenziali C1 e C2. La 
strada di accesso si snoderà tra la Strada del Sottopassaggio e 
i singoli garage esistenti, immettendosi in maniera subordinata 
nella detta Strada del sottopassaggio. La strada sarà disposta 
come una strada a doppio senso di marcia con una larghezza 
della carreggiata di 4,00 m e con due banchine ai lati della 
larghezza di 0,75 m. L’ingresso nel garage sotterraneo sarà 
accessibile solo dalla direzione di Lucia, le uscite saranno 
invece disposte in entrambe le direzioni.

(3) Il parcheggio è previsto nelle seguenti aree:
– presso le villette a schiera: sui propri lotti nella zona 

compresa tra gli edifici e la Via Vojko (vi si potrà accedere at-
traversando il cordolo abbassato del marciapiede) e nel garage 
sotterraneo;

– presso il villino bifamiliare: sui propri lotti nella zona 
compresa tra gli edifici e la Via Vojko (vi si potrà accedere at-
traversando il cordolo abbassato del marciapiede) e nel garage 
sotterraneo;

– presso gli edifici residenziali: nel garage sotterraneo.
Inoltre, sarà ristrutturata anche l’area di parcheggio al 

termine del vicolo cieco in Via Kajuh.
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(4) Per ogni unità abitativa sarà necessario prevedere 
due posti auto.

V. INFRASTRUTTURE URBANE ED ENERGETICHE

Art. 11 
(Rete fognaria) 

(1) È prevista una rete separata di scarico delle acque 
meteoriche e delle reflue urbane.

(2) Per gli scarichi di reflue urbane saranno realizzate 
infrastrutture pubbliche con una tubazione di Ø 200 e per una 
lunghezza di 150 m. La disposizione finale degli stessi si collo-
cherà nell’impianto centrale di depurazione di Pirano.

(3) Saranno realizzate anche le fognature per gli scarichi 
delle acque piovane. L’esistente canalizzazione meteorica sfo-
cia direttamente sul suolo ed è convogliata attraverso il canale 
collettore nelle fognature di acque piovane con tubature di 
Ø 800. Il sistema fognario esistente è dimensionato per sod-
disfare gli scarichi esistenti, e quindi non può bastare in caso 
di un aumento di scarichi provenienti da nuove aree urbane.

(4) In ragione della nuova edificazione è previsto lo spo-
stamento delle fognature meteoriche esistenti in prossimità 
degli edifici previsti. Le fognature meteoriche si collegheranno 
quindi alle strutture fognarie in tal modo riposizionate. È previ-
sta la realizzazione di:

– un canale di diversione di Ø 800 e della lunghezza di 
90 m, nonché di Ø 500 e della lunghezza di 90 m lungo la Via 
Vojko e attraversando la parte centrale della superficie, dalle 
esistenti fognature meteoriche fino all’allacciamento alla cana-
lizzazione meteorica sita nel corpo stradale; per assicurare la 
ritenzione idrica è prevista la realizzazione di un bacino di riten-
zione con un volume utile del serbatoio di 64 m3 e la valvola a 
farfalla Ø 300 per una lunghezza di 15 m;

– una condotta meteorica di Ø 300 per una lunghezza di 
60 m, per lo scarico di acque piovane provenienti dal comples-
so di fabbricati a nord della zona;

– un allacciamento alla canalizzazione meteorica stradale 
di Ø 300 e per la lunghezza di 80 m;

– una condotta di Ø 200 e della lunghezza di 10 m, con 
il collettore di oli, per lo scarico delle acque reflue provenienti 
dal garage.

Art. 12 
 (Energia elettrica di rete)

L’attuale trasformatore Lucia 8 sarà sostituito da una nuo-
va cabina di trasformazione con due trasformatori (di potenza 
2 x 630 kVA) che sarà allacciata via cavo all’esistente rete 
dei trasformatori di media tensione (20 kV) di Lucia. Al fine di 
garantire un’erogazione indisturbata di energia elettrica agli 
utenti attuali sarà necessario, per la durata della costruzione, 
collocare un trasformatore provvisorio a distanza di 20 m dal 
trasformatore esistente ovvero quello sostitutivo. Dalla cabina 
di trasformazione fino ai singoli edifici e/o utenze verrà realiz-
zata una rete via cavo di basa tensione.

Art. 13 
(Rete idrica)

(1) L’approvvigionamento idrico della zona di regolamen-
tazione può essere erogato dalla rete di distribuzione pubblica 
(DN 200), alimentata dal serbatoio RZ Luzzano di 500 m3, con 
un allacciamento alle tubazioni presenti nel tracciato in Via 
Vojko. Ai fini della fornitura di acqua è necessario posizionare 
una condotta secondaria, delle dimensioni minime di DN100 
mm in ghisa sferoidale della lunghezza di 54 m, collocandola 
nel tracciato del corpo stradale della strada d'accesso al garage 
sotterraneo, allacciandola al previsto nuovo tombino, dotato di 
contatore d'acqua combinato per le necessità del nuovo gara-
ge, che si collega all''impianto idraulico BN DN 100 esistente 
in Strada del Sottopassaggio.

(2) Si dovrà inoltre spostare il tratto dell' esistente condot-
ta AC DN 200, che scorre lungo la Via Vojko, mediante utilizzo 
della condotta idrica DN 200 NL mm. Nel pressi della Strada 
del Sottopassaggio, allo svincolo per la Via Kosmač, sarà rea-
lizzato un nuovo pozzetto di allacciamento AB, al quale verrà 
connessa la valvola di ritenzione attualmente sita alla confluen-
za della Strada del Sottopassaggio e della Via Vojko. Le nuove 
condotte dovranno essere dimensionate conformemente alle 
norme applicabili del Regolamento sulle norme tecniche vali-
de per la rete di idranti antincendio. Secondo le stesse norme 
dovrà essere assicurata anche la protezione da una potenziale 
propagazione del fuoco (mediante la rete di idranti). Gli idranti 
dovranno essere posizionati sopra il suolo, e disposti in modo 
che siano accessibili in qualsiasi momento.

Art. 14
(Rete di telecomunicazione)

Al fine di garantire un assetto duraturo e a lungo termine 
della rete di telecomunicazione nella zona in oggetto sarà ne-
cessario costruire una rete di telecomunicazione nella versione 
via cavo, allacciandola al cavo di TC presente nel tracciato del-
le vie perimetrali. La rete di telecomunicazione sarà attuata via 
cavo mediante fibre ottiche. È prevista la possibilità di inserire 
tra le prestazioni via cavo anche i cablaggi della televisione 
delle linee di informazione.

Art. 15 
(Riscaldamento)

(1) È in progetto la gassificazione della zona e risulta 
pertanto necessario, nella realizzazione di impianti meccanici, 
tenere in considerare il passaggio al gas naturale (pressioni 
fino a 3 bar), intesa una fase intermedia che preveda l’utilizzo 
di una miscela di GPL / aria.

(2) Fino all'attivazione della rete gas il riscaldamento sarà 
garantito mediante gas petrolio liquefatto (impostando depositi 
locali) o con combustibili ecocompatibili (olio combustibile ex-
tra leggero, gas naturale, ecc). Le modalità di stoccaggio dei 
prodotti petroliferi liquidi dovranno essere conformi al Regola-
mento disciplinante le modalità di costruzione dei magazzini e 
delle attrezzature per la movimentazione di sostanze pericolo-
se e nocive. Non è ammesso il riscaldamento con combustibili 
ecologicamente incompatibili.

(3) È possibile realizzare anche il riscaldamento con fonti 
alternative di energia (ad esempio utilizzando la pompa di ca-
lore). Non è ammesso però il riscaldamento con combustibili 
ecologicamente incompatibili.

(4) Nelle strutture si dovrà provvedere a che almeno il 
25  % della potenza necessaria per il riscaldamento, ventilazio-
ne, raffreddamento e acqua potabile calda, sia ricavata da fonti 
di energia rinnovabile.

Art. 16
(Smaltimento rifiuti)

Nella zona di regolamentazione è in atto il sistema di 
raccolta e di trasporto differenziati dei rifiuti. I punti di prelievo 
dovranno essere accessibili agli automezzi della nettezza ur-
bana. I punti di prelievo e le isole ecologiche dovranno essere 
individuati in conformità al programma comunale di gestione 
dei rifiuti urbani.

VI. SOLUZIONI E PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA 
DELL'AMBIENTE, PRESERVAZIONE DELLA NATURA, 

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E USO 
SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI 

Art. 17 
(Tutela del patrimonio culturale) 

(1) L’area relativa al PRPC non è situata nel comprensorio 
interessato da tutela del patrimonio culturale.
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(2) Nell’area interessata dal PRPC dovranno essere ese-
guite ricerche archeologiche preliminari, che consisteranno 
principalmente nella realizzazione propedeutica di scavi di 
ricerca archeologica, da cui potranno essere successivamente 
elaborate e diffuse le condizioni più precise per la protezione, 
comprese tutte le procedure post-scavo. In caso di rinvenimenti 
archeologici di particolare rilievo, che richiedono la presentazio-
ne in situ o non consentono la prosecuzione del progetto come 
approvato, le soluzioni tecniche potranno ammettere varianti.

Art. 18
 (Protezione dell’aria e dell’acqua)

(1) È opportuno evitare la formazione di polveri in par-
ticolare durante le attività edili. Gli impianti di scarico dei gas 
dovranno essere adeguatamente attrezzati e correttamente 
installati.

(2) All’avvio delle opere edili è necessario predisporre 
tutte le misure di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento 
dell’acqua, eventualmente causabile dal trasporto, dallo stoc-
caggio e dall'utilizzo di combustibili liquidi e di altre sostanze 
pericolose. In caso di incidenti dovrà garantirsi l’intervento im-
mediato di operatori specializzati. Nella zona non è ammesso 
il deposito di sostanze pericolose.

(3) Il progetto delle soluzioni di smaltimento e trattamento 
delle acque reflue urbane e delle acque piovane dovrà esse-
re in linea con il Regolamento sulle emissioni di sostanze e 
di calore allo scarico di acque reflue in fognature pubbliche 
(Gazzetta Ufficiale RS, No. 47/05, 45/07, 79/09 e successive 
modifiche) e con il Regolamento degli adempimenti nell'am-
bito del servizio comunale pubblico obbligatorio di raccolta e 
depurazione delle acque reflue urbane e piovane (Gazzetta 
Ufficiale RS, No. 109/07, 33/08, 28/11, 88/11 e successive 
modifiche) nonché con il Regolamento concernente lo smalti-
mento e il trattamento delle acque reflue urbane e delle acque 
piovane (Gazzetta Ufficiale RS, No. 88/11, 8/12 e successive 
modifiche).

(4) Il progetto delle soluzioni di depurazione delle acque 
reflue piovane provenienti da strade pubbliche dovrà essere 
in linea con il Regolamento delle emissioni di sostanze negli 
scarichi delle acque piovane da strade pubbliche (Gazzetta 
Ufficiale RS, No. 47/05 e successive modifiche) e con il Rego-
lamento sulle emissioni di sostanze e di calore degli scarichi di 
acque reflue in fognature pubbliche (Gazzetta Ufficiale RS, No. 
47/05, 45/07, 79/09 e successive modifiche).

(5) Le acque piovane di deflusso dalle superfici di par-
cheggio dovranno essere depurate mediante un apposito diso-
leatore (conformemente alla norma SIST EN 858-2).

(6) Le eventuali fonti d’acqua dovranno essere evidenzia-
te, preservate ed appositamente regolate.

(7) La documentazione progettuale dovrà palesare il trac-
ciato delle infrastrutture comunali esistenti e quelle previste.

(8) L'eventuale stoccaggio di combustibili ecocompatibili 
dovrà essere progettato in conformità alle norme vigenti.

(9) Lo scarico delle acque reflue dell’entroterra dovrà 
essere adeguatamente regolato.

(10) Per ogni utilizzo dell’acqua che eccedesse i fini di uso 
pubblico, sarà necessario ottenere il diritto d'acqua.

(11) La progettazione e la realizzazione delle attività pre-
viste nel territorio non dovrebbero peggiorare le condizioni di 
drenaggio esistenti nell'area, e nella zona a valle della stessa.

(12) Nell’area trattata sarà necessario prendere in con-
siderazione, all’atto della realizzazione dei lavori, le seguenti 
misure di mitigazione ambientale:

– le opere di costruzione dovranno essere realizzate 
interessando o compromettendo una superficie quanto più 
ristretta del suolo, la costruzione dovrebbe avvenire solo in 
zone che sono state identificate prima dell'avvio dei lavori, con 
l’utilizzo dei materiali da costruzione e di altri materiali, come 
ad esempio i materiali impermeabilizzanti, che non contengano 
composti pericolosi (ad esempio i composti organici alogenati);

– la posizione di discarica temporanea e permanente 
del materiale proveniente da scavi deve essere individuata in 

anticipo, mentre il deposito è attuato in conformità alle disposi-
zioni del Regolamento sulla gestione dei rifiuti prodotti durante 
le attività di costruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 34/08) 
e del Regolamento sull'inquinamento del suolo causato da 
immissione dei rifiuti (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 34/08);

– la discarica temporanea del materiale proveniente da 
scavi non potrà essere utilizzata per fini diversi, ad esempio 
per il deposito di altri materiali di scarto, inclusi i detriti edili;

– si dovrà provvedere all’apposita manutenzione dei vei-
coli e delle macchine operatrici presenti nel cantiere edile per 
assicurare un loro funzionamento irreprensibile (facendo parti-
colare attenzione alle perdite di carburante);

– è fatto divieto di effettuare il rifornimento dei veicoli e 
delle macchine col carburante nell’area del PRPC;

– durante il funzionamento degli impianti sarà necessario 
provvedere alla manutenzione dei disoleatori che dovranno 
essere mantenuti in uno stato funzionale e gli oli intercettati 
che costituiscono rifiuti pericolosi dovranno essere consegnati 
ai gestori autorizzati.

Per l'attuazione di queste misure sarà responsabile l’in-
vestitore. Le misure sono realizzabili, pertinenti e hanno un’ 
elevata probabilità di successo. Ulteriori e più dettagliate misu-
re, con particolare riguardo al monitoraggio del successo delle 
prestazioni, saranno definite nelle fasi successive nel corso 
dell’acquisizione della documentazione di progetto.

(13) Un potenziale impatto ambientale dovuto all’inquina-
mento delle acque di superficie potrà essere evitato con una 
coerente applicazione delle seguenti misure di mitigazione 
ambientale:

– gli scarichi delle acque piovane dell’entroterra dovranno 
essere appositamente regolati, prevenendo altresì i processi di 
una potenziale erosione nella zona,

– la soluzione progettuale concernente lo smaltimento 
e la depurazione delle acque reflue urbane e piovane deve 
essere conforme al Regolamento sulle emissioni di sostanze 
e di calore allo scarico di acque reflue in fognature pubbliche 
(Gazzetta Ufficiale RS, No. 47/05, 45/07),

– alla documentazione relativa al progetto deve essere 
allegata la valutazione del rischio di franamento delle aree di 
entroterra;

– si dovrà effettuare il controllo e una stima del bacino 
della zona torrenziale dell'entroterra che gravita sul sito di 
Campolino, come pure esaminare la permeabilità delle esistenti 
fognature meteoriche in vista di collegamenti di bacini di utenza 
nuovi. Nel caso le esistenti infrastrutture non saranno capaci ad 
assorbire addizionali quantità di acqua piovana sarà necessario 
trovare soluzioni adeguate;

– se possibile, realizzare gli scarichi delle acque dai tetti 
degli edifici convogliandoli nelle falde acquifere del sottosuolo,

– si propone di applicare nel progetto i principi di drenag-
gio urbano moderno, adottando provvedimenti per ridurre il 
deflusso delle acque dalla superficie, e rallentare al contempo 
gli scarichi piovani. Tali misure comportano, per esempio l’utiliz-
zo del selciato e di asfalto poroso, per ottenere la permeabilità 
delle superfici indurite, (in luoghi in cui non vi è alcuna neces-
sità di ricorrere a collettori di olio); rientrano fra queste misure 
anche l’allestimento di tetti verdi (giardini pensili), lo scarico 
delle acque nel sottosuolo, impianto di alberi, ecc.

– i collettori di olio dovranno essere predisposti in osser-
vanza delle norme SIST EN 858-2; durante il funzionamento 
degli impianti e l’utilizzo dell’area carrabile si dovrà provvedere 
alla regolare manutenzione degli stessi per mantenerli in uno 
stato funzionale. Gli oli di scarto filtrati costituiscono un rifiuto 
pericoloso, e dovranno pertanto essere consegnati ad un ge-
store autorizzato alla raccolta degli oli usati.

Nella fase di stesura della relativa documentazione di 
progetto, l'investitore dovrà tener conto delle misure e delle 
linee guida di cui al primo comma.

(14) Oltre alle misure di cui sopra, è necessario conside-
rare ulteriori misure di mitigazione generali relative a tempi di 
costruzione, come segue:
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– provvedere ad una corretta manutenzione dei veicoli 
e delle macchine operatrici presenti nel cantiere edile, per 
assicurare un loro funzionamento irreprensibile (facendo parti-
colare attenzione alle perdite di carburante);

– utilizzare solamente i materiali da costruzione idonei ed 
altri materiali come ad esempio i materiali impermeabilizzanti, 
che non contengano composti pericolosi (ad esempio i compo-
sti organici alogenati);

– osservare il divieto di smaltimento dei rifiuti pericolosi 
(rifiuti di imballaggio pericolosi, pile, ecc) nella zona del PRPC 
e nell’area di influenza;

– in seguito alla rimozione della copertura vegetale, prov-
vedere alla necessaria protezione dei pendii ripidi contro l’e-
rosione;

– provvedere allo scarico controllato delle reflue piovane 
provenienti dal cantiere edile, convogliandole in canali di scolo 
coperti e installando un impianto di decantazione.

Per l'attuazione di queste misure sarà responsabile l’inve-
stitore. Le misure sono realizzabili, pertinenti e hanno un’ ele-
vata probabilità di successo. Ulteriori e più dettagliate misure, 
con particolare riferimento al monitoraggio del successo delle 
prestazioni, saranno definite nelle fasi successive nel corso 
dell’acquisizione della documentazione di progetto.

Art. 19
(Tutela dal rumore)

(1) Durante le fasi di progettazione, costruzione ed eser-
cizio degli impianti, i progettisti, gli esecutori ed i committenti 
sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di inqui-
namento acustico e delle tolleranze ammesse in un simile 
contesto ambientale.

(2) Le emissioni sonore in prossimità degli edifici non 
dovranno superare i limiti disposti con ragione del III. grado di 
protezione acustica, in conformità con il Regolamento concer-
nente i valori limite degli indicatori del rumore ambientale (GU 
RS, No. 105/05, e le successive modifiche).

(3) Per quanto concerne il rumore, si dovranno osservare:
– il Regolamento concernente i valori limite degli indi-

catori del rumore ambientale (Gazzetta Ufficiale della RS, 
No. 105/05, e le successive modifiche) e

– le Norme sulle misurazioni iniziali e sul monitoraggio 
operativo del rumore per le fonti di rumore e le condizioni per 
la loro attuazione (Gazzetta ufficiale della RS, No. 70/96, e le 
successive modifiche).

VII. SOLUZIONI E MISURE DI DIFESA E PROTEZIONE 
CONTRO LE CALAMITÀ NATURALI E DI ALTRA ORIGINE

Art. 20
(Difesa e protezione antincendio) 

(1) L'area non è dotata di strutture o impianti di difesa.
(2) L’edificazione proposta dovrà prevedere le condizioni 

per l'evacuazione in sicurezza delle persone e delle proprietà, 
nonché sufficiente area di manovra per i veicoli di emergenza 
ed adeguate fonti di approvvigionamento idrico in funzione 
antincendio. Dovranno essere garantite le necessarie distan-
ze tra gli edifici e con osservanza dei confini delle particelle 
catastali, favorendo un appropriato distanziamento tra le co-
struzioni, a contenimento della potenziale propagazione delle 
fiamme.

(3) L'intera area di pianificazione dovrà essere dotata del 
sistema di idranti, per fornire un sufficiente approvvigionamento 
di acqua in funzione antincendio (almeno 10 l / s per una durata 
di 120 minuti). Nelle aree di accesso e di intervento (strade 
principali e di collegamento) sono da predisporsi postazioni di 
stazionamento dei mezzi dei vigili del fuoco. In caso di edifici 
con una superficie fino a 6000 mq si dovrà garantire l'accesso 
ad almeno un lato dell'edificio ed almeno una postazione di 
stazionamento dei mezzi d’intervento.

Art. 21 
(Protezione contro le inondazioni e l'erosione)

Le aree interessate da nuovi interventi aggiuntivi dovran-
no essere sufficientemente consolidate, spianate e coperte 
da un manto erboso e da impianti del verde onde prevenire 
eventuali franamenti o erosione del suolo.

VIII. USO TEMPORANEO DEL SUOLO

Art. 22
Fino all’avvio delle opere di edificazione dei fabbricati 

previsti, i lotti potranno essere utilizzati con ragione dell’attuale 
destinazione d’uso ovvero diversamente, a condizione che ciò 
non pregiudichi il territorio adiacente, le finalità e lo stato di fatto 
dell’area e non ostacoli gli interventi previsti.

IX. ESECUZIONE IN FASI E TOLLERANZE 

Art. 23 
(Esecuzione in fasi) 

La costruzione può avvenire a tappe. Ogni tappa dovrà 
comprendere una parte edificata e circoscritta – ciascun edifi-
cio o parte dello stesso dovrà essere dotato di aree funzionali 
e pertinenti, allacciamenti all’infrastruttura pubblica, nonché 
rispondere alle altre misure di tutela e di protezione. 

Art. 24
(Tolleranze consentite) 

(1) Le elevazioni di ogni singolo edificio sono indicate 
quali quote massime assolute e gli scostamenti, anche se 
illimitati, sono consentiti solo verso il basso. Sopra tali quote si 
potranno ergere solamente elementi di costruzione o impianti-
stici minori (aeratori, antenne, pozzi degli ascensori …).

(2) Le dimensioni orizzontali del garage possono aumen-
tare per un massimo del 10  %, mentre la riduzione delle stesse 
è illimitata. È parimenti illimitato il numero di piani interrati negli 
edifici C1 e C2.

(3) È consentita la riconversione di superfici aperte, te-
nendo conto di tutte le condizioni previste dal presente decreto. 
Sulle superfici esterne, mostrate nella parte cartografica del 
decreto, è reso possibile eseguire percorsi pedonali, arredi del 
verde urbano, ecc. anche diversamente da quanto presentato 
dalla cartografia.

(4) Al fine di garantire l'accesso a persone diversamente 
abili sono ammesse anche forme e posizionamenti diversi degli 
impianti di risalita e dei corridoi di collegamento eventualmente 
realizzati esternamente ai limiti di costruzione stabiliti nel piano 
cartografico n. 4a. Situazione geodetica di edificazione.

Art. 25 
(Deroghe alle norme di costruzione delle infrastrutture) 

(1) Nella realizzazione del piano regolatore particolareg-
giato comunale sono ammesse varianti dei percorsi delle opere 
di urbanizzazione e della sistemazione del traffico indicati (an-
che fuori della zona di regolamentazione), ove trattasi dell’im-
plementazione dello stato tavolare alla situazione sul territorio, 
di adeguamento alla pianificazione di edifici e alla costruzione 
dei piani interrati, dell’individuazione di soluzioni tecniche più 
consone dal punto di vista del design, della tecnica dei traspor-
ti, delle aree verdi ed in ottica ambientale. Le stesse però non 
dovranno compromettere le condizioni spaziali ed ambientali, 
né ostacolare o pregiudicare la futura regolamentazione, te-
nendo conto delle norme applicabili per tali reti ed impianti. 
Alle stesse condizioni, al fine di migliorare lo stato delle opere 
di urbanizzazione è possibile realizzare ulteriori accorgimenti 
impiantistici e reti sotterranee.

(2) Sono altresì ammesse varianti dei piani stradali e di 
intersezioni risultanti dal coordinamento con gli atti di pianifica-
zione delle zone contermini.
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X. ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ATTUAZIONE 
DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO 

COMUNALE 

Art. 26 
(Obblighi dei committenti e degli esecutori nell’attuazione 

dell’atto urbanistico) 
(1) Il committente e l'appaltatore, in aggiunta alle pre-

scrizioni generali, dovranno osservare la norma secondo cui 
la progettazione e l'attuazione di interventi dovranno essere 
effettuati in modo da recare il minimo disturbo, mantenendo 
o anche migliorando le condizioni tecniche di edificazione, la 
sicurezza dei trasporti e le condizioni ambientali. 

(2) Le opere di scavo sono soggette a regole specifiche 
per la movimentazione di terra fertile. Il materiale di scavo dovrà 
essere utilizzato per i terrapieni, lo spianamento del terreno e le 
sistemazioni esterne. Altri inerti da scavi dovranno essere trattati 
e depositati conformemente alle disposizioni di legge vigenti. 

(3) Durante l'attività di edificazione è necessario consenti-
re lo svolgimento quanto più indisturbato delle funzioni in capo 
agli edifici e terreni adiacenti, condizione da garantirsi mediante 
il piano di organizzazione dei cantieri edili. Contestualmente, è 
necessario adottare apposite misure contro l’eccessiva forma-
zione di polveri, l’inquinamento acustico ed i carichi vibratori. Al 
fine di garantire il minimo impatto sulle condizioni di vita nella 
zona (trattandosi in particolare di rumori, polveri e vibrazioni) 
nei piani per la selezione delle tecnologie e l’organizzazione 
del cantiere edile è necessario analizzare dettagliatamente le 
soluzioni tecniche e le modalità di attuazione delle opere edili.

(4) Eventuali danni arrecati alle strutture esistenti do-
vranno essere trattati in conformità a quanto negli artt. 32 e 
33 (Legge ZGP-1, modifiche), che prevedono la responsabilità 
dell'investitore, dell’architetto, dell’appaltatore e del supervisore 
del progetto per i danni diretti causati a terzi e derivanti dall’i-
nadempimento del loro lavoro e dei loro obblighi contrattuali.

XI. PROGRAMMA DI URBANIZZAZIONE DEI TERRENI 
EDIFICABILI

Art. 27
(Programma di urbanizzazione)

Ai fini della commisurazione degli oneri di urbanizzazione 
si dovrà elaborare il Programma di realizzazione delle opere 
di urbanizzazione.

Art. 28
(Contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione)

(1) Il Comune e il committente possono pattuire con con-
tratto che il committente, in armonia al programma di urbanizza-
zione, eseguirà egli stesso le opere di urbanizzazione previste 
per il lotto di terreno sul quale quest’ultimo intende costruire. 
Le spese per le opere di urbanizzazione saranno a carico del 
committente. Si considera che quest'ultimo, in questo modo 
abbia adempiuto in pratica agli oneri per le opere di urbanizza-
zione, realizzate da egli stesso. Il committente è tenuto altresì 
a far fronte agli oneri dovuti per le opere di urbanizzazione già 
realizzate. Il Comune è tenuto a prendere in consegna le opere 
di urbanizzazione per le quali è stato rilasciato il permesso di 
agibilità e sono state costruite conformemente al contratto.

(2) Gli interventi previsti dal PRPC non potranno essere 
attuati prima dell’adozione del relativo programma di urbaniz-
zazione.

XII. COSTRUZIONE DI SEMPLICI MANUFATTI EDILIZI

Art. 29
(Semplici manufatti edilizi) 

(1) La costruzione di semplici e non esigenti manufatti 
edilizi si esegue conformemente alle leggi ed ai regolamenti 

vigenti, tenendo conto di tutti i requisiti concernenti le modalità 
di costruzione di semplici strutture edilizie, come stabilito dal 
Regolamento sulla tipologia di costruzioni secondo la loro com-
plessità (Gazzetta Ufficiale della RS, No. 37/08, e le successive 
modificazioni), o in altre prescrizioni. 

(2) Le semplici strutture edilizie si potranno collocare in 
osservanza del regime prescritto di tutela, di protezione e di 
sicurezza del traffico.

(3) La collocazione dell’arredo urbano non dovrà, in 
nessun modo, impedire od ostacolare il traffico, ovvero 
costituire un impedimento alla manutenzione della rete di 
infrastrutture. Gli elementi di arredo urbano collocati in uno 
spazio aperto dovranno rispettare le caratteristiche del de-
sign tradizionali.

XIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 30 
Con l'approvazione del presente decreto, nella zona og-

getto del presente PRPC, sono abrogate le disposizioni del 
Decreto sulle condizioni di assetto territoriale delle unità di 
pianificazione: Strugnano (1), Fiesso-Pazzugo (2), Pirano (3), 
Belvedere-Mostra – Porta di Pirano (4), Portorose (5), Lu-
cia (7), Sezza (8), Saline di Sicciole (10), Dragogna (12), M 
ST/1 e M SE/2, site nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale 
delle PN, n. 25/93, 14/97, 19/99, 23/00, 28/03, 14/05, 31/06, 
40/07, 28/08, 5/09).

Art. 31 
Il PRPC è disponibile in libera visione del pubblico presso 

l’organo competente del Comune di Pirano. 

Art. 32
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 3505-7/2009-2012
Pirano, 20 novembre 2012

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

Tabella della quote di elevazione e dei piani degli edifici

Case 
a schiera A

NUMERO 
DI PIANI

QUOTA DI ALTEZZA 
DELLA COPERTURA

(m s.l.m.)
EDIFICIO A1 P+3 53,50
EDIFICIO A2 P+3 53,50
EDIFICIO A3 P+3 53,50
EDIFICIO A4 P+3 53,50
EDIFICIO A5 P+3 53,50

Case 
bifamiliari B

NUMERO 
DI PIANI

QUOTA DI ALTEZZA 
DELLA COPERTURA

(m s.l.m.)
EDIFICIO B1 P+1 51,50
EDIFICIO B2 P+1 51,50

Edifici 
condominiali

C1 e C2

NUMERO 
DI PIANI

QUOTA DI ALTEZZA 
DELLA COPERTURA

(m s.l.m.)
EDIFICIO C1 2K+P+5 54,50
EDIFICIO C2 2K+P+4 51,50
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762. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi 
tarif za parkirnine št. 34404-3/199-12 
z dne 12. 4. 2012

Na podlagi 13., 15., 30., 34. in 35. člena Odloka o cestno-
prometni ureditvi v Občini Piran (UO PN št. 49/2003, 35/2004 
in 15/2008) župan Občine Piran sprejema

S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi tarif za 

parkirnine št. 34404-3/199-12 z dne 12. 4. 2012

1.
S tem sklepom se spremeni in dopolni obstoječi Sklep o 

določitvi tarif za parkirnine, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 29/12 (20. 4. 2012).

2.
Spremembe in dopolnitve sklepa so v naslednjih točkah:
– Točka 5. se spremeni tako, da glasi:
PARKIRANJE NA OBMOČJU TPC LUCIJA
(območje TPC Lucija oklepajo cesta Obala, Cesta solinar-

jev, odcep za Mercator in dovozna pot v enosmerno vozišče 
AP Lucija)

– prva ura 0,10 EUR
– vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja  

(do 10 ur) 0,50 EUR
– dnevno parkiranje (nad 10 ur) 5,00 EUR

Parkirnina se plačuje skozi vse leto in se plačuje v dneh 
od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00 ure in ob sobotah od 
7.00 do 13.00 ure. Ob nedeljah se parkirnina ne plačuje.

– Točka 6. se spremeni tako, da glasi:
PARKIRANJE NA OBMOČJU FIESE (ZELENA CONA II)
– od 1. 6. do 31. 8. v letu vsaka začeta ura 

parkiranja (do 10 ur) 1,00 EUR
– dnevno parkiranje (nad 10 ur) 10,00 EUR
– tedensko parkiranje 60,00 EUR
Upravičencem zelenih abonmajev iz obmo-

čja zelene cone I – IX. korpus in modrih abonma-
jev v ožjem mestnem jedru Piran se omogoči 
pridobitev mesečnega abonmaja za vstop na ob-
močje Fiese (zelene cone II), in sicer za obdobje 
1. 6. do 31. 8. v letu v znesku 10,00 EUR.

– V točki 7 se doda nov odstavek (a) z naslednjim bese-
dilom:

Uporabniki, za katere je bilo ugotovljeno, da nimajo plača-
ne predpisane parkirnine in so bili obveščeni, da bo zoper njih 
uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi nepla-
čila, lahko v roku 3 dni plačajo nadomestilo v višini 12 EUR. V 
primeru plačila navedenega nadomestila Javno podjetje OKO-
LJE Piran d.o.o. ne uvede predloga za začetek postopka o 
prekršku. Nadomestilo se lahko plača le na blagajni podjetja.

– Točka 8 se spremeni tako, da glasi
PARKIRANJE NA OBMOČJU STRUNJANA (KRKA)
a)
V obdobju od 1. 5.–30. 9. v letu se plačuje parkirnina:
– prebivalci s stalnim prebivališčem na 

območju Strunjana  brezplačno
– mesečno parkiranje občanov Občine 

Piran 10,00 EUR
– mesečno parkiranje zaposlenih na obmo-

čju Strunjana 10,00 EUR
– vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur 

parkiranja) 1,00 EUR
– dnevno parkiranje (nad 10 ur) 10,00 EUR
– tedensko parkiranje 60,00 EUR

b)
V obdobju od 1. 10.–30. 4. v letu se plačuje parkirnina:
– prebivalci s stalnim prebivališčem na 

območju Strunjana brezplačno
– mesečno parkiranje občanov Občine 

Piran 10,00 EUR
– mesečno parkiranje zaposlenih na obmo-

čju Strunjana 10,00 EUR
– vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur 

parkiranja) 0,50 EUR
– dnevno parkiranje (nad 10 ur) 5,00 EUR
– tedensko parkiranje 30,00 EUR.

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 34404-3/1999-13
Piran, dne 1. marca 2013

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Visti gli articoli 13, 15, 30, 34 e 35 del Decreto sulla 
regolamentazione del traffico stradale nel Comune di Pirano 
(Bollettino ufficiale n. 49/2003, 35/2004 e 15/2008) il Sindaco 
del Comune di Pirano approva la seguente

D E L I B E R A
di modifica alla delibera sull’ammontare delle 

tariffe di parcheggio no. 34404-3/1999-12  
del 12. 4. 2012

1.
Con la presente delibera è modificata ed integrata la Deli-

bera sull’ammontare delle tariffe di parcheggio, pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale della RS, No. 29/12 (20. 4. 2012).

2.
Sono modificati ed integrati i seguenti punti:
– Il punto 5 è modificato come segue:
PARCHEGGIO NELLA ZONA DI LUCIA
(la zona del Centro commerciale e d’affari TPC di Lucia 

è delimitata dalla Strada Lungomare, dalla Strada dei Salinai, 
dallo svincolo per il supermercato del Mercator e dalla strada 
d’accesso a senso unico alla stazione degli autobus a Lucia)

– la prima ora 0,10
– ogni successiva ora iniziata (fino a 10 ore) 0,50
– tariffa giornaliera (oltre 10 ore) 5,00

Le tariffe si applicano nel corso di tutto l’anno e cioè nei 
giorni da lunedì a venerdì, per la sosta dalle ore 07.00 alle ore 
17.00 e sabato per la sosta dalle ore 07.00 alle ore 13.00. La 
domenica il parcheggio è gratuito.

– Il punto 6 è modificato come segue:
PARCHEGGIO NELLA ZONA DI FIESSO (ZONA VERDE II)
– dal 1/6 al 31/8 del corrente anno, ogni ora inizi-

ata (fino a 10 ore) 1,00
– tariffa giornaliera (oltre 10 ore) 10,00
– tariffa settimanale 60,00

Agli aventi diritto all’abbonamento verde, nella zona verde 
I – IX korpus e all’abbonamento azzurro nel centro storico di 
Pirano, si consente l’acquisizione dell’abbonamento mensile 
per l’accesso alla zona di Fiesso (zona verde II) e cioè per il 
periodo dal 1/6 al 31/8 del corrente anno secondo la tariffa pari 
a 10,00 Euro.
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– Il punto 7 è integrato con l’aggiunta di un nuovo comma 
(a), come segue:

Gli utenti, per i quali sarà accertato il mancato pagamento 
della tariffa prescritta e a cui sarà trasmessa la comunicazione 
di avvio del procedimento sanzionatorio, potranno, entro il ter-
mine di 3 giorni, pagare un compenso per l’importo di 12 euro. 
Nel caso di pagamento avvenuto del compenso l’Azienda pub-
blica OKOLJE non procederà all’avvio del detto procedimento. 
Il compenso potrà essere versato unicamente presso la sede 
aziendale dell’OKOLJE.

– Il punto 8 è modificato come segue:
PARCHEGGIO NELLA ZONA DI STRUGNANO (KRKA)
a)
Nel periodo dal 1/5 al 30/9 del corrente anno si paga la 

tariffa di parcheggio, come segue:
– gli abitanti con residenza fissa nella zona 

di Strugnano gratuito
– i residenti del Comune di Pirano (tariffa 

mensile) 10,00
– gli occupati nella zona di Strugnano (tariffa 

mensile) 10,00
– ogni ora iniziata (fino a 10 ore) 1,00
– tariffa giornaliera (oltre 10 ore) 10,00
– tariffa settimanale 60,00

b)
Nel periodo dal 1/10 al 30/4 del corrente anno si paga la 

tariffa di parcheggio, come segue:
– gli abitanti con residenza fissa nella zona di 

Strugnano gratuito
– i residenti del Comune di Pirano (tariffa men-

sile) 10,00
– gli occupati nella zona di Strugnano (tariffa 

mensile) 10,00
– ogni ora iniziata (fino a 10 ore) 0,50
– tariffa giornaliera (oltre 10 ore) 5,00
– tariffa settimanale 30,00.

3.
La presente delibera è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 

della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della su pubblicazione.

N. 34404-3/1999-13
Pirano, 1 marzo 2013

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

ROGAŠOVCI

763. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in merilih za odmero komunalnega prispevka 
na območju Občine Rogašovci

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), tretjega odstavka 
23. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za 
gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), petega odstavka 7. člena 
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni 
list RS, št. 95/07), Odloka o programu opremljanja stavbnih ze-
mljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju 
Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 44/12) in 17. člena Sta-
tuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 
88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 
19. redni seji dne 28. 2. 2013 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o programu opremljanja stavbnih zemljišč  
in merilih za odmero komunalnega prispevka  

na območju Občine Rogašovci

1. člen
Spremeni in dopolni se 1. člen Odloka o programu opre-

mljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalne-
ga prispevka na območju Občine Rogašovci (Uradni list RS, 
št. 44/12) tako, da se po novem glasi:

»S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komu-
nalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki je do-
ločena v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
Občine Rogašovci (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga 
je v marcu 2012 pod št. proj. PO 01-2012 in januarju 2013 pod 
št. proj. PO 01-2013, izdelalo podjetje Projektivni biro Lazar 
d.o.o., Lendavska 57a, 9000 Murska Sobota. Elaborat s prilo-
gami je na vpogled na sedežu Občine Rogašovci.«

2. člen
Doda se nov 8. člen, ki glasi:
»Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je dolo-

čeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po 
veljavnih prostorskih aktih obcine namenjene poselitvi in so 
opremljene z javnim kanalizacijskim omrežjem.«

Dosedanji 8. člen postane 9. člen, ostali členi se ustrezno 
preštevilčijo.

3. člen
V dosedanjem 9. členu (po preštevilčenju 10. člen) se 

spremeni tabela tako, da po novem glasi:
»Skupni in obračunski stroški posameznih vrst obsto-

ječe komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih 
znašajo:

Komunalna oprema Skupni stroški  
v EUR

Obračunski stroški 
v EUR

1. Vodovod 1.503.217,00 278.182,00
2. Cestno omrežje 8.196.389,65 3.688.375,34
3. Kanalizacija 1.813.948,00 276.863,00

«

4. člen
Spremeni se dosedanji 11. člen (po preštevilčenju 

12. člen), ki po novem glasi:
»Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme 

na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto 
mere, t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine 
objekta (Ct(i)), znašajo:

Komunalna oprema Cpi – EUR/m2 Cti – EUR/m2

1. Vodovod 2,19 5,73
2. Cestno omrežje 1,19 14,04
3. Kanalizacija 3,61 9,91

«

5. člen
Zaradi preštevilčenja členov odloka se spremeni dose-

danji 32. člen (po preštevilčenju 33. člen) tako, da se v zadnji 
vrstici besedna zveza »26. člena« spremeni v »27. člena«.

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-4/2012-16
Rogašovci, dne 28. februarja 2013

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.
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764. Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov

Na podlagi potrjenega Elaborata o oblikovanju cene izva-
janja obvezne občinske gospodarske javne službe Zbiranja do-
ločenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Rogašovci za leto 
2013, Občinski svet Občine Rogašovci v skladu s 17. členom 
Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 
29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) sprejme

S K L E P 
o novih cenah zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov

I.
Nove cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 

ki ga opravlja podjetje Saubermacher-Komunala Murska So-
bota d.o.o. naslednje:

Zbiranje določenih vrst  
komunalnih odpadkov

Cena v EUR/kg

1. Zbiranje komunalnih odpadkov 0,20382 €
2. Zbiranje bioloških odpadkov 0,03599 €

V cene ni vključen 8,5  % DDV.

II.
Občinski svet potrjuje predloženi elaborat o oblikovanju 

cene izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbi-
ranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Rogašovci.

III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in zač-

ne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2013.

Št. 354-34/2012-15
Rogašovci, dne 28. februarja 2013

Župan 
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

TREBNJE

765. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2013

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 
14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), določil 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 
101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF); 
28., 29. in 30. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12); ob upoštevanju Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 
(Uradni list RS, št. 104/12), v skladu z 18. členom Statuta Občine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet 
Občine Trebnje na 18. redni seji dne 6. 3. 2013 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Trebnje za leto 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Trebnje za leto 2013 dolo-
čajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-

ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje na-
log, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Trebnje.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(obseg in struktura proračuna)

Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajev-
nimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2013 se 
določa v naslednjih zneskih:

SKUPINA/ 
PODSK. 
KONTOV

OPIS
LETO 2013  

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV  

IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 14.163.966,04
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.522.161,25

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 8.280.562,00

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 7.059.467,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 997.195,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 223.900,00
706 DRUGI DAVKI 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 2.241.599,25
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 663.219,98
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 6.000,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 6.000,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV 228.414,77
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.337.964,50
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 1.000.000,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 0
721 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZALOG 0
722 PRIHODKI OD 

PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 1.000.000,00

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730 PREJETE DONACIJE  

IZ DOMAČIH VIROV 0
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI  

(740+741) 2.641.804,79
740 TRANSFERNI PRIHODKI  

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.046.189,64

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 1.595.615,15



Stran 2732 / Št. 20 / 8. 3. 2013 Uradni list Republike Slovenije

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 16.410.024,81

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 3.239.163,65

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 581.264,55

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 95.809,51

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 2.393.914,59

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 108.175,00
409 REZERVE 60.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 4.331.358,40
410 SUBVENCIJE 181.185,16
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 2.749.029,41
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM 

ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 557.892,59

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 843.251,24

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 7.343.393,58
420 NAKUP IN GRADNJA 

OSNOVNIH SREDSTEV 7.343.393,58
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(430+431+432) 1.496.109,18
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZIČNIM 
OSEBAM, KI NISO 
PRORAČUNSKI UPORABNIKI 1.337.935,19

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 158.173,99

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ  
(I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI 
MINUS SKUPAJ ODHODKI) –2.246.058,77

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

V. DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

440 DANA POSOJILA 0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN  
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0

443 POVEČANJE NAMENSKEGA 
PREMOŽENJA V JAVNIH 
SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH 
JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO 
PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 0

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.005.540,40

50 ZADOLŽEVANJE 2.005.540,40

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 2.005.540,40

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 391.217,16

55 ODPLAČILA DOLGA 391.217,16

550 ODPLAČILA DOMAČEGA 
DOLGA 391.217,16

IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –631.735,53

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.-VIII.) 1.614.323,24

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.) 2.246.058,77

XII. STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo 631.735,53

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen
(namenski prihodki proračuna)

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

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1 in 9/11),

2. prihodki od občanov, ki se v posameznih krajevnih sku-
pnostih namenijo za namene, za katere se pobirajo,

3. drugi prihodki, ki jih s sklepom določi občinski svet, in 
sicer: vplačani zneski komunalnega prispevka od investitorjev, 
ki se priključujejo na določeno omrežje,



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 8. 3. 2013 / Stran 2733 

4. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za 
financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v njihovih 
finančnih načrtih,

5. okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja 
varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z od-
padnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, 
ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske 
javne službe varstva okolja in se lahko porabijo le za:

– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih 
obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi 
operativnimi programi, sprejetimi predpisi varstva okolja na 
področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s ko-
munalnimi odpadki in odlaganja odpadkov,

– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdr-
ževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za 
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja,

6. prihodki od najemnine za uporabo javne infrastrukture, 
ki se v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja lahko uporabljajo za investicije in investicijska 
vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero so za-
računani,

7. prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se lahko v 
skladu z 10.a členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije porabijo kot namenski izdatki za 
izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena 
v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, 
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta prora-
čunskega uporabnika in proračun.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem 
obsegu, kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski upo-
rabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko 
vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.

Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča 
obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika 
na postavkah – podkontih, na katere se nanašajo, in proračun.

5. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte in 
ukrepe, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov (v 
nadaljevanju: NRP), odda javno naročilo za celotno vrednost 
projekta oziroma ukrepa, če so zanj načrtovane pravice porabe 
v sprejetih proračunih; v razpisnih pogojih javnega naročila se 
morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe.

Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki 
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in 
za tekoče transfere.

Neposredni uporabnik lahko v letu 2013 prevzame obvez-
nosti (sklene pogodbe) za namene, za katere so zagotovljena 
sredstva v letu 2014 in ki zapadejo v plačilo v letu 2014, v višini 
80 % obsega pravic porabe na podskupinah kontov znotraj 
podprograma neposrednega uporabnika, načrtovanih v pro-
računu za leto 2014. V letu 2013 lahko neposredni uporabnik 
prevzame obveznosti (sklene pogodbe), ki zapadejo v plačilo v 
letu 2015, do višine 60 % obsega pravic porabe, za namene, ki 
so načrtovani v proračunu za leto 2014 po podskupinah kontov 
znotraj podprograma neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za prevzemanje 
obveznosti za:

– pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunal-
nih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov,

– pogodbe za nabavo blaga in storitev, ki so potrebni za 
izvajanje upravnih nalog,

– pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, po-
pristopnih pomoči, namenskih sredstev EU in sredstev drugih 
donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

O prevzemanju obveznosti po pogodbah o zakupu ali 
najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko 
preide z najemodajalca na najemnika, odloča občinski svet. 
Neposredni uporabniki občinskih proračunov morajo pred pre-
vzemom navedenih obveznosti pridobiti soglasje ministrstva 
pristojnega za finance.

Prevzete obveznosti na podlagi prejšnjih odstavkov tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega upo-
rabnika in v primeru investicijskih odhodkov in investicijskih 
transferov tudi v načrtu razvojnih programov.

6. člen
(namenskost proračunskih sredstev)

Neposredni uporabniki so dolžni uporabljati sredstva ob-
činskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v poseb-
nem delu občinskega proračuna in se uporablja kot sestavni 
del tega odloka.

Neposredni uporabniki ne smejo prevzemati na račun 
občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim 
proračunom določena sredstva za posamezne namene.

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero-
dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost 
za izplačilo.

Vsak izdatek iz finančnega načrta krajevne skupnosti 
mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s 
katero se izkazuje obveznost za izplačilo, odobreno s strani 
odredbodajalca krajevne skupnosti.

7. člen
(plačevanje obveznosti proračuna)

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opra-
vljenih storitev in dobav v rokih, določenih v veljavnem zakonu 
o izvrševanju proračuna RS.

Vse denarne obveznosti v pogodbah, ki jih neposredni 
uporabniki, javni zavodi in javno podjetje, katerih ustanovitelj 
je občina, sklenejo za obdobje enega leta morajo biti izražene 
v nominalnem znesku, brez valorizacijske klavzule. Denarne 
obveznosti v večletnih pogodbah se lahko valorizirajo v skladu 
s predpisom ministra, pristojnega za finance.

8. člen
(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča župan)

Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu 
samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe v 
okviru istega podprograma.

Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu 
prerazporeja pravice porabe med podprogrami v okviru glav-
nega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje 
posameznega podprograma ne sme presegati 15 % obsega 
podprograma tega neposrednega uporabnika, in med glavnimi 
programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posa-
meznega glavnega programa ne sme presegati 10 % obsega 
glavnega programa tega neposrednega uporabnika v spreje-
tem proračunu.

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena neposredni 
uporabnik ne sme samostojno odločati o prerazporeditvah 
pravic porabe s in na plačne konte integralnih postavk, razen 
med plačnimi konti integralnih postavk v obsegu iz prvega in 
drugega odstavka tega člena.

Prerazporeditev iz plačnih kontov na druge podskupine 
kontov ni možna.

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

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
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9. člen
(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča  

občinski svet)
Občinski svet lahko na predlog župana odloča o preraz-

poreditvah pravic porabe, ne glede na omejitve v prejšnjem 
členu, med:

– podprogrami v okviru glavnega programa različnih pre-
dlagateljev finančnih načrtov, pri čemer skupno povečanje ali 
zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 
30 % obsega podprograma v sprejetem proračunu, razen med 
plačnimi konti integralnih postavk,

– glavnimi programi posameznega ali različnih predla-
gateljev finančnih načrtov, pri čemer skupno povečanje ali 
zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme prese-
gati 20 % obsega glavnega programa v sprejetem proračunu, 
razen med plačnimi konti integralnih postavk,

– področji proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje 
ali zmanjšanje posameznega področja proračunske porabe ne 
sme presegati 10 % obsega področja proračunske porabe v spre-
jetem proračunu, razen med plačnimi konti integralnih postavk.

10. člen
(prerazporeditve pravic porabe v okviru finančnih načrtov 

krajevnih skupnosti)
O prerazporeditvah pravic porabe v okviru finančnih načr-

tov posameznih krajevnih skupnosti odločajo predsedniki kra-
jevnih skupnosti na način, kot je določeno v 8. in 9. členu tega 
odloka, v okviru finančnih načrtov, ki so v njihovi pristojnosti.

O prerazporeditvah pravic porabe iz splošne proračunske 
rezervacije v finančne načrte krajevnih skupnosti odloča župan.

Svet krajevne skupnosti v okviru sprejetega načrta razvoj-
nih programov lahko spreminja vrednost posameznih projektov 
ali programov v skladu z omejitvami iz tega odloka.

11. člen
(odpiranje novih kontov in zagotavljanje pravic  

porabe na njih)
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto, 

če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske evidence. Nov 
konto se lahko odpre le v okviru obstoječe proračunske postav-
ke in v okviru načrtovanih sredstev na proračunski postavki. O 
tem odloča župan s pisnim sklepom tako, da ostane proračun 
uravnotežen.

12. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik lahko samostojno spreminja vre-
dnost projektov ali programov iz načrta razvojnih programov 
največ do 20 % izhodiščne vrednosti projekta oziroma progra-
ma. Projekte, katerih izhodiščna vrednost se spremeni za več 
kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Če se med proračunskim letom izkaže, da plačila iz osta-
lih virov ne potekajo v skladu s predvidevanji, ali če se ugotovi 
odstopanja od predvidenega poteka izvedbe ter s tem izdatkov 
za projekt, postane načrt financiranja projekta neusklajen. Pri-
lagoditev načrta izvedbe in financiranja projekta tako, da se 
uskladi potrebne predvidene izdatke za projekt in predvidene 
vire za financiranje projekta, potrdi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v veljavni načrt razvojnih progra-
mov na podlagi odločitve občinskega sveta.

13. člen
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna in ukrepi  

za uravnoteženje proračuna)
Če se med proračunskim letom, zaradi nastanka novih 

obveznosti za proračun ali zaradi spremenjenih gospodar-

skih gibanj, povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, 
lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja 
proračuna v skladu s 40. členom ZJF.

Župan lahko, poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna 
iz 40. člena ZJF, uporabi ukrep proporcionalnega zmanjša-
nja pravic porabe, razen pravic porabe iz naslova namenskih 
prejemkov proračuna. Ukrep se lahko uporabi do višine 5 %, 
in sicer pri vseh neposrednih uporabnikih v enakem odstotku 
glede na pravice porabe, iz katerih se financirajo blago in 
storitve, subvencije, transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam, drugi tekoči domači transferi in investicijski odhodki 
ter investicijski transferi.

14. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevnih skupnosti)

V skladu s šestim odstavkom 69. člena Statuta Občine 
Trebnje mora krajevna skupnost pred sklenitvijo pravnega po-
sla, ki je višji od 10.000,00 EUR brez DDV in se ne nanaša na 
nepremičnine, pridobiti pisno soglasje župana.

Pravne posle, ki se nanašajo na nepremičnine, urejata 
sedmi in osmi odstavek 69. člena Statuta Občine Trebnje.

15. člen
(proračunski sklad in proračunska rezerva)

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, obli-
kovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2013, skupaj s prenesenimi 
sredstvi, določi v višini 1,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov občinskega proračuna.

Proračunska rezerva se v letu 2013 dodatno oblikuje v 
višini 10.000,00 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.172,93 EUR 
župan in o tem obvesti občinski svet.

16. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto-
vljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, 
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v 
proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splo-
šne proračunske rezervacije odloča župan.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

17. člen
(pravice porabe za realizacijo letnih programov)

Pravice porabe za realizacijo letnih programov in pred-
pisov, v katerih je opredeljen obseg sredstev za financiranje 
posameznih izdatkov proračuna, se zagotavljajo v znesku, 
določenem s proračunom, ne glede na znesek, ki je predviden 
z letnim programom ali posebnim predpisom.

18. člen
(odgovornost za izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, njegova 
dolžnost pa je o izvrševanju proračuna obveščati občinski svet 
v skladu z ZJF.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so 
odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.

19. člen
(odločitev o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih 

presežkov)
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih pre-

sežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve 
tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na predlog za finan-
ce pristojnega organa.
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20. člen
(uporaba Zakona o izvrševanju proračunov RS  

za leti 2013 in 2014)
Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o proračunu 

Občine Trebnje za leto 2013, se neposredno uporabljajo do-
ločbe veljavnega zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

21. člen
(pooblastilo županu za odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 420 EUR odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave 
v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti 
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče iztirjati.

O odpisih dolga župan z zaključnim računom obvesti 
občinski svet.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

22. člen
(zadolževanje)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se Občina Trebnje za proračun leta 2013 lahko 
zadolži v višini 2.005.540,40 EUR za investicije, predvidene v 
občinskem proračunu, in sicer za namene, določene v Sklepu 
Občinskega sveta o zadolžitvi.

Pogodbo o najetju posojila sklene župan ob predhodnem 
soglasju ministra, pristojnega za finance.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz-
vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči 
o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do višine 5 % 
vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna v letu 2013.

23. člen
(poroštva občine)

Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje, lahko občina daje 
poroštva, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servi-
siranje dolga iz neproračunskih virov. Poroštvene pogodbe in 
pogodbe o zavarovanju poroštva lahko v imenu občine sklepa 
župan. Izdana poroštva občine se štejejo v največji obseg 
možnega zadolževanja občine, kot je določen v 10.b členu 
ZFO-1. O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih 
podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, 
odloča občinski svet.

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je Obči-
na Trebnje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglas-
jem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te 
osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neprora-
čunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg 
možnega zadolževanja občine, kot je določen v 10.b členu 
ZFO-1. O dajanju soglasij odloča občinski svet.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
(objava in uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi.

Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Ob-
čine Trebnje: www.trebnje.si.

Št. 410-210/2012-49
Trebnje, dne 6. marca 2013

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

766. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2014

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. 
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 
– ZUJF), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 
št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 
36/11 in 40/12 – ZUJF); 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – 
ZDIU12); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 
104/12), v skladu z 18. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni 
list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Treb-
nje na 18. redni seji dne 6. 3. 2013 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Trebnje za leto 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Trebnje za leto 2014 dolo-
čajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-
ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje na-
log, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Trebnje.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(obseg in struktura proračuna)

Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajev-
nimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2014 se 
določa v naslednjih zneskih:

SKUPINA/ 
PODSK. 
KONTOV

OPIS
LETO 2014  

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 11.213.785,52

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 9.986.652,68

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 8.261.812,00

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 7.059.467,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 978.445,00
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704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  
IN STORITVE 223.900,00

706 DRUGI DAVKI 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 1.724.840,68

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 642.097,98

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 6.000,00

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 6.000,00

713 PRIHODKI OD PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV 173.582,70

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 897.160,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 550.000,00

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 0

721 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZALOG 0

722 PRIHODKI OD 
PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 550.000,00

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0

730 PREJETE DONACIJE  
IZ DOMAČIH VIROV 0

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI  
(740+741) 677.132,84

740 TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 440.807,45

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 236.325,39

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 11.095.771,44

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 2.954.679,48

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 588.493,05

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 98.460,42

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 2.096.726,01

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 111.000,00

409 REZERVE 60.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 4.141.960,86

410 SUBVENCIJE 126.000,00

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 2.667.536,26

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM 
ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 502.153,00

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 846.271,60

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.667.631,10

420 NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 2.667.631,10

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(430+431+432) 1.331.500,00

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZIČNIM 
OSEBAM, KI NISO 
PRORAČUNSKI UPORABNIKI 1.151.000,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 180.500,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ  
(I.-II.)(SKUPAJ PRIHODKI MINUS 
SKUPAJ ODHODKI) 118.014,08

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

440 DANA POSOJILA 0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN  
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0

443 POVEČANJE NAMENSKEGA 
PREMOŽENJA V JAVNIH 
SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH 
JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO 
PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 0

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 389.560,08

55 ODPLAČILA DOLGA 389.560,08

550 ODPLAČILA DOMAČEGA 
DOLGA 389.560,08

IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –271.546,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.-VIII.) –389.560,08

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII.- IX. = -III.) –118.014,08

XII. STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo 271.546,00

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih po-
stavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje 
www.trebnje.si.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

4. člen
(namenski prihodki proračuna)

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

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1 in 9/11),

2. prihodki od občanov, ki se v posameznih krajevnih 
skup nostih namenijo za namene, za katere se pobirajo,

3. drugi prihodki, ki jih s sklepom določi občinski svet, in 
sicer: vplačani zneski komunalnega prispevka od investitorjev, 
ki se priključujejo na določeno omrežje,

4. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za 
financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v njihovih 
finančnih načrtih,

5. okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja 
varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z 
odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odla-
gališčih, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne 
gospodarske javne službe varstva okolja in se lahko porabijo 
le za:

– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih 
obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi 
operativnimi programi, sprejetimi predpisi varstva okolja na 
področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s ko-
munalnimi odpadki in odlaganja odpadkov,

– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdr-
ževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za 
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja,

6. prihodki od najemnine za uporabo javne infrastrukture, 
ki se v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja lahko uporabljajo za investicije in investicijska 
vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero so za-
računani,

7. prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se lahko v 
skladu z 10.a členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije porabijo kot namenski izdatki za 
izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena 
v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, 
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta prora-
čunskega uporabnika in proračun.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem 
obsegu, kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski upo-
rabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko 
vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.

Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča 
obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporab-
nika na postavkah – podkontih, na katere se nanašajo, in 
proračun.

5. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte 
in ukrepe, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih progra-
mov (v nadaljevanju: NRP), odda javno naročilo za celotno 
vrednost projekta oziroma ukrepa, če so zanj načrtovane 
pravice porabe v sprejetih proračunih; v razpisnih pogojih 
javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev 
pogodbe.

Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki 
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in 
za tekoče transfere.

Neposredni uporabnik lahko v letu 2014 prevzame ob-
veznosti (sklene pogodbe) za namene, za katere so načrto-
vane pravice porabe v letu 2014 in ki zapadejo v plačilo v letu 
2015, v višini 60 % obsega pravic porabe na podskupinah 
kontov znotraj podprograma neposrednega uporabnika, na-
črtovanih v proračunu za leto 2014. V letu 2014 lahko nepo-
sredni uporabnik prevzame obveznosti (sklene pogodbe), ki 
zapadejo v plačilo v letu 2016, do višine 40 % obsega pravic 
porabe, za namene, ki so načrtovani v proračunu za leto 2014 
po podskupinah kontov znotraj podprograma neposrednega 
uporabnika.

Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za prevzema-
nje obveznosti za:

– pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunal-
nih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delova-
nje neposrednih uporabnikov,

– pogodbe za nabavo blaga in storitev, ki so potrebni za 
izvajanje upravnih nalog,

– pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, 
popristopnih pomoči, namenskih sredstev EU in sredstev dru-
gih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

O prevzemanju obveznosti po pogodbah o zakupu ali 
najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko 
preide z najemodajalca na najemnika, odloča občinski svet. 
Neposredni uporabniki občinskih proračunov morajo pred pre-
vzemom navedenih obveznosti pridobiti soglasje ministrstva 
pristojnega za finance.

Prevzete obveznosti na podlagi prejšnjih odstavkov tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega upo-
rabnika in v primeru investicijskih odhodkov in investicijskih 
transferov tudi v načrtu razvojnih programov.



Stran 2738 / Št. 20 / 8. 3. 2013 Uradni list Republike Slovenije

6. člen
(namenskost proračunskih sredstev)

Neposredni uporabniki so dolžni uporabljati sredstva 
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v 
posebnem delu občinskega proračuna in se uporablja kot 
sestavni del tega odloka.

Neposredni uporabniki ne smejo prevzemati na račun 
občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim 
proračunom določena sredstva za posamezne namene.

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero-
dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost 
za izplačilo.

Vsak izdatek iz finančnega načrta krajevne skupnosti 
mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s 
katero se izkazuje obveznost za izplačilo, odobreno s strani 
odredbodajalca krajevne skupnosti.

7. člen
(plačevanje obveznosti proračuna)

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opra-
vljenih storitev in dobav v rokih, določenih v veljavnem zakonu 
o izvrševanju proračuna RS.

Vse denarne obveznosti v pogodbah, ki jih neposredni 
uporabniki, javni zavodi in javno podjetje, katerih ustanovitelj 
je občina, sklenejo za obdobje enega leta morajo biti izražene 
v nominalnem znesku, brez valorizacijske klavzule. Denarne 
obveznosti v večletnih pogodbah se lahko valorizirajo v skladu 
s predpisom ministra, pristojnega za finance.

8. člen
(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča župan)

Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu 
samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe v 
okviru istega podprograma.

Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu 
prerazporeja pravice porabe med podprogrami v okviru glav-
nega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje 
posameznega podprograma ne sme presegati 15 % obsega 
podprograma tega neposrednega uporabnika, in med glavnimi 
programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posa-
meznega glavnega programa ne sme presegati 10 % obsega 
glavnega programa tega neposrednega uporabnika v spreje-
tem proračunu.

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena neposredni 
uporabnik ne sme samostojno odločati o prerazporeditvah 
pravic porabe s in na plačne konte integralnih postavk, razen 
med plačnimi konti integralnih postavk v obsegu iz prvega in 
drugega odstavka tega člena.

Prerazporeditev iz plačnih kontov na druge podskupine 
kontov ni možna.

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

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi reali-
zaciji.

9. člen
(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča  

občinski svet)
Občinski svet lahko na predlog župana odloča o preraz-

poreditvah pravic porabe, ne glede na omejitve v prejšnjem 
členu, med:

– podprogrami v okviru glavnega programa različnih 
predlagateljev finančnih načrtov, pri čemer skupno povečanje 

ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 
30 % obsega podprograma v sprejetem proračunu, razen med 
plačnimi konti integralnih postavk,

– glavnimi programi posameznega ali različnih predla-
gateljev finančnih načrtov, pri čemer skupno povečanje ali 
zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme prese-
gati 20 % obsega glavnega programa v sprejetem proračunu, 
razen med plačnimi konti integralnih postavk,

– področji proračunske porabe, pri čemer skupno po-
večanje ali zmanjšanje posameznega področja proračunske 
porabe ne sme presegati 10 % obsega področja proračunske 
porabe v sprejetem proračunu, razen med plačnimi konti 
integralnih postavk.

10. člen
(prerazporeditve pravic porabe v okviru finančnih načrtov 

krajevnih skupnosti)
O prerazporeditvah pravic porabe v okviru finančnih načr-

tov posameznih krajevnih skupnosti odločajo predsedniki kra-
jevnih skupnosti na način, kot je določeno v 8. in 9. členu tega 
odloka, v okviru finančnih načrtov, ki so v njihovi pristojnosti.

O prerazporeditvah pravic porabe iz splošne proračun-
ske rezervacije v finančne načrte krajevnih skupnosti odloča 
župan.

Svet krajevne skupnosti v okviru sprejetega načrta ra-
zvojnih programov lahko spreminja vrednost posameznih 
projektov ali programov v skladu z omejitvami iz tega odloka.

11. člen
(odpiranje novih kontov in zagotavljanje pravic  

porabe na njih)
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto, 

če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske evidence. 
Nov konto se lahko odpre le v okviru obstoječe proračunske 
postavke in v okviru načrtovanih sredstev na proračunski po-
stavki. O tem odloča župan s pisnim sklepom tako, da ostane 
proračun uravnotežen.

12. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik lahko samostojno spreminja vre-
dnost projektov ali programov iz načrta razvojnih programov 
največ do 20 % izhodiščne vrednosti projekta oziroma progra-
ma. Projekte, katerih izhodiščna vrednost se spremeni za več 
kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Če se med proračunskim letom izkaže, da plačila iz 
ostalih virov ne potekajo v skladu s predvidevanji, ali če se 
ugotovi odstopanja od predvidenega poteka izvedbe ter s tem 
izdatkov za projekt, postane načrt financiranja projekta neu-
sklajen. Prilagoditev načrta izvedbe in financiranja projekta 
tako, da se uskladi potrebne predvidene izdatke za projekt in 
predvidene vire za financiranje projekta, potrdi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v veljavni načrt razvojnih progra-
mov na podlagi odločitve občinskega sveta.

13. člen
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna in ukrepi  

za uravnoteženje proračuna)
Če se med proračunskim letom, zaradi nastanka novih 

obveznosti za proračun ali zaradi spremenjenih gospodarskih 
gibanj, povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, 
lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja 
proračuna v skladu s 40. členom ZJF.
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Župan lahko, poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna 
iz 40. člena ZJF, uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja 
pravic porabe, razen pravic porabe iz naslova namenskih 
prejemkov proračuna. Ukrep se lahko uporabi do višine 5 %, 
in sicer pri vseh neposrednih uporabnikih v enakem odstotku 
glede na pravice porabe, iz katerih se financirajo blago in 
storitve, subvencije, transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam, drugi tekoči domači transferi in investicijski od-
hodki ter investicijski transferi.

14. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevnih skupnosti)

V skladu s šestim odstavkom 69. člena Statuta Občine 
Trebnje mora krajevna skupnost pred sklenitvijo pravnega 
posla, ki je višji od 10.000,00 EUR brez DDV in se ne nanaša 
na nepremičnine, pridobiti pisno soglasje župana.

Pravne posle, ki se nanašajo na nepremičnine, urejata 
sedmi in osmi odstavek 69. člena Statuta Občine Trebnje.

15. člen
(proračunski sklad in proračunska rezerva)

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2014, skupaj s preneseni-
mi sredstvi, določi v višini 1,5 % prihodkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov občinskega proračuna.

Proračunska rezerva se v letu 2014 dodatno oblikuje v 
višini 10.000,00 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.172,93 EUR 
župan in o tem obvesti občinski svet.

16. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto-
vljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izka-
že, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker 
jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev 
splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

17. člen
(pravice porabe za realizacijo letnih programov)

Pravice porabe za realizacijo letnih programov in pred-
pisov, v katerih je opredeljen obseg sredstev za financiranje 
posameznih izdatkov proračuna, se zagotavljajo v znesku, 
določenem s proračunom, ne glede na znesek, ki je predviden 
z letnim programom ali posebnim predpisom.

18. člen
(odgovornost za izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, njegova 
dolžnost pa je o izvrševanju proračuna obveščati občinski 
svet v skladu z ZJF.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so 
odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.

19. člen
(odločitev o začasni uporabi likvidnostnih  

proračunskih presežkov)
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih 

presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na predlog 
za finance pristojnega organa.

20. člen
(uporaba Zakona o izvrševanju proračunov RS  

za leti 2013 in 2014)
Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o proračunu 

Občine Trebnje za leto 2013, se neposredno uporabljajo do-
ločbe veljavnega zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

21. člen
(pooblastilo županu za odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 420 EUR odpiše ozi-
roma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka 
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi 
nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni 
mogoče iztirjati.

O odpisih dolga župan z zaključnim računom obvesti 
občinski svet.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

22. člen
(zadolževanje)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se Občina Trebnje za proračun leta 2014 lahko 
zadolži za investicije, predvidene v občinskem proračunu.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz-
vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči 
o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do višine 5 % 
vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna v letu 2014.

23. člen
(poroštva občine)

Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje, lahko občina daje 
poroštva, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servi-
siranje dolga iz neproračunskih virov. Poroštvene pogodbe in 
pogodbe o zavarovanju poroštva lahko v imenu občine sklepa 
župan. Izdana poroštva občine se štejejo v največji obseg 
možnega zadolževanja občine, kot je določen v 10.b členu 
ZFO-1. O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih 
podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, 
odloča občinski svet.

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je 
Občina Trebnje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s 
soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če 
imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga 
iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v naj-
večji obseg možnega zadolževanja občine, kot je določen v 
10.b členu ZFO-1. O dajanju soglasij odloča občinski svet.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
(začasno financiranje 2015)

V obdobju začasnega financiranja Občine Trebnje v letu 
2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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25. člen
(objava in uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani 
Občine Trebnje: www.trebnje.si.

Št. 410-4/2013-32
Trebnje, dne 6. marca 2013

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

767. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2013

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list 
RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) in 9. člena Odloka o financiranju 
krajevnih skupnosti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 27/08 
in 17/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 18. redni seji dne 
6. 3. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi višine faktorja G za leto 2013

1.
Višina faktorja G za določitev zneska za financiranje krajev-

nih skupnosti iz naslova prenesenih nalog za leto 2013 znaša 90.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejema 
na Občinskem svetu Občine Trebnje dalje.

Št. 410-11/2013-2
Trebnje, dne 6. marca 2013

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

768. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2014

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list 
RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) in 9. člena Odloka o financiranju 
krajevnih skupnosti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 27/08 
in 17/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 18. redni seji dne 
6. 3. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi višine faktorja G za leto 2014

1.
Višina faktorja G za določitev zneska za financiranje krajev-

nih skupnosti iz naslova prenesenih nalog za leto 2014 znaša 90.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejema 
na Občinskem svetu Občine Trebnje dalje.

Št. 410-12/2013-2
Trebnje, dne 6. marca 2013

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.
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VLADA
769. Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno 

mešanem območju za leti 2013 in 2014

Na podlagi drugega odstavka 20. člena Zakona o financi-
ranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 
94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o sofinanciranju občin na narodnostno 
mešanem območju za leti 2013 in 2014

1. člen
Ta uredba določa namene porabe in višino sredstev 

za sofinanciranje dvojezičnega poslovanja občinskih uprav 
in organov ter delovanja občinskih samoupravnih narodnih 
skupnosti za leti 2013 in 2014.

2. člen
Javna sredstva iz prejšnjega člena so namenjena za 

dvojezično poslovanje občinskih uprav in organov Mestne 
občine Koper in občin Izola, Piran, Lendava, Moravske Topli-
ce, Dobrovnik, Šalovci in Hodoš ter za poslovanje občinskih 
samoupravnih narodnih skupnosti v navedenih občinah.

3. člen
Obseg sredstev za sofinanciranje dvojezičnega poslo-

vanja občinskih uprav in organov ter delovanja občinskih 
samoupravnih narodnih skupnosti za leti 2013 in 2014 je 
določen v sprejetem proračunu Republike Slovenije na pod-
lagi predloga ministrstva, pristojnega za področje italijanske 
in madžarske narodne skupnosti, ob upoštevanju predlogov 
dvojezičnega poslovanja občinskih uprav in organov ter 
delovanja občinskih samoupravnih narodnih skupnosti v ob-
činah iz prejšnjega člena.

4. člen
Pri določitvi višine sredstev za sofinanciranje dvojezič-

nega poslovanje občinskih uprav in organov ter delovanja 
občinskih samoupravnih narodnih skupnosti v posamezni 
občini se upoštevajo predlogi iz prejšnjega člena, ki vklju-
čujejo:

– načrtovane stroške, povezane z dvojezičnim poslova-
njem občinske uprave in organov občine, in

– načrtovane stroške, povezane z delovanjem občinske 
samoupravne narodne skupnosti.

5. člen
Načrtovani stroški, povezani z dvojezičnim poslova-

njem občinske uprave in organov občine, so:
– del plač in povračil stroškov v zvezi z delom ter drugih 

prejemkov zaposlenih,
– sejnine članom občinske komisije za vprašanja itali-

janske ali madžarske samoupravne narodne skupnosti,
– stroški priprave in objave dvojezičnih gradiv za seje 

občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter prevodov, 
lektoriranja in objave občinskih predpisov in drugih gradiv v 
jeziku italijanske in madžarske narodne skupnosti,

– del materialnih stroškov delovanja.

6. člen
Načrtovani stroški, povezani z delovanjem občinske 

samoupravne narodne skupnosti, so:
– stroški delovanja sveta samoupravne narodne skup-

nosti, njegovih organov in strokovnih služb,
– materialni stroški poslovanja,
– stroški stikov z matičnim narodom,

– del tekočih transferov v javne zavode, organizacije 
in društva, ki delujejo za potrebe italijanske in madžarske 
samoupravne narodne skupnosti,

– stroški izvedbe lastnih programov, ki so namenjeni 
ohranjanju in razvoju italijanske in madžarske samoupravne 
narodne skupnosti.

7. člen
Za namene iz 5. in 6. člena te uredbe se za leti 2013 in 

2014 občinam zagotovijo sredstva v višini:

Občina/leto 2013 2014

Mestna občina Koper 301.680,00 301.680,00

Občina Piran 300.803,00 300.803,00

Občina Izola 296.808,00 296.808,00

Občina Lendava 301.080,00 301.080,00

Občina Moravske Toplice 152.940,00 152.940,00

Občina Dobrovnik 156.360,00 156.360,00

Občina Šalovci 68.940,00 68.940,00

Občina Hodoš 68.520,00 68.520,00

SKUPAJ: 1.647.131,00 1.647.131,00

8. člen
V primeru rebalansa ali spremembe proračuna Republike 

Slovenije za leti 2013 in 2014, ki ima za posledico spremembo 
višine sredstev na proračunski postavki, se v prejšnjem členu 
navedeni zneski temu sorazmerno prilagodijo.

9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00717-3/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2012-1711-0066

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

770. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih 
se v letu 2014 izdajo priložnostni kovanci

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o priložno-
stnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja Vlada Repub-
like Slovenije

U R E D B O
o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2014 

izdajo priložnostni kovanci

1. člen
(1) Ta uredba določa dogodka, ob katerih se v letu 2014 

izdajo priložnostni kovanci.
(2) V letu 2014 sta dogodka iz prejšnjega odstavka:
– 600. obletnica kronanja Barbare Celjske, ob kateri se 

izda spominski kovanec za 2 eura, in
– 200-letnica rojstva fotografa Janeza Puharja, ob kateri 

se izda zbirateljski kovanec.
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2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 40401-4/2012
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2012-1611-0179

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

771. Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim 
posameznikom, skupinam, podjetjem 
in subjektom zaradi razmer v Afganistanu 
in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 753/2011

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih 
Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti 
in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij 
(Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti nekaterim 

posameznikom, skupinam, podjetjem in 
subjektom zaradi razmer v Afganistanu in 
izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 753/2011

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s 

Sklepom Sveta 2011/486/SZVP z dne 1. avgusta 2011 o omeje-
valnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, pod-
jetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu (UL L št. 199 
z dne 2. 8. 2011, str. 57), zadnjič spremenjenim z Izvedbenim 
sklepom Sveta 2012/809/SZVP z dne 20. decembra 2012 o 
izvajanju Sklepa 2011/486/SZVP o omejevalnih ukrepih proti 
nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom 
zaradi razmer v Afganistanu (UL L št. 352 z dne 21. 12. 2012, 
str. 47), (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2011/486/SZVP).

(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sankcije 
za kršitve te uredbe in Uredbe Sveta (EU) št. 753/2011 z dne 
1. avgusta 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posa-
meznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer 
v Afganistanu (UL L št. 199 z dne 2. 8. 2011, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1244/2012 z 
dne 20. decembra 2012 o izvajanju člena 11(1) Uredbe (EU) 
št. 753/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posamezni-
kom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afga-
nistanu (UL L št. 352 z dne 21. 12. 2012, str. 13), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 753/2011/EU).

II. OMEJEVALNI UKREPI

2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Re-

publike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plujejo pod zastavo 
Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki 
Sloveniji, je prepovedano posameznikom, skupinam, podjetjem 
in subjektom iz priloge Sklepa 2011/486/SZVP neposredno ali 
posredno dobavljati, prodajati ali prenašati oborožitev in drugo 
vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, 
vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi 
deli za navedeno.

(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje 
zlasti:

a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj 
predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove 
posebej izdelane sestavne dele;

b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne 
ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;

c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih 
največja skupna dimenzija, vključno z verigo, pri merjenju od 
zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v 
zaklenjenem stanju je od 240 mm do 280 mm;

d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejeva-
nje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega 
teka 10 000 voltov;

e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne 
dele;

f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali 
prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja 
protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prire-
jene sestavne dele;

g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo 
prostega teka 10 000 voltov;

h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za preno-
sne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov 
ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami 
in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in 
takimi z električnimi naboji);

i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne 
pripomočke za kazenski pregon;

j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, nepre-
bojno podlogo in zaščitnimi čeladami;

k) biče;
l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje 

v opremi, našteti v točkah od i do k tega odstavka, ali z njo.

3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez 

njeno ozemlje se prepreči osebam, ki so naštete v prilogi Skle-
pa 2011/486/SZVP.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja v primerih, ko je 
vstop ali tranzit potreben zaradi zahtev sodnega postopka ali 
če odbor Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, 
ustanovljen na podlagi tridesetega odstavka resolucije Varno-
stnega sveta 1988 (2011), v posameznih primerih odloči, da je 
vstop ali tranzit upravičen, tudi če je to neposredno povezano 
s podpiranjem prizadevanj afganistanske vlade za spodbujanje 
sprave.

(3) O odobritvi izjem iz tega člena odloča ministrstvo, 
pristojno za zunanje zadeve, ki o odobritvi izjem obvesti tudi 
policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam 
oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije 
ali tranzit čez njeno ozemlje.

(4) Kadar se na podlagi drugega odstavka tega člena 
osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje 
Republike Slovenije ali tranzit čez njeno ozemlje, se tako dovo-
ljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, 
na katere se nanaša.

4. člen
(1) V skladu z Uredbo 753/2011/EU so v Republiki Slove-

niji pristojni organi za njeno izvajanje:
– ministrstvo, pristojno za finance, za izvajanje 5. člena 

Uredbe 753/2011/EU,
– Banka Slovenije za izvajanje drugega odstavka 6. člena 

Uredbe 753/2011/EU in
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, za izvajanje 

9. člena Uredbe 753/2011/EU.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, objavi se-

znam pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, 
navedeni v prilogi II Uredbe 753/2011/EU.



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 8. 3. 2013 / Stran 2743 

III. KAZENSKE DOLOČBE

5. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če posame-
znikom, skupinam, podjetjem in subjektom iz priloge I Uredbe 
753/2011/EU neposredno ali posredno dobavlja, prodaja ali 
prenaša oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključ-
no z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravo-
jaško opremo ter rezervnimi deli za navedeno (prvi odstavek 
2. člena te uredbe).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz pr-
vega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika 
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejav-
nost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje za 

prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a) fizični ali pravni osebi, skupini, podjetju ali subjektu, 
ki je naveden v prilogi I Uredbe 753/2011/EU, neposredno 
ali posredno zagotavlja tehnično pomoč, ki je povezana z 
blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga 
Evropske unije (UL C št. 69 z dne 18. 3. 2010, str. 19, z vsemi 
spremembami; v nadaljnjem besedilu: skupni seznam) ali z 
zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga 
s tega seznama (točka a) 2. člena Uredbe 753/2011/EU);

b) zavestno in naklepoma sodeluje pri dejavnostih, katerih 
namen ali posledica je izogibanje ukrepom iz prejšnje točke.

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika po-
sameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena (točka b) 2. člena Uredbe 753/2011/EU).

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

7. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje za 

prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki 
pripadajo, so v lasti, ki jih poseduje, ali s katerimi razpolaga 
fizična ali pravna oseba, skupina, podjetje ali subjekt, ki je na-
veden v prilogi I Uredbe 753/2011/EU (prvi odstavek 3. člena 
Uredbe 753/2011/EU);

b) neposredno ali posredno daje na razpolago ali v njiho-
vo korist sredstva fizični ali pravni osebi, subjektu, organu ali 
skupini, ki je navedena v prilogi I Uredbe 753/2011/EU (drugi 
odstavek 3. člena Uredbe 753/2011/EU);

c) zavestno in naklepoma sodeluje pri dejavnostih, katerih 
namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje 
ukrepom iz prejšnjih točk tega odstavka (tretji odstavek 3. člena 
Uredbe 753/2011/EU).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz pr-
vega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika 
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejav-
nost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

8. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez pose-
ganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne 
skrivnosti:

a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli 
k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 753/2011/EU, kakor je na 
primer zamrznitev računov in zneskov v skladu s 3. členom 
Uredbe 753/2011/EU, pristojnim organom, navedenim na sple-
tnih straneh iz priloge II Uredbe 753/2011/EU, če prebiva ali ima 
sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh pristojnih 
organov Komisiji EU (točka a) prvega odstavka 8. člena Uredbe 
753/2011/EU);

b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih 
straneh iz priloge II Uredbe 753/2011/EU, pri vsakem preverja-
nju takih podatkov (točka b) prvega odstavka 8. člena Uredbe 
753/2011/EU).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz pr-
vega odstavka tega člana kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika 
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejav-
nost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

IV. NADZOR

9. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in Uredbe 753/2011/EU po 

svojih pooblastilih iz zadev stvarne pristojnosti organa nadzirajo 
pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija ter pristojni nosilci 
javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, 
opravljajo nadzor iz prejšnjega stavka Inšpektorat Republike 
Slovenije za obrambo in carinski organi, če gre za civilno orožje, 
strelivo in gospodarska razstreliva, pa Inšpektorat Republike 
Slovenije za notranje zadeve in carinski organi.

(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi 
odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za pre-
kršek ali so nastali v zvezi z njim.

(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Uredbe 
753/2011/EU organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma 
obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

V. KONČNA DOLOČBA

10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00724-8/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2012-1811-0135

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik
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772. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Republiki 
Gvineji Bissau in izvajanju Uredbe Sveta (EU) 
št. 377/2012

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih 
Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti 
in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij 
(Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji 

Bissau in izvajanju Uredbe Sveta (EU)  
št. 377/2012

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s 

Sklepom Sveta 2012/285/SZVP z dne 31. maja 2012 o omeje-
valnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, 
ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau 
in razveljavitvi Sklepa 2012/237/SZVP (UL L št. 142 z dne 1. 6. 
2012, str. 36), zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom 
Sveta 2012/516/SZVP z dne 24. septembra 2012 o izvajanju 
Sklepa 2012/285/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim 
osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in 
stabilnost v Republiki Gvineji Bissau (UL L št. 257 z dne 25. 9. 
2012, str. 20), (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2012/285/SZVP).

(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sank-
cije za kršitve te uredbe in Uredbe Sveta (EU) št. 377/2012 
z dne 3. maja 2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim 
osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in 
stabilnost v Republiki Gvineji Bissau (UL L št. 119 z dne 4. 5. 
2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Sveta 
(EU) št. 458/2012 z dne 31. maja 2012 o izvajanju člena 11(1) 
Uredbe (EU) št. 377/2012 o omejevalnih ukrepih proti nekate-
rim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in 
stabilnost v Republiki Gvineji Bissau (UL L št. 142 z dne 1. 6. 
2012, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 377/2012 /EU).

II. OMEJEVALNI UKREPI

2. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez 

njeno ozemlje se prepreči:
a) osebam, ki so naštete v prilogi I Sklepa 2012/285/SZVP 

ali
b) osebam, ki so naštete v prilogi II Sklepa 2012/285/SZVP.
(2) Izjeme od ukrepov iz točke a) prejšnjega odstavka 

se lahko dovolijo, če odbor, ustanovljen v skladu z devetim 
odstavkom Resolucije Varnostnega Sveta Združenih narodov 
2048 (2012) (v nadaljnjem besedilu: odbor), za vsak primer 
posebej ugotovi, da je tako potovanje upravičeno zaradi nujnih 
humanitarnih potreb, vključno z verskimi obveznostmi, ali če 
odbor sklene, da bi izjema sicer prispevala k izpolnitvi cilja 
vzpostavitve miru in nacionalne sprave v Republiki Gvineji 
Bissau ter stabilnosti v regiji, kot tudi kadar je vstop v državo ali 
tranzit čez njeno ozemlje potreben zaradi sodnega postopka.

(3) Točka b) prvega odstavka tega člena se ne uporablja, 
kadar Republiko Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne ob-
veznosti, in sicer:

a) kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne 
medvladne organizacije,

b) kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne 
konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov (v na-
daljnjem besedilu: OZN) ali katere pokroviteljica je OZN,

c) na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privi-
legije in imunitete, ali

d) kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije 
za varnost in sodelovanje v Evropi (v nadaljnjem besedilu: 
OVSE).

(4) O vsakem od primerov iz prejšnjega odstavka je 
treba ustrezno obvestiti Svet Evropske unije.

(5) Izjeme pri ukrepih iz točke b) prvega odstavka tega 
člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno z:

a) nujnimi človekoljubnimi potrebami ali
b) udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, 

ki jih podpira EU ali jih gosti država članica EU, ki predseduje 
OVSE, in na katerih poteka politični dialog za neposredno 
podporo demokraciji, človekovim pravicam in pravni državi v 
Republiki Gvineji Bissau.

(6) Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi 
prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti 
Svet Evropske unije. Šteje se, da je bila predlagana izjema 
dovoljena, če proti njej noben član Sveta EU ne pošlje pisne-
ga ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila.

(7) O odobritvi izjem iz tega člena odloča ministrstvo, 
pristojno za zunanje zadeve, ki v skladu s četrtim in šestim 
odstavkom tega člena obvešča Svet EU. Z odobritvijo izjem 
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, seznani tudi policijo. 
Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb, 
ki jim je bil dovoljen vstop v Republiko Slovenijo ali tranzit čez 
njeno ozemlje.

(8) Kadar se na podlagi tretjega, petega in šestega od-
stavka tega člena osebam iz točke b) prvega odstavka tega 
člena dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit 
čezenj, se tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo 
dano, in na osebe, na katere se nanaša.

3. člen
(1) V skladu z Uredbo 377/2012/EU so v Republiki Slo-

veniji pristojni organi za njeno izvajanje:
– ministrstvo, pristojno za finance, za izvajanje 4. in 

5. člena Uredbe 377/2012/EU,
– Banka Slovenije za izvajanje drugega odstavka 

6. člena Uredbe 377/2012/EU in
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, za izvajanje 

drugega odstavka 4. člena, drugega odstavka 5. člena in 
8. člena Uredbe 377/2012/EU.

(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, objavi se-
znam pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, 
navedeni v prilogi II Uredbe 377/2012/EU.

III. KAZENSKE DOLOČBE

4. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki 
pripadajo, so v lasti, s katerimi razpolagajo ali jih nadzorujejo 
fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, za katere je Svet 
v skladu s prvim odstavkom 2. člena Sklepa 2012/237/SZVP 
opredelil, da sodelujejo v dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost ali 
stabilnost v Republiki Gvineji Bissau, ali ta dejanja podpirajo, 
ali so povezani s temi osebami, subjekti ali organi, navedenimi 
na seznamu v prilogi I Uredbe 377/2012/EU (prvi odstavek 
2. člena Uredbe 377/2012/EU);

b) osebam, subjektom ali organom iz priloge I Uredbe 
377/2012/EU neposredno ali posredno na razpolago ali v nji-
hovo korist da sredstva ali gospodarske vire (drugi odstavek 
2. člena Uredbe 377/2012/EU);

c) zavestno in naklepoma sodeluje pri dejavnostih, kate-
rih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje 
ukrepom iz prvega in drugega odstavka 2. člena Uredbe 
377/2012/EU (tretji odstavek 2. člena Uredbe 377/2012/EU).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
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prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika po-
sameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

5. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez 
poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in 
poslovne skrivnosti:

a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli 
k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 377/2012/EU, kakor je na 
primer zamrznitev računov in zneskov v skladu z 2. členom 
Uredbe 377/2012/EU, pristojnim organom, navedenim na sple-
tnih straneh iz priloge II Uredbe 377/2012/EU, če prebiva ali 
ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh 
pristojnih organov Evropski komisiji (točka a) prvega odstavka 
8. člena Uredbe 377/2012/EU);

b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih 
straneh iz priloge II Uredbe 377/2012/EU, pri vsakem preverja-
nju takih podatkov (točka b) prvega odstavka 8. člena Uredbe 
377/2012/EU).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika po-
sameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega prvega od-
stavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

IV. NADZOR

6. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in Uredbe 377/2012/EU 

v okviru svojih pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa 
nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija, pristoj-
ni nosilci javnih pooblastil.

(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi 
odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za 
prekršek ali so nastali v zvezi z njim.

(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Uredbe 
377/2012/EU organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma 
obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

V. KONČNA DOLOČBA

7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00724-6/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2012-1811-0136

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

773. Uredba o omejevalnih ukrepih proti 
Demokratični ljudski republiki Koreji 
in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih 
Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti 
in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij 
(Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski 

republiki Koreji in izvajanju Uredbe Sveta (ES) 
št. 329/2007

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s 

Sklepom Sveta 2010/800/SZVP z dne 22. decembra 2010 o 
omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji 
in razveljavitvi Skupnega stališča 2006/795/SZVP (UL L št. 341, 
23. 12. 2010, str. 32), zadnjič spremenjene s Sklepom Sveta 
2011/860/SZVP z dne 19. decembra 2011 o spremembah Skle-
pa 2010/800/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Demokratični 
ljudski republiki Koreji (UL L št. 338 z dne 21. 12. 2011, str. 56), 
(v nadaljnjem besedilu: Sklep 2010/800/SZVP).

(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sank-
cije za kršitve te uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 z 
dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični 
ljudski republiki Koreji (UL L št. 88, 29. 3. 2007, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1355/2011 
z dne 20. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) 
št. 329/2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski 
republiki Koreji (UL L št. 338 z dne 21. 12. 2011, str. 39), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 329/2007/ES).

II. OMEJEVALNI UKREPI

2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Re-

publike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plujejo pod zastavo 
Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki 
Sloveniji, je prepovedano:

a) v Demokratično ljudsko republiko Korejo (v nadalje-
vanju: DLRK) neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, 
prenašati ali izvažati oborožitev in drugo vojaško opremo 
vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in 
opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli in komponen-
tami za navedeno, razen nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali 
opremljena z opremo za balistično zaščito ter so namenjena 
izključno za zaščito osebja Evropske unije in njenih držav 
članic v DLRK, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz 
Evropske unije ali ne, ali zavestno ali namerno sodelovati pri 
dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje navedeni 
prepovedi;

b) iz DLRK naročati blago iz prejšnje točke, ne glede na 
to ali je po poreklu iz DLRK ali ne.

(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje 
zlasti:

a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj 
predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove 
posebej izdelane sestavne dele;

b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne 
ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;

c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih 
največja skupna dimenzija, vključno z verigo, pri merjenju od 
zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v 
zaklenjenem stanju je od 240 mm do 280 mm;
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d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejeva-
nje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega 
teka 10 000 voltov;

e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne 
dele;

f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali 
prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja 
protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prire-
jene sestavne dele;

g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo 
prostega teka 10 000 voltov;

h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za preno-
sne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov 
ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami 
in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in 
takimi z električnimi naboji);

i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne 
pripomočke za kazenski pregon;

j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, nepre-
bojno podlogo in zaščitnimi čeladami;

k) biče;
l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje 

v opremi, našteti v točkah od i do k tega odstavka, ali z njo.

3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez 

njeno ozemlje se prepreči:
a) osebam iz priloge I Sklepa 2010/800/SZVP;
b) osebam iz priloge II Sklepa 2010/800/SZVP;
c) osebam iz priloge III Sklepa 2010/800/SZVP.
(2) Izjeme od ukrepov iz točke a) prejšnjega odstavka se 

lahko dovolijo, kadar odbor Varnostnega sveta Organizacije 
združenih narodov, ustanovljenega na podlagi dvanajstega 
odstavka resolucije Varnostnega sveta 1718 (2006) za vsak 
primer posebej ugotovi, da je potovanje upravičeno s potrebo 
po humanitarni pomoči, vključno z verskimi dolžnostmi, ali ka-
dar sklene, da bi taka izjema kako drugače prispevala k ciljem 
navedene resolucije ali resolucije Varnostnega sveta Združenih 
narodov 1874 (2009).

(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja, kadar Re-
publiko Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, 
in sicer:

a) kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne 
medvladne organizacije,

b) kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne 
konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov (v na-
daljnjem besedilu: OZN) ali katere pokroviteljica je OZN,

c) na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privi-
legije in imunitete, ali

d) kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije 
za varnost in sodelovanje v Evropi.

(4) O vsakem od primerov iz prejšnjega odstavka je treba 
ustrezno obvestiti Svet Evropske unije.

(5) Izjeme pri ukrepih iz točk b) in c) prvega odstavka tega 
člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno:

a) z nujnimi humanitarnimi potrebami,
b) z udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, 

ki jih podpira Evropska unija ali gosti država članica, ki predse-
duje OVSE, na katerih se odvija politični dialog, ki neposredno 
spodbuja demokracijo, človekove pravice in pravno državo v 
DLRK.

(6) Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi 
prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti 
Svet Evropske unije. Šteje se, da je bila predlagana izjema do-
voljena, če proti njej noben član Sveta Evropske unije ne pošlje 
pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila.

(7) O odobritvi izjem iz tega člena odloča ministrstvo, 
pristojno za zunanje zadeve, ki v skladu s četrtim in šestim 
odstavkom tega člena obvešča Svet Evropske unije. O odobri-
tvi izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, obvesti tudi 
policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam 

oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije 
ali tranzit čez njeno ozemlje.

(8) Kadar se na podlagi tretjega in petega odstavka tega 
člena osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop na 
ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez njeno ozemlje, se 
tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na 
osebe, na katere se nanaša.

4. člen
(1) V skladu s prvim odstavkom 15. člena Uredbe 

329/2007/ES so v Republiki Sloveniji pristojni organi za njeno 
izvajanje:

a) ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, za izvajanje prvega odstavka 5. člena Uredbe 
329/2007/ES, v delu, ki se nanaša na odstopanje od točke a) 
prvega odstavka 2. člena ali točke a) prvega odstavka 3. člena 
Uredbe 329/2007/ES in prilogama I in Ia Uredbe 329/2007/ES,

b) ministrstvo, pristojno za finance, za izvajanje prvega 
odstavka 5. člena Uredbe 329/2007/ES, v delu, ki se nanaša 
na odstopanje od točke b) prvega odstavka 3. člena Uredbe 
329/2007/ES, 7. členom in 8. členom Uredbe 329/2007/ES,

c) ministrstvo, pristojno za obrambo, za izvajanje prvega 
odstavka 5. člena Uredbe 329/2007/ES, kar zadeva vojaško 
blago in tehnologijo,

d) Banka Slovenije za izvajanje 9. člena Uredbe 
329/2007/ES in

e) ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, za izvajanje 
prvega odstavka 10. člena, točko d) prvega odstavka 11.a čle-
na Uredbe 329/2007/ES.

(2) V zvezi z izvajanjem Uredbe 329/2007/ES po prvi 
alineji prejšnjega odstavka se:

a) pojmi »prodaja, dobava, prenos ali izvoz« iz prvega 
odstavka 2. člena Uredbe 329/2007/ES štejejo za »izvoz« v 
skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 
o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, 
posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L 134, 29. 5. 
2009, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 428/2009/ES) in 
Zakonom o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, 
št. 37/04 in 8/10, v nadaljnjem besedilu: ZNIBDR);

b) v skladu z Uredbo 329/2007/ES za izdajo dovoljenj 
smiselno uporablja postopek s predhodnim mnenjem Komi-
sije za nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo ter obvez-
nosti poročanja in vodenja registrov, ki so urejene z Uredbo 
428/2009/ES, ZNIBDR in predpisi, izdanimi na njegovi pod-
lagi.

(3) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v skladu s pr-
vim odstavkom 15. člena Uredbe 329/2007/ES objavi seznam 
pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni 
v prilogi II Uredbe 329/2007/ES.

III. KAZENSKE DOLOČBE

5. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a) v DLRK neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, 
prenaša ali izvaža oborožitev in drugo vojaško opremo vseh 
vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, 
paravojaško opremo ter rezervnimi deli in komponentami za 
navedeno (točka a) prvega odstavka 2. člena te uredbe);

b) iz DLRK naroča blago iz prejšnje alineje, ne glede na 
to ali je po poreklu iz DLRK ali ne (točka b) prvega odstavka 
2. člena te uredbe).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika po-
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sameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom v 
DLRK ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno pro-
daja, dobavlja, prenaša ali izvaža blago in tehnologijo, vključno 
s programsko opremo iz prilog I in Ia Uredbe 329/2007/ES, ne 
glede na to, ali je po poreklu iz Evropske skupnosti ali ne (točka 
a) prvega odstavka 2. člena Uredbe 329/2007/ES);

b) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih 
cilj ali učinek je zaobiti prepoved iz točke a) prvega odstavka 
2. člena Uredbe 329/2007/ES (točka b) prvega odstavka 2. čle-
na Uredbe 329/2007/ES);

c) blago in tehnologijo iz prilog I in Ia Uredbe 329/2007/ES 
kupi, uvozi ali prevaža ne glede na to, ali je zadevni izdelek 
po poreklu iz DLRK ali ne (tretji odstavek 2. člena Uredbe 
329/2007/ES).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

7. člen
(1) Z globo od 400 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v 
DLRK neposredno ali posredno da ali od nje pridobi tehnično 
pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s skupnega seznama 
vojaškega blaga Evropske unije (UL C 86, 18. 3. 2011, str. 1, z 
vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: skupni seznam) 
ali iz prilog I ali Ia Uredbe 329/2007/ES ter z zagotavljanjem, 
proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s skupnega se-
znama Evropske unije ali naštetega v prilogah I ali Ia Uredbe 
329/2007/ES (točki a) in c) prvega odstavka 3. člena Uredbe 
329/2007/ES);

b) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu 
v DLRK neposredno ali posredno zagotavlja ali od nje pridobi 
financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo 
s skupnega seznama ali iz prilog I ali Ia Uredbe 329/2007/ES 
ter vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zava-
rovanja v zvezi z nakupom, prenosom ali izvozom teh izdelkov 
ali v zvezi z zagotavljanjem pripadajoče tehnične pomoči kateri 
koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v DLRK ali za 
tamkajšnjo uporabo (točki b) in d) prvega odstavka 3. člena 
Uredbe 329/2007/ES);

c) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih 
namen ali učinek je zaobiti prepovedi iz točk a) do d) prvega 
odstavka 3. člena Uredbe 329/2007/ES (točka e) 3. člena 
Uredbe 329/2007/ES).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika po-

sameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

8. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a) v DLRK neposredno ali posredno prodaja, doba-
vlja, prenaša ali izvaža luksuzno blago iz priloge III Uredbe 
329/2007/ES (točka a) 4. člena Uredbe 329/2007/ES);

b) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih 
cilj ali učinek je zaobiti prepoved iz točke a) 4. člena Uredbe 
329/2007/ES (točka b) 4. člena Uredbe 329/2007/ES).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika po-
sameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznu-
je posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

9. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje 

pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki 
pripadajo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali orga-
nom iz prilog IV in V Uredbe 329/2007/ES, so v njihovi lasti 
ali jih te osebe, subjekti ali organi hranijo ali nadzirajo (prvi 
in drugi odstavek 6. člena Uredbe 329/2007/ES);

b) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali orga-
nom iz priloge IV in V Uredbe 329/2007/ES neposredno 
ali posredno ali v njihovo korist da na razpolago kakršna 
koli sredstva ali gospodarske vire (četrti odstavek 6. člena 
Uredbe 329/2007/ES);

c) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, kate-
rih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje 
ukrepom iz prvega in drugega odstavka 6. člena Uredbe 
329/2007/ES (peti odstavek 6. člena Uredbe 329/2007/ES).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodar-
ske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, 
se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 
1.500 do 500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika po-
sameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznu-
je posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

10. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez 
poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in 
poslovne skrivnosti:

a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli 
k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 329/2007/ES, kakršna 
je na primer zamrznitev računov in zneskov v skladu s 
6. členom Uredbe 329/2007/ES, pristojnim organom, nave-
denim na spletnih straneh iz priloge II Uredbe 329/2007/ES, 
če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno 
ali prek teh pristojnih organov Evropski komisiji (točka a) 
prvega odstavka 10. člena Uredbe 329/2007/ES);
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b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na 
spletnih straneh iz priloge II Uredbe 329/2007/ES, pri vsa-
kem preverjanju takih podatkov (točka b) prvega odstavka 
10. člena Uredbe 329/2007/ES).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodar-
ske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, 
se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 
1.500 do 500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika po-
sameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznu-
je posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

11. člen
(1) Kreditna ali finančna institucija se, če pri poslovanju 

s kreditnimi in finančnimi institucijami iz drugega odstavka 
11.a člena Uredbe 329/2007/ES:

a) ne zahteva, da se na plačilnih nalogih izpolnijo vsi podat-
ki, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevne transakci-
je, in ne zavrne izvedbe transakcije, če ti podatki niso zagotovlje-
ni (točka b) prvega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES);

b) ne hrani pet let vseh evidenc transakcij in jih na zahtevo 
ne da na voljo nacionalnim organom (točka c) prvega odstavka 
11.a člena Uredbe 329/2007/ES);

c) ne glede na prvi odstavek 3. člena in 6. člen Uredbe 
329/2007/ES, kadar sumi ali ima utemeljen razlog za sum, 
da so sredstva povezana s financiranjem širjenja orožja, tega 
takoj ne sporoči (točka d) prvega odstavka 11.a člena Uredbe 
329/2007/ES),

za prekršek kaznuje z globo, ki je določena v Uredbi o iz-
vajanju Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, 
ki spremljajo prenose denarnih sredstev (Uradni list RS, 
št. 1/08; v nadaljnjem besedilu: Uredba o izvajanju Uredbe 
1781/2006/ES).

(2) Z globo iz prejšnjega odstavka se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba kreditne 
ali finančne institucije, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

IV. NADZOR

12. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in Uredbe 329/2007/ES 

v okviru svojih pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa 
nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija ter 
pristojni nosilci javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje in 
vojaško opremo, opravljajo nadzor iz prejšnjega stavka Inšpek-
torat Republike Slovenije za obrambo in carinski organi, če gre 
za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, pa Inšpek-
torat Republike Slovenije za notranje zadeve in carinski organi.

(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka orga-
ni odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni 
za prekršek ali so nastali v zvezi z njim. Ti organi morajo 
zasežene predmete oddati pristojnemu sodišču.

(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Ured-
be 329/2007/ES organi iz prvega odstavka tega člena ne-
mudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

(4) Za nadzor nad izvajanjem 11.a člena Uredbe 
329/2007/ES se uporabljajo določbe 2. člena Uredbe o iz-
vajanju Uredbe 1781/2006/ES.

V. KONČNI DOLOČBI

13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba 

o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki 

Koreji in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 
27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični 
ljudski republiki Koreji (Uradni list RS, št. 94/07).

14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00724-7/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2012-1811-0137

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

774. Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim 
osebam in subjektom, povezanim z mrežo 
Al Kaida, ter izvajanju Uredbe Sveta (ES) 
št. 881/2002

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih 
Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti 
in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij 
(Uradni list RS, št. 127/06), izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam 

in subjektom, povezanim z mrežo Al Kaida,  
ter izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu 

s Skupnim stališčem Sveta (ES) št. 2002/402/SZVP z dne 
27. maja 2002 Osami bin Ladnu, članom organizacije Al 
Kaida in talibanom ter drugim osebam, skupinam, podje-
tjem in entitetam v zvezi z njimi in ki razveljavlja Skupna 
stališča 96/746/SZVP, 1999/727/SZVP, 2001/154/SZVP in 
2001/771/SZVP (UL L št. 139 z dne 29. 5. 2002, str. 4), 
zadnjič spremenjenim s Sklepom Sveta 2011/487/SZVP 
z dne 1. avgusta 2011 o spremembi Skupnega stališča 
2002/402/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Osami bin La-
dnu, članom organizacije Al Kaida in talibanom ter drugim 
osebam, skupinam, podjetjem in entitetam v zvezi z njimi 
(UL L št. 199 z dne 2. 8. 2011, str. 73), (v nadaljnjem bese-
dilu: Sklep 2002/402/SZVP).

(2) S to uredbo se določajo tudi sankcije za prekrške iz 
te uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 
2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in 
subjekte, povezane z mrežo Al Kaida (UL L št. 139 z dne 29. 5. 
2002, str. 9), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) št. 1187/2012 z dne 11. decembra 2012 o stoštiriinosem-
deseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih 
omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane 
z mrežo Al-Kaida (UL L št. 338, 12. 12. 2012, str. 23), (v nadalj-
njem besedilu: Uredba 881/2002/ES).

II. OMEJEVALNI UKREPI

2. člen
(1) Z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, 

ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, 
registriranih v Republiki Sloveniji, ali državljanom Republike 
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Slovenije zunaj Republike Slovenije je prepovedano fizičnim 
in pravnim osebam, skupinam in entitetam, določenim v pri-
logi I Uredbe 881/2002/ES neposredno ali posredno pošiljati, 
prodajati in posredovati oborožitev in drugo vojaško opremo 
vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in 
opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi in sestavnimi deli 
za navedeno.

(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje 
zlasti:

a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj 
predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove 
posebej izdelane sestavne dele;

b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne 
ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;

c) lisice, ki so izdelane za omejevanje gibanja ljudi in ka-
terih največja skupna velikost, vključno z verigo, je pri merjenju 
od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v 
zaklenjenem stanju od 240 mm do 280 mm;

d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejeva-
nje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega 
teka 10 000 voltov;

e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali 

prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja 
protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prire-
jene sestavne dele;

g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo 
prostega teka 10 000 voltov;

h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za pre-
nosne pripomočke, ki so izdelani ali prirejeni za obvladovanje 
nemirov ali samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s 
palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za oma-
mljanje in takimi z električnimi naboji);

i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne 
pripomočke za kazenski pregon;

j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, nepre-
bojno podlogo in zaščitnimi čeladami;

k) biče;
l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v 

opremi, ki je našteta v točkah od i do k tega odstavka, ali z njo.

3. člen
(1) Vstop v Republiko Slovenijo ali tranzit čez njeno oze-

mlje se prepreči vsem osebam, določenim v prilogi I Uredbe 
881/2002/ES.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja v primerih, ko je 
vstop ali tranzit potreben zaradi zahtev sodnega postopka ali 
če odbor Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, 
ustanovljen na podlagi šestega odstavka resolucije Varno-
stnega sveta 1267 (2001) v posameznih primerih odloči, da je 
vstop ali tranzit upravičen, tudi če je to neposredno povezano 
s podpiranjem prizadevanj afganistanske vlade za spodbujanje 
sprave.

(3) O odobritvi izjem iz tega člena odloča ministrstvo, 
pristojno za zunanje zadeve, ki o odobritvi izjem obvesti tudi 
policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam 
oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije 
ali tranzit čez njeno ozemlje.

(4) Kadar se na podlagi drugega odstavka tega člena 
osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje 
Republike Slovenije ali tranzit čez njeno ozemlje, se tako dovo-
ljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, 
na katere se nanaša.

III. KAZENSKE DOLOČBE

4. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje za 

prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če fizičnim 

in pravnim osebam, skupinam in entitetam iz priloge I Uredbe 
881/2002/ES, ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo 
plovil, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrako-
plovov, registriranih v Republiki Sloveniji, ali s strani državljana 
Republike Slovenije zunaj ozemlja Republike Slovenije ne-
posredno ali posredno pošilja, prodaja in posreduje orožje in 
pripadajoči material vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, 
vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi 
deli za navedeno (2. člen uredbe).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz pr-
vega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika 
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejav-
nost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

5. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje za 

prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki pri-
padajo, so v lasti, s katerimi razpolaga ali jih nadzoruje fizična 
ali pravna oseba, subjekt, organ ali skupina, ki je navedena v 
prilogi I Uredbe 881/2002/ES (prvi odstavek 2. člena Uredbe 
881/2002/ES);

b) neposredno ali posredno daje na razpolago ali v njiho-
vo korist sredstva fizični ali pravni osebi, subjektu, organu ali 
skupini, ki je navedena v prilogi I Uredbe 881/2002/ES (drugi 
odstavek 2. člena Uredbe 881/2002/ES).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz pr-
vega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika 
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejav-
nost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje za 

prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če fizični 
ali pravni osebi, subjektu, organu ali skupini, ki je navedena v 
prilogi I Uredbe 881/2002/ES, neposredno ali posredno zago-
tavlja tehnično svetovanje, pomoč ali usposabljanje v zvezi z 
vojaškimi dejavnostmi, ki zlasti vključujejo usposabljanje in po-
moč glede proizvodnje, vzdrževanja in uporabe orožja ter s tem 
povezanega materiala vseh vrst (3. člen Uredbe 881/2002/ES).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz pr-
vega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika 
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejav-
nost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

7. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje za 

prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ali 
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posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če zavestno in 
namerno sodeluje pri dejavnostih, ki imajo za cilj ali posledico 
neposredno ali posredno zaobiti 2. člen Uredbe 881/2002/ES 
ali podpirati transakcije iz 3. člena Uredbe 881/2002/ES (prvi 
odstavek 4. člena Uredbe 881/2002/ES).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz pr-
vega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika 
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejav-
nost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

8. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje za 

prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a) nemudoma ne priskrbi vseh podatkov, ki bi pripomo-
gli k spoštovanju Uredbe 881/2002/ES, kakor je na primer 
zamrznitev računov in zneskov v skladu z 2. členom Uredbe 
881/2002/ES, pristojnim organom držav članic Evropske uni-
je, ki so navedeni v prilogi II Uredbe 881/2002/ES, v kateri 
prebivajo ali se nahajajo, in neposredno ali prek teh pristojnih 
organov Evropski komisiji (točka a) prvega odstavka 5. člena 
Uredbe 881/2002/ES);

b) ne sodelujejo s pristojnimi organi, navedenimi v prilogi 
II Uredbe 881/2002/ES, pri vsakem preverjanju takih podatkov 
(točka b) prvega odstavka 5. člena Uredbe 881/2002/ES).

(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 
500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika po-
sameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

IV. NADZOR

9. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb iz te uredbe in Uredbe 

881/2002/ES opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, 
policija ter pristojni nosilci javnih pooblastil. Če gre za voja-
ško orožje in vojaško opremo, opravljajo nadzor iz prejšnjega 
stavka Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in carinski 
organi, če gre za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstre-
liva, pa Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve in 
carinski organi.

(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi 
odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za 
prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.

(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Uredbe 
881/2002/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma 
obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

V. KONČNI DOLOČBI

10. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 

posebnih omejevalnih ukrepih proti Osami bin Ladnu, članom 
organizacije Al Kaida in talibanom ter drugim fizičnim in prav-

nim osebam, skupinam in entitetam v zvezi z njimi (Uradni list 
RS, št. 67/05).

11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00724-9/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2012-1811-0138

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

775. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega 
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah 
ob desnem bregu Kozarice v občini Šentjur

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 
41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča 

na nekaterih zemljiških parcelah ob desnem 
bregu Kozarice v občini Šentjur

1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča 

na nekaterih zemljiških parcelah ob desnem bregu Kozarice v 
občini Šentjur, ki zožuje priobalno zemljišče.

2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob desnem bregu 

Kozarice v občini Šentjur poteka po zemljiščih s parcelnimi 
številkami 38/4, 988/3, 38/1, 989/3, 34/1, 34/2, 34/3, 999/8, 
vse k. o. Rifnik, 1339/13, 1333/4, 1331/8, 1339/1, 1339/12, 
1339/18, 1331/5, 1331/1, 1339/22, 1331/11, 1328/16, 1331/7, 
1328/3, 1328/30, 1328/35, 1339/8, 1077/18, 1339/4, 1077/15, 
1076/2, 1339/3, 1077/17, 1068, 1339/20, 1339/17, 1339/16, 
1062, 1060, 1055/3 in 1055/1, vse k. o. Šentjur, ter sega tri me-
tre od vodnega zemljišča Kozarice s parcelno številko 999/5, k. 
o. 1141 Rifnik, in 1339/1, k. o. 1138 Šentjur pri Celju.

(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča iz prejšnjega od-
stavka je določena s točkami državnega koordinatnega sistema 
v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz 

prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster ali 
v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo evi-
dentiranje nepremičnin.

4. člen
Določbe te uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2014.

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00728-11/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2012-2330-0147

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik
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Priloga: Koordinate točk zunanje meje priobalnega zemljišča ob desnem bregu Kozarice v 

občini Šentjur 

točka GK_Y GK_X 
številka 
parcele katastrska občina 

T1 530750,47 117833,89 38/4 Rifnik 
T2 530741,67 117846,08 38/4 Rifnik 
T2 530741,67 117846,08 988/3 Rifnik 
T3 530738,48 117849,73 988/3 Rifnik 
T3 530738,48 117849,73 38/1 Rifnik 
T4 530732,01 117859,93 38/1 Rifnik 
T5 530728,36 117861,79 38/1 Rifnik 
T6 530728,91 117862,87 38/1 Rifnik 
T7 530723,52 117867,96 38/1 Rifnik 
T8 530701,19 117883,29 38/1 Rifnik 
T8 530701,19 117883,29 989/3 Rifnik 
T9 530692,68 117889,47 989/3 Rifnik 
T9 530692,68 117889,47 34/1 Rifnik 
T10 530694,79 117889,67 989/3 Rifnik 
T10 530694,79 117889,67 34/1 Rifnik 
T11 530685,69 117909,58 34/1 Rifnik 
T12 530681,33 117924,54 34/1 Rifnik 
T13 530682,48 117945,40 34/1 Rifnik 
T13 530682,48 117945,40 999/10 Rifnik 
T14 530683,16 117958,53 999/10 Rifnik 
T14 530683,16 117958,53 999/13 Rifnik 
T15 530683,25 117960,20 999/13 Rifnik 
T15 530683,25 117960,20 999/9 Rifnik 
T16 530683,72 117969,31 999/9 Rifnik 
T16 530683,72 117969,31 688/4 Rifnik 
T17 530683,86 117978,57 688/4 Rifnik 
T17 530683,86 117978,57 692/3 Rifnik 
T18 530683,94 117983,78 692/3 Rifnik 
T19 530679,69 118005,20 692/3 Rifnik 
T20 530668,27 118029,57 692/3 Rifnik 
T20 530668,27 118029,57 999/12 Rifnik 
T21 530665,59 118034,75 999/12 Rifnik 
T21 530665,59 118034,75 999/11 Rifnik 
T22 530663,34 118040,11 999/11 Rifnik 
T22 530663,34 118040,11 34/2 Rifnik 
T23 530660,36 118039,50 999/11 Rifnik 
T23 530660,36 118039,50 34/2 Rifnik 
T24 530651,41 118057,29 34/2 Rifnik 
T24 530651,41 118057,29 34/3 Rifnik 
T25 530650,45 118058,83 34/3 Rifnik 
T25 530650,45 118058,83 34/2 Rifnik 
T32 530645,26 118067,16 34/2 Rifnik 
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točka GK_Y GK_X 
številka 
parcele katastrska občina 

T33 530640,61 118088,70 34/2 Rifnik 
T33 530640,61 118088,70 999/8 Rifnik 
T34 530637,19 118105,89 999/8 Rifnik 
T34 530637,19 118105,89 1339/13 Šentjur 
T35 530639,17 118106,19 999/8 Rifnik 
T35 530639,17 118106,19 1339/13 Šentjur 
T36 530636,08 118126,77 1339/13 Šentjur 
T37 530632,24 118145,14 1333/4 Šentjur 
T37 530632,24 118145,14 1331/8 Šentjur 
T38 530630,25 118144,88 1333/4 Šentjur 
T38 530630,25 118144,88 1331/8 Šentjur 
T39 530629,35 118148,52 1331/8 Šentjur 
T39 530629,35 118148,52 1339/1 Šentjur 
T40 530627,46 118156,19 1339/1 Šentjur 
T41 530623,92 118177,38 1339/1 Šentjur 
T42 530623,91 118178,15 1339/1 Šentjur 
T42 530623,91 118178,15 1339/12 Šentjur 
T43 530623,75 118191,17 1339/12 Šentjur 
T43 530623,75 118191,17 1339/18 Šentjur 
T44 530623,73 118192,67 1339/18 Šentjur 
T45 530623,94 118194,56 1339/18 Šentjur 
T45 530623,94 118194,56 1331/5 Šentjur 
T46 530626,69 118219,32 1331/5 Šentjur 
T46 530626,69 118219,32 1331/1 Šentjur 
T47 530627,17 118229,68 1331/1 Šentjur 
T47 530627,17 118229,68 1339/22 Šentjur 
T48 530627,56 118234,04 1339/22 Šentjur 
T49 530626,90 118233,98 1339/22 Šentjur 
T50 530626,64 118237,13 1339/22 Šentjur 
T50 530626,64 118237,13 1339/1 Šentjur 
T51 530626,23 118242,08 1339/1 Šentjur 
T52 530627,18 118242,15 1339/1 Šentjur 
T52 530627,18 118242,15 1339/22 Šentjur 
T53 530629,96 118242,39 1339/22 Šentjur 
T54 530631,75 118260,98 1339/22 Šentjur 
T54 530631,75 118260,98 1331/11 Šentjur 
T55 530631,71 118261,90 1331/11 Šentjur 
T56 530629,27 118261,68 1331/11 Šentjur 
T56 530629,27 118261,68 1339/1 Šentjur 
T57 530631,22 118291,50 1339/1 Šentjur 
T58 530631,94 118291,51 1339/1 Šentjur 
T58 530631,94 118291,51 1328/16 Šentjur 
T59 530634,36 118291,52 1328/16 Šentjur 
T59 530634,36 118291,52 1331/7 Šentjur 
T60 530634,46 118313,60 1328/16 Šentjur 
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točka GK_Y GK_X 
številka 
parcele katastrska občina 

T60 530634,46 118313,60 1339/1 Šentjur 
T61 530634,32 118318,35 1328/16 Šentjur 
T61 530634,32 118318,35 1328/3 Šentjur 
T62 530633,90 118333,58 1328/3 Šentjur 
T62 530633,90 118333,58 1328/30 Šentjur 
T63 530633,40 118352,08 1328/30 Šentjur 
T63 530633,40 118352,08 1328/35 Šentjur 
T64 530629,50 118351,94 1328/35 Šentjur 
T64 530629,50 118351,94 1328/30 Šentjur 
T64 530629,50 118351,94 1339/1 Šentjur 
T65 530629,21 118358,37 1328/35 Šentjur 
T66 530633,13 118358,54 1328/35 Šentjur 
T67 530632,42 118363,63 1328/35 Šentjur 
T67 530632,42 118363,63 1339/8 Šentjur 
T68 530630,58 118376,80 1339/8 Šentjur 
T68 530630,58 118376,80 1077/18 Šentjur 
T69 530630,45 118377,75 1077/18 Šentjur 
T69 530630,45 118377,75 1339/4 Šentjur 
T70 530629,95 118381,31 1339/4 Šentjur 
T70 530629,95 118381,31 1077/15 Šentjur 
T71 530627,61 118381,29 1077/15 Šentjur 
T71 530627,61 118381,29 1339/1 Šentjur 
T71 530627,61 118381,29 1339/4 Šentjur 
T72 530624,66 118381,26 1339/1 Šentjur 
T73 530624,55 118391,57 1339/1 Šentjur 
T74 530626,55 118391,59 1339/1 Šentjur 
T74 530626,55 118391,59 1077/15 Šentjur 
T74 530626,55 118391,59 1076/2 Šentjur 
T75 530628,46 118391,61 1077/15 Šentjur 
T75 530628,46 118391,61 1076/2 Šentjur 
T76 530621,70 118455,48 1076/2 Šentjur 
T76 530621,70 118455,48 1339/3 Šentjur 
T77 530621,65 118455,98 1339/3 Šentjur 
T77 530621,65 118455,98 1077/17 Šentjur 
T78 530619,79 118470,96 1077/17 Šentjur 
T78 530619,79 118470,96 1068 Šentjur 
T79 530618,00 118479,92 1068 Šentjur 
T80 530617,27 118479,92 1068 Šentjur 
T80 530617,27 118479,92 1339/20 Šentjur 
T81 530615,63 118479,93 1339/20 Šentjur 
T81 530615,63 118479,93 1339/1 Šentjur 
T81 530615,63 118479,93 1339/17 Šentjur 
T82 530615,43 118492,85 1339/17 Šentjur 
T82 530615,43 118492,85 1339/17 Šentjur 
T83 530614,05 118499,77 1339/17 Šentjur 
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točka GK_Y GK_X 
številka 
parcele katastrska občina 

T83 530614,05 118499,77 1339/16 Šentjur 
T84 530610,65 118516,82 1339/16 Šentjur 
T85 530680,46 118520,55 1339/16 Šentjur 
T85 530680,46 118520,55 1062 Šentjur 
T86 530595,40 118543,33 1062 Šentjur 
T86 530595,40 118543,33 1060 Šentjur 
T87 530590,47 118552,11 1060 Šentjur 
T88 530583,05 118563,85 1060 Šentjur 
T88 530583,05 118563,85 1055/3 Šentjur 
T89 530582,81 118564,22 1055/3 Šentjur 
T89 530582,81 118564,22 1055/1 Šentjur 
T90 530582,40 118564,86 1055/1 Šentjur 
T91 530580,13 118565,60 1055/1 Šentjur 
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776. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o podrobnejši vsebini načrta upravljanja 
z morskim okoljem

Na podlagi tretjega odstavka 59.a člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 
– ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o podrobnejši vsebini načrta upravljanja  
z morskim okoljem

1. člen
V Uredbi o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim 

okoljem (Uradni list RS, št. 92/10) se v 1. členu na začetku prvega 
odstavka doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Ta uredba se uporablja za morske vode, pri čemer se 
upoštevajo tudi čezmejni vplivi na kakovost morskega okolja tretjih 
držav v morski regiji ali podregiji iz 4. člena te uredbe.«.

2. člen
V 2. členu se v 5. točki druga alinea spremeni tako, da se 

glasi:
»– so morske rastlinske in živalske vrste, njihovi habitati in 

ekosistemi varovani, upadanje biotske raznovrstnosti, ki ga pov-
zroča človek, preprečeno, raznoliki biološki elementi pa delujejo 
uravnoteženo;«.

3. člen
V 4. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Pri 

tem se zaradi zagotavljanja medsebojne usklajenosti ukrepov za 
doseganje okoljskih ciljev upravljanja z morskim okoljem v EU ter 
drugih poglavij načrta upošteva, da so te morske vode del mor-
ske regije Sredozemskega morja ter del podregije Jadranskega 
morja.«.

4. člen
V četrtem odstavku 5. člena se za besedo »države« dodata 

vejica in besedilo »zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja 
ali izvajanju nalog policije«.

5. člen
V prvem odstavku 7. člena se v prvi alinei za besedo »načr-

ta« doda besedilo »ter regionalno sodelovanje in usklajevanje«.

6. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri analizi iz prejšnjega odstavka se za posamezne ele-

mente kakovosti morskih voda in somornice upoštevajo tudi prikaz 
vplivov človekovega delovanja na stanje površinskih in podzemnih 
voda v skladu s predpisi, ki urejajo načrte upravljanja voda, ter 
druge presoje, izvedene na podlagi predpisov ter mednarodnih 
pogodb, ki se nanašajo na varstvo morja.«.

7. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Okoljske ciljne vrednosti in kazalnike se določi na ravni 

regije ali podregije iz 4. člena te uredbe z upoštevanjem okoljskih 
ciljnih vrednosti in njihovih sprememb, ki so za te vode določene 
na mednarodni ravni in ravni EU, in se zagotovi, da so te vrednosti 
medsebojno združljive, pri čemer se upoštevajo tudi čezmejni 
vplivi in lastnosti čezmejnih morskih voda.«.

8. člen
V tretjem odstavku 11. člena se prva alinea spremeni tako, 

da se glasi:
»– zaradi lažje primerljivosti rezultatov se pripravijo medse-

bojno usklajeni programi monitoringa znotraj podregije ali regije 
iz 4. člena te uredbe in čim bolj medsebojno uskladijo metode 
za spremljanje znotraj podregije ali regije iz 4. člena te uredbe;«.

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

»12. člen
(program ukrepov)

(1) Za doseganje ciljev iz 5. člena te uredbe in ciljnih vred-
nosti iz 10. člena te uredbe se pripravi program ukrepov, ki mora 
temeljiti na načelih trajnostnega razvoja, pri čemer se mora upo-
števati socialne, gospodarske ter čezmejne vplive teh ukrepov.

(2) Program ukrepov mora vsebovati stroškovno učinkovite 
in tehnično izvedljive ukrepe za dosego ciljev načrta, ki se nana-
šajo na upravljanje voda in varstvo okolja, ter dodatne ukrepe 
varstva, ki prispevajo k reprezentativnim mrežam zaščitenih mor-
skih območij z upoštevanjem raznovrstnosti sestavin ekosistemov, 
kot so varovana in zavarovana območja ter posebna varstvena 
območja (območja Natura 2000) v skladu s predpisi, ki urejajo 
ohranjanje narave.

(3) Program ukrepov temelji na:
– začetni presoji iz 8. člena te uredbe;
– vrsti značilnosti dobrega okoljskega stanja morskih voda 

iz 9. člena te uredbe;
– okoljskih ciljnih vrednostih iz 10. člena te uredbe;
– presoji vpliva programa ukrepov na vode izven morskih 

voda po tej uredbi s ciljem, da bi imel pozitivne učinke na te vode 
oziroma bi bila nevarnost škode za te vode čim manjša.

(4) Program ukrepov vključuje:
– ukrepe, ki se že izvajajo na podlagi zakona, ki ureja vode, 

zakona, ki ureja ohranjanje narave, zakona, ki ureja varstvo okolja, 
ter uredbe, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo, in

– dopolnilne ukrepe na podlagi izvedene presoje vplivov teh 
ukrepov vključno z analizo stroškov in koristi.

(5) Program ukrepov vsebuje predvsem ukrepe iz priloge 6, 
ki je sestavni del te uredbe, in mora za vsak posamezen ukrep 
vsebovati utemeljitev, ki vključuje zlasti:

– opis ukrepa ter presojo vpliva na doseganje okoljskih ciljnih 
vrednosti;

– oceno finančne vrednosti ukrepov;
– navedbo načina uveljavitve ukrepa ter navedbo nosilca 

izvajanja ukrepa;
– opredelitev rokov, v katerih morajo biti ukrepi izvedeni;
– oceno čezmejnih vplivov ukrepov.«.

10. člen
Za drugim odstavkom 15. člena se doda novi tretji odstavek, 

ki se glasi:
»(3) Če so okoljski standardi kakovosti morskega okolja 

v regiji ali podregiji iz 4. člena te uredbe bistveno preseženi, se 
ne glede na prvi odstavek tega člena pripravi program priprave 
načrta, ki vključuje začetek izvajanja ukrepov pred rokom, dolo-
čenim v sedmi alinei 25. člena te uredbe, ali strožje ukrepe, kot so 
predpisani z veljavno zakonodajo, če to ne preprečuje doseganja 
ali ohranjanja dobrega okoljskega stanja v drugi morski regiji ali 
podregiji, ter se o tem obvestiti Komisijo.«.

11. člen
V prvem odstavku 18. člena se drugi stavek spremeni tako, 

da se glasi: »Usklajevanje posameznih poglavij načrta se zagotav-
lja v okviru regionalnega sodelovanja in mednarodnih pogodb ter 
organizacij in drugih organizacijskih oblik, ustanovljenih na podlagi 
teh mednarodnih pogodb.«.

12. člen
V tretjem odstavku 21. člena se besedilo »v morskih vodah 

drugih držav članic EU na ravni morske regije ali podregije iz 
4. člena te uredbe« nadomesti z besedilom »na ravni morske 
regije ali podregije iz 4. člena te uredbe ali v morskih vodah drugih 
držav članic EU«.

13. člen
V prilogi 2 se v 4. točki za besedo »uredbe« dodata vejica 

in besedilo »z navedbo organov, pristojnih za regionalno sodelo-
vanje in usklajevanje«.
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14. člen
V prilogi 3 se preglednici 1 pri vrstici »Fizikalne in kemij-

ske lastnosti« doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– profili pH, pCO2 ali primerljive informacije za merjenje 

morskega zakisovanja«.

15. člen
V prilogi 5 se na koncu 1. točke pred podpičjem doda 

besedilo »v skladu s prilogo 3 te uredbe in merili ter metodolo-
škimi standardi, določenimi na ravni EU«.

16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00728-9/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2013-2330-0001

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

777. Uredba o spremembah Uredbe o vrstah 
posegov v okolje, za katere je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje

Na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o vrstah posegov  
v okolje, za katere je treba izvesti presojo 

vplivov na okolje

1. člen
V Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je treba iz-

vesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 
32/09 in 95/11) se v Prilogi II v preglednici v 2. točki z naslovom 
»Pridobivanje mineralnih surovin« besedilo v vrstici z oznako c 
spremeni tako, da se glasi:

»c pridobivanje mineralnih sno-
vi pri čiščenju morskega ali 
rečnega dna

zmogljivost pridobivanja 50.000 m3 mineralnih snovi na leto«.

V 10. točki z naslovom »Infrastrukturni posegi« se:
– besedilo v vrstici z oznako c.3 spremeni tako, da se 

glasi:
»c.3 železniška proga, ki ni 
določena v Prilogi I te ure-
dbe, vključno z njeno elektri-
fikacijo, dograditvijo novega 
tira in prestavitvijo osi tira ali 
proge, razen če se ta izvede 
v okviru vzdrževalnih del ali 
obnove, kjer se os tira spre-
menjene proge ne prestavi 
za več kakor 1 m 

izven naselja dolžina proge 5 km
znotraj naselja 0,5 km

dolžina proge 1 km x x x x«;

– besedilo v vrstici z oznako e spremeni tako, da se glasi:
»e e.1 gradnja ceste, ki ni 

določena v Prilogi I te 
uredbe, vključno z njeno 
dograditvijo (podaljšanjem) 
ali razširitvijo območja ceste 
(nad 1 m) 

5 km 1km x x x x

e.2 gradnja pristanišč in po-
molov, ki niso določena v Pri-
logi I te uredbe ali v točki 12 
te priloge 

za plovila z več kakor 500 t za plovila z več kakor 
100 t

x - x x«;

– besedilo v vrstici z oznako g spremeni tako, da se glasi:
»g jez in drug objekt, namenjen dolgoročnemu 

zadrževanju ali zagotavljanju rezerv vode, 
ki ni poseg iz 15.točke Priloge I te uredbe:
g.1 suh ali moker zadrževalnik ali objekt za 
zadrževanje proda
g.2 vodno zajetje ali črpališče vode 

površina 15 ha ali prostornina 250.000 m3

zmogljivost črpanja od 100 l/s do količine iz 11. točke Priloge I te 
uredbe, razen če je za poseg izdano vodno dovoljenje v skladu z 
zakonom, ki ureja vode«;

– besedilo v vrstici z oznako j spremeni tako, da se glasi:
»j daljinski vodovod dolžina vodovoda 10 km in zmogljivost prenosa nad 150 l/s«.
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V 12. točki z naslovom »Turizem in prosti čas« se besedi-
lo v vrstici z oznako b spremeni tako, da se glasi:

»b marina, turistično in športno 
pristanišče, vključno s 
pristaniščem za komunalne 
priveze

100 privezov ali
za plovila, ki sprejmejo 

1000 potnikov

50 privezov ali
za plovila, ki sprejmejo  

100 potnikov

x - x x «.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00728-14/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2012-2330-0195

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

778. Uredba o spremembi Uredbe o nadomestilu 
plače in povračilih stroškov med opravljanjem 
nalog zaščite, reševanja in pomoči

Na podlagi prvega odstavka 27. člena in v zvezi z 21. čle-
nom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
97/10) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o nadomestilu plače  

in povračilih stroškov med opravljanjem nalog 
zaščite, reševanja in pomoči

1. člen
V Uredbi o nadomestilu plače in povračilih stroškov med 

opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list 
RS, št. 48/99, 113/07 in 13/11) se v tretjem stavku prvega 
odstavka 12. člena število »30« nadomesti s številom »60«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00718-2/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2013-1911-0004

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

779. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo 
električne energije na delih vodnega telesa 
reke Save od Ježice do Suhadola

Na podlagi drugega odstavka 139. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 
41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) in 165. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 in 57/12) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo 
električne energije na delih vodnega telesa reke 

Save od Ježice do Suhadola

1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo elek-

trične energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice 
do Suhadola (Uradni list RS, št. 121/04, 83/06 in 76/11) se v 
1. členu številka »192,3« nadomesti s številko »191,0«.

2. člen
V 2. členu se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. Akumulacijski bazen je vodni objekt, namenjen poseb-

ni rabi vode za proizvodnjo električne energije. Če obstaja ne-
varnost škodljivega delovanja voda, lahko deluje akumulacijski 
bazen tudi kot vodni objekt, namenjen varstvu pred škodljivim 
delovanjem voda. Akumulacijski bazen se lahko uporablja tudi 
za druge namene, in sicer zlasti rekreacijsko športne, turistične 
in za potrebe namakanja, če to bistveno ne poslabša pogojev 
za izvajanje vodne pravice.«.

3. člen
Na koncu drugega odstavka 4. člena se doda nov stavek, 

ki se glasi: »Pojav evtrofikacije se ugotavlja v skladu s predpisi, 
ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunal-
nih čistilnih naprav.«.

V tretjem odstavku se šesta alineja spremeni tako, da 
se glasi:

»– v času gradnje objektov in naprav za posebno rabo 
vode, ki je ogrožena zaradi gradnje teh objektov in naprav, in 
trajanja koncesije za pretok 100-letnih visokih voda,«, v štiri-
najsti alineji pa se beseda »potenciala« nadomesti z besedo 
»stanja« ter pika nadomesti z vejico in za njo dodata novi pet-
najsta in šestnajsta alineja, ki se glasita:

»– monitoringe stanja voda pred posegom, v času gradnje 
in v času obratovanja,

– uporabo akumulacijskega bazena tudi za splošno rabo 
ali oskrbo s pitno vodo, če to bistveno ne poslabša pogojev 
izvajanja njegove vodne pravice.«.
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Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Podrobnejša delitev stroškov med koncedentom in 

koncesionarjem, potrebnih za izvedbo ukrepov iz šeste alineje 
prejšnjega odstavka, se določi v koncesijski pogodbi ob upo-
števanju obveznosti države, da zagotavlja poplavno varnost 
objektov in naprav za pretok 100-letnih visokih voda, ki ne 
vključuje prostorskih ureditev, povezanih z izvajanjem vodne 
pravice po tej uredbi.«.

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti 
odstavek.

4. člen
V drugem odstavku 6. člena se v besedilo »uveljavitve 

prostorskega akta« nadomesti z besedilom »pridobitve upo-
rabnega dovoljenja«.

5. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Plačilo za koncesijo se med državo in med Mestno 

občino Ljubljana in Občino Medvode razdeli v razmerju 50 : 50, 
med državo in med občinami Dol pri Ljubljani, Litija, Trbovlje 
in Laško v razmerju 40 : 60 in med državo in med občinama 
Zagorje ob Savi in Hrastnik pa v razmerju 30 : 70.«.

6. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Višina plačila za koncesijo ne presega 10% pov-

prečne prodajne vrednosti v koledarskem letu proizvedene in 
v električno omrežje oddane električne energije. Podrobneje 
se višina plačila za koncesijo in njeno prilagajanje ter način 
njenega plačevanja določi v koncesijski pogodbi.«.

7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00728-13/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2012-2330-0231

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

780. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center 
Republike Slovenije za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja

Na podlagi 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) ter 6. člena in še-
stega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 
38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike 
Slovenije za mobilnost in evropske programe 

izobraževanja in usposabljanja

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
(namen ustanovitve)

Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in 
evropske programe izobraževanja in usposabljanja se ustanovi 

zaradi zagotavljanja mobilnosti mladine in zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju ter opravljanja strokovno-tehničnih in administrativ-
nih nalog za izvajanje programov Evropskih skupnosti za izobra-
ževanje in usposabljanje ter zagotavljanje študijske mobilnosti.

II. STATUSNE DOLOČBE

2. člen
(ustanoviteljstvo)

(1) Ustanovitelj Centra Republike Slovenije za mobilnost 
in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je Repu-
blika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa za njo 
uresničuje Vlada Republike Slovenije.

(2) Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost 
in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v na-
daljnjem besedilu: zavod) je pravni naslednik javnega zavoda 
Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja, ki je bila ustanovljen s Sklepom 
o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za 
mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposablja-
nja (Uradni list RS, št. 103/06 in 64/12).

(3) Zavod je pravna oseba javnega prava, ki z vpisom v 
sodni register pridobi pravno in poslovno sposobnost.

3. člen
(ime zavoda)

(1) Ime zavoda: Center Republike Slovenije za mobilnost 
in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

(2) Skrajšano ime: CMEPIUS.
(3) Ime zavoda v angleškem jeziku: Centre of the Re-

public of Slovenia for Mobility and European Educational and 
Training Programmes.

(4) Skrajšano ime v angleščini: CMEPIUS.

4. člen
(sedež zavoda)

Poslovni sedež zavoda: Ob železnici 30a, Ljubljana.

5. člen
(žig in znak zavoda)

(1) Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in 
pečat premera 20 mm z grbom Republike Slovenije v njuni 
sredini. Na obodu sta izpisana ime in sedež zavoda.

(2) S statutom zavoda se določi znak in grafična oblika 
imena zavoda.

III. DEJAVNOST ZAVODA

6. člen
(javna služba)

(1) Zavod opravlja dejavnosti, ki se izvajajo kot javna 
služba na naslednjih področjih:

– O/84.110 – splošna dejavnost javne uprave,
– O/84.120 – urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih 

in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
– P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopol-

njevanje in usposabljanje,
– P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– R/91.011 – dejavnost knjižnic.
(2) Naloge zavoda v okviru dejavnosti iz prejšnjega od-

stavka so:
A. Opravljanje nalog nacionalnih agencij za programe 

Evropskih skupnosti:
– naloge nacionalne agencije programa Vseživljenjsko 

učenje in drugih programov Evropskih skupnosti s področja 
izobraževanja in usposabljanja, ki ga bodo ob zaključku na-
domestili,
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– druge naloge Evropske komisije in drugih evropskih 
institucij s področja izobraževanja in usposabljanja.

B. Tehnično-strokovna podpora študijski izmenjavi štu-
dentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na podlagi dr-
žavnih, dvostranskih, regionalnih in drugih programov mobil-
nosti in štipendiranja za izobraževanje, za katero je vsebinsko 
nosilec ministrstvo, pristojno za izobraževanje:

– dejavnosti, ki jih izvaja nacionalna agencija programa 
CEEPUS in dejavnosti, ki jih izvaja kot nacionalna agencija za 
dvostranske in druge izmenjave mednarodnih štipendij,

– dejavnosti v zvezi s programom štipendiranja zamejskih 
Slovencev in potomcev Slovencev po svetu ter mednarodno 
mrežo srednjih šol United World Colleges (UWC), še posebej 
z UWC iz Devina pri Trstu,

– vzpostavitev in vzdrževanje nacionalne in mednarodne 
ponudbe mobilnosti in sodelovanja pri projektih, objava ponud-
be tujih štipendij,

– štipendiranje izobraževanja, namenjenega pedagoškim 
delavcem iz zamejstva.

C. Tehnično-strokovna podpora dejavnostim ministrstva, 
pristojnega za izobraževanje, namenjenim Slovencem v za-
mejstvu in po svetu.

D. Druge naloge:
– podporne dejavnosti za vsa navedena programska po-

dročja,
– priprava in izdaja publikacij ter drugega informacijskega 

gradiva,
– organizacija in izvedba konferenc, seminarjev, delavnic 

in drugih srečanj,
– izdelava analiz in strokovnih podlag s področja med-

narodnega sodelovanja na področju izobraževanja in uspo-
sabljanja.

(3) Zavod izvaja strokovno-tehnične in administrativne 
naloge programov mobilnosti in štipendiranja, ki jih financira 
ministrstvo, pristojno za izobraževanje, po proračunskih po-
stavkah, določenih, glede na naloge, ki jih zavod opravlja za 
to ministrstvo.

7. člen
(druge dejavnosti)

Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavno-
sti, za katero je zavod ustanovljen, so določene v prilogi tega 
sklepa, ki je njegov sestavni del.

IV. ORGANI IN NOTRANJA ORGANIZACIJA

8. člen
(organi)

(1) Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe za posamezna 

strokovna področja, ki jih opredeli s statutom.

9. člen
(svet zavoda)

(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavlja sedem 
članov, od katerih:

– pet članov imenuje v imenu ustanovitelja Vlada Repub-
like Slovenije, od tega tri na predlog ministrstva, pristojnega 
za izobraževanje, in dva na predlog ministrstva, pristojnega 
za finance,

– enega člana predstavnika uporabnikov imenuje Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za iz-
obraževanje, ter s predhodnim soglasjem ministrstva, pristoj-
nega za finance,

– enega člana izvolijo delavci zavoda.

(2) Pravico voliti in biti voljen imajo vsi zaposleni v 
zavodu, razen direktorja. Predstavniki zaposlenih se volijo 
z enotne volilne liste. Podrobnejša pravila glede izvolitve 
predstavnikov zaposlenih v zavodu se določijo s statutom.

(3) Svet zavoda se konstituira, ko se je iztekel mandat 
svetu prejšnjega sklica in ko je imenovanih oziroma izvoljenih 
večina članov sveta zavoda. Članu sveta, ki je bil imenovan 
oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče 
mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta zavoda.

(4) Prvo sejo sveta zavoda skliče direktor zavoda, naj-
pozneje v 30 dneh od imenovanja oziroma izvolitve večine 
članov sveta.

(5) Mandat članov sveta zavoda je štiri leta, z možnostjo 
ponovnega imenovanja oziroma izvolitve. Člani sveta so lah-
ko imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta med seboj.

(6) Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov 
sveta.

(7) Članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, če:
– je imenovan v drugo funkcijo, ki je s to nezdružljiva,
– odstopi,
– izgubi status, v katerem je bil izvoljen ali imenovan, ali
– je razrešen.
(8) Podrobnejša pravila glede volitev, nadomestnih vo-

litev ter predčasnih razrešitev predstavnikov zaposlenih se 
določi s statutom.

(9) Svet zavoda lahko določi podrobnejša pravila svoje-
ga delovanja s poslovnikom.

10. člen
(pristojnosti sveta zavoda)

(1) Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda v skladu 

z zakoni, tem sklepom in statutom,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda na podlagi izve-

denega javnega razpisa, s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema program dela in finančni načrt zavoda in 

poročilo o njunem uresničevanju,
– daje mnenje k predlogu akta o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest in
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno s 

predpisi oziroma s tem sklepom.
(2) K statutu, programu dela in finančnemu načrtu ter 

poročilu o njunem izvrševanju mora svet zavoda pridobiti 
soglasje ustanovitelja.

11. člen
(vodenje zavoda)

Direktor je poslovodni organ zavoda in zastopa, predsta-
vlja in vodi poslovanje zavoda.

12. člen
(imenovanje direktorja)

(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda 
s soglasjem ustanovitelja, na podlagi izvedenega javnega 
razpisa.

(2) Mandat direktorja je štiri leta in je po izteku te dobe 
lahko ponovno imenovan.

(3) Za direktorja je lahko imenovan, kdor:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za 

pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, 
pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje,

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega naj-
manj tri leta pri podobnih vodstvenih delih,

– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– na višji ravni zahtevnosti (B2) obvlada, poleg sloven-

ščine, vsaj enega od uradnih jezikov Evropske unije.
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13. člen
(naloge direktorja)

(1) Naloge direktorja so:
– zastopa in predstavlja zavod ter skrbi za zakonito po-

slovanje zavoda,
– načrtuje, organizira in vodi poslovanje zavoda,
– pripravlja program dela in finančni načrt ter poročila o 

njunem uresničevanju,
– sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delov-

nih mest in druge interne splošne akte okviru svojih pristojnosti,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko 

pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– skrbi za izvrševanje sklepov sveta zavoda,
– izvaja pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu 

z veljavnimi predpisi,
– imenuje projektne in delovne skupine za izvedbo do-

ločenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz delovnega 
področja zavoda,

– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami 

ter pristojnimi ministrstvi in
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem sklepom 

in statutom.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in 

drugimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(3) Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in 

ustanovitelju.
(4) Direktor lahko za nadomeščanje v času svoje odsot-

nosti ali za opravljanje določenih nalog iz prvega odstavka tega 
člena pisno pooblasti strokovnega delavca zavoda.

14. člen
(razrešitev direktorja)

(1) Direktor se razreši pred potekom mandata, če:
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in splošnimi 

akti zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavo-
da oziroma ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,

– s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči za-
vodu večjo škodo,

– zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako 
da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju 
dejavnosti zavoda,

– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih 
razmerjih direktorju preneha delovno razmerje po samem za-
konu, ali

– sam zahteva razrešitev.
(2) Svet zavoda mora pred sprejetjem sklepa o razrešitvi 

seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev ter mu dati mo-
žnost, da se o njih izjavi.

15. člen
(vršilec dolžnosti)

(1) Če direktorju preneha funkcija pred iztekom mandata 
ali mu poteče mandat pred izbiro novega direktorja oziroma če 
le-ta ne nastopi funkcije, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti 
direktorja brez javnega razpisa. Za imenovanje vršilca dolžnosti 
direktorja se ne zahteva izpolnjevanje pogojev iz tretjega od-
stavka 12. člena tega sklepa, razen pogoja izobrazbe.

(2) Vršilec dolžnosti direktorja je lahko imenovan največ 
za eno leto.

16. člen
(strokovni svet)

(1) Strokovni svet je strokovni organ zavoda, ki obravna-
va vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o 
strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu, 
določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, 
daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede orga-
nizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge 

s tem sklepom oziroma s statutom določene naloge. Oblikuje 
se tako, da so zastopane vse dejavnosti zavoda.

(2) Člane strokovnega sveta na predlog direktorja imenuje 
svet zavoda. Strokovni svet vodi predsednik, ki ga izmed sebe 
izberejo člani strokovnega sveta.

(3) Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve in 
trajanje mandata strokovnega sveta se določi s statutom.

17. člen
(notranja organizacija)

Notranjo organizacijo zavoda določa akt o notranji orga-
nizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda.

V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA

18. člen
(ustanovitveno premoženje)

Za opravljanje dejavnosti uporablja zavod premoženje v 
obsegu, ki ga je upravljal Center za mobilnost in evropske pro-
grame izobraževanja in usposabljanja in ga izkazuje v bilanci 
na dan 31. decembra 2012.

19. člen
(viri financiranja)

Zavod pridobiva sredstva za svoje delovanje:
– iz državnega proračuna,
– iz evropskih sredstev,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami in darili ter
– iz drugih virov.

20. člen
(sredstva za izvajanje javne službe)

(1) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje 
nalog iz 6. člena tega sklepa v skladu s predpisi in splošnimi ter 
posamičnimi izvršilnimi akti pristojnih organov.

(2) Obseg in višina sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja 
zavodu iz državnega proračuna za izvajanje nalog iz prejšnjega 
odstavka, se določi z letno pogodbo o financiranju zavoda na 
podlagi letnega programa in finančnega načrta zavoda.

21. člen
(uporaba in upravljanje s stvarnim premoženjem)

(1) Zavod uporablja nepremično stvarno premoženje, ki 
ga ustanovitelj zagotavlja zavodu za izvajanje dejavnosti v 
skladu s tem sklepom. Zavod lahko izvaja naloge oziroma de-
janja, ki spadajo v okvir upravljanja s premoženjem na podlagi 
izrecnega pooblastila ustanovitelja.

(2) Stvarno premoženje, ki si ga je oziroma ga pridobi 
zavod iz drugih virov, ne glede na način pridobitve, se obrav-
nava enako kot stvarno premoženje zavoda, ki mu ga zagotovi 
ustanovitelj, v skladu s predpisi in tem sklepom.

(3) Zavod vodi evidenco stvarnega premoženja iz prej-
šnjih odstavkov tega člena in podatke iz te evidence vsaj enkrat 
letno pošlje pristojnim organom v skladu s predpisi.

(4) Zavod s skrbnostjo dobrega gospodarja uporablja stvar-
no premoženje za izvajanje dejavnosti, določenih s tem sklepom.

(5) Zavod lahko daje v uporabo stvarno premoženje v 
času, ko ga sam ne potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti, v 
skladu s predpisi in pod pogoji, ki jih določi v imenu ustanovite-
lja ministrstvo, pristojno za izobraževanje. Zavod lahko najema 
prostore in opremo za izvajanje svojih dejavnosti v skladu s 
predpisi, vendar le ob soglasju ter pod pogoji, ki jih določi mi-
nistrstvo, pristojno za izobraževanje.

(6) Zavod obvešča ministrstvo, pristojno za izobraževa-
nje, in druge pristojne organe o stanju oziroma spremembah v 
zvezi s stvarnim premoženjem in jim izroči vse listine in druga 
dokazila, ki se nanašajo na gospodarjenje z njim, zlasti pa o 
pravnih poslih iz prejšnjega odstavka.
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22. člen
(obseg odgovornosti zavoda)

(1) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti do višine 
denarnih sredstev, s katerimi razpolaga pri izvajanju svoje 
dejavnosti, ne glede na njihov vir.

(2) Za obveznosti zavoda iz drugih dejavnosti jamči zavod 
s prihodki iz lastne dejavnosti.

23. člen
(obseg odgovornosti ustanovitelja)

(1) Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda, ki so 
povezane z izvajanjem javne službe, do višine sredstev, ki jih 
zagotavlja zavodu v skladu z 20. členom tega sklepa.

(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz na-
slova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.

24. člen
(poraba presežka prihodkov in kritje primanjkljaja)

(1) O porabi presežka prihodkov nad odhodki odloča 
ustanovitelj na predlog sveta zavoda.

(2) O pokrivanju primanjkljaja odloča ustanovitelj na pred-
log sveta zavoda.

25. člen
(nadzor nad delom)

(1) Delo zavoda nadzira ministrstvo, pristojno za izobra-
ževanje.

(2) Finančno poslovanje zavoda nadzirata ministrstvo, 
pristojno za finance, in Računsko sodišče Republike Slovenije.

26. člen
(pooblastila v pravnem prometu)

(1) Zavod samostojno nastopa v pravnem prometu v 
okviru dejavnosti, določenih s tem sklepom.

(2) Zavod mora pred sklenitvijo pravnega posla o brez-
plačni pridobitvi stvarnega premoženja pridobiti soglasje usta-
novitelja.

27. člen
(vodenje računovodskih evidenc in poslovne dokumentacije)

(1) Zavod vodi računovodske evidence in izdela letna 
poročila o finančnem poslovanju v skladu s predpisi o računo-
vodstvu in finančnem poslovanju pravnih oseb javnega prava 
ter navodilih ustanovitelja.

(2) Zavod ima vsaj en podračun enotnega zakladniškega 
računa države, registriran pri pristojni upravi za javna plačila.

VI. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST

28. člen
(javnost dela)

(1) Delo zavoda je javno. Direktor ali oseba, ki jo poobla-
sti, obvešča javnost o delu zavoda.

(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili novinar-
jem in drugim predstavnikom javnosti.

(3) Način zagotavljanja poslovne tajnosti se uredi s sta-
tutom zavoda.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen
(svet zavoda)

Dosedanji svet zavoda nadaljuje delo do izteka mandata, 
za katerega je bil imenovan.

30. člen
(vodenje zavoda)

Dosedanja direktorica zavoda nadaljuje svoj mandat do 
njegovega izteka.

31. člen
(veljavnost splošnih aktov)

Svet zavoda mora uskladiti akte zavoda z določbami tega 
sklepa v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

32. člen
(pravno nasledstvo zavoda)

(1) Zavod ohranja status pravne osebe javnega prava, 
tako kot je bil vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču 
v Ljubljani 20. 6. 2003 s sklepom številka Srg 2003/03198 
(številka registrskega vložka 1/37998/00), z vsemi pravicami in 
obveznostmi, ki jih je imel do uveljavitve tega sklepa.

(2) Sprejetje tega sklepa ne vpliva na delovnopravna 
razmerja zaposlenih v zavodu.

33. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjega ustanovitvenega akta)

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o ustano-
vitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost 
in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni 
list RS, št. 103/06 in 64/12).

34. člen
(uveljavitev sklepa)

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

Št. 01403-8/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2012-3330-0141

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik
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Priloga 
 
Druge dejavnosti zavoda so: 
C/18.130 – priprava za tisk in objavo, 
C/18.200 – razmnoževanje posnetih nosilcev razpisa, 
J/58.110 – izdajanje knjig, 
J/58.140 – izdajanje revij in druge periodike, 
J/58.190 – drugo založništvo,  
J/62.010 – računalniško programiranje,  
J/62.030 – upravljanje računalniških naprav in sistemov, 
J/62.090 – druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti, 
J/63.110 – obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, 
J/63.120 – obratovanje spletnih portalov, 
J/63.990 – drugo informiranje, 
M/72.100 – raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije, 
M/72.200 – raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike, 
M/73.110 – dejavnost oglaševalskih agencij, 
N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti, 
N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,  
N/82.990 – drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje, 
P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 
P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje, 
R/90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve, 
R/91.011 – dejavnost knjižnic, 
S/96.090 – druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene. 
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781. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center 
šolskih in obšolskih dejavnosti

Na podlagi 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) ter 6. člena in še-
stega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 
38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih  

in obšolskih dejavnosti

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
(namen ustanovitve)

Javni zavod Center šolskih in obšolskih dejavnosti se 
ustanovi za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, 
povezanih s posredovanjem znanja, uvajanjem v raziskovalno 
delo in kulturne dejavnosti mladine ter za izvajanje delov pro-
gramov, ki se opravljajo kot javna služba na področju vzgoje 
in izobraževanja.

II. STATUSNE DOLOČBE

2. člen
(ustanoviteljstvo)

(1) Ustanovitelj javnega zavoda Center šolskih in obšol-
skih dejavnosti je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice 
in obveznosti pa za njo uresničuje Vlada Republike Slovenije.

(2) Javni zavod Center šolskih in obšolskih dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: zavod) je pravni naslednik javnega zavo-
da Center šolskih in obšolskih dejavnosti, ki je bil ustanovljen 
z Odlokom o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 100/03, 108/05 in 1/10).

(3) Zavod je pravna oseba javnega prava, ki z vpisom v 
sodni register pridobi pravno in poslovno sposobnost.

3. člen
(ime in sedež zavoda)

(1) Ime zavoda: Center šolskih in obšolskih dejavnosti.
(2) Skrajšano ime zavoda: CŠOD.
(3) Poslovni sedež zavoda: Frankopanska 9, Ljubljana.

4. člen
(žig in znak zavoda)

(1) Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in 
pečat premera 20 mm z grbom Republike Slovenije v njuni 
sredini. Na obodu sta izpisana ime in sedež zavoda.

(2) S statutom zavoda se določi znak in grafična oblika 
imena zavoda

III. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen
(javna služba)

(1) Zavod opravlja dejavnosti, ki se izvajajo kot javna 
služba na naslednjih področjih:

– O/84.110 – splošna dejavnost javne uprave,
– O/84.120 – urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih 

in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
– P/85.200 – osnovnošolsko izobraževanje,

– P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopol-
njevanje in usposabljanje,

– P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– I/55.900 – dejavnost dijaških in študentskih domov ter 

druge nastanitve,
– R/91.011 – dejavnost knjižnic.
(2) Naloge zavoda v okviru dejavnosti iz prejšnjega od-

stavka so:
– izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so po-

vezane z življenjem v naravi ter so del programa osnovne 
šole in vzgojno-izobraževalnih programov na ravni srednje in 
višješolskega izobraževanja,

– nudenje bivanja in prehrane, učnih ter športnih sredstev 
in objektov, storitev pedagoškega in drugega strokovnega ose-
bja za izvedbo dejavnosti iz prejšnje alineje ter naravoslovnih, 
kulturnih in drugih interesnih dejavnosti,

– izvajanje stalnih projektov vključevanja mladih v razisko-
valno delo, kot so tabori, poletne šole, mladinske raziskovalne 
skupine in podobno v obliki seminarjev, ekskurzij in predavanj,

– dejavnost dijaških domov,
– sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini 

ter vključevanje v združenja in mednarodne ustanove,
– svetovalne, razvojne, organizacijske, informacijske in 

finančno-ekonomske storitve v okviru dejavnosti iz prejšnjih 
alinej ter izvoz in uvoz blaga in storitev v okviru dejavnosti,

– druge naloge, določene s predpisi ali splošnim aktom 
zavoda.

6. člen
(druge dejavnosti)

Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavno-
sti, za katero je zavod ustanovljen, so določene v prilogi tega 
sklepa, ki je njegov sestavni del.

IV. ORGANI IN NOTRANJA ORGANIZACIJA

7. člen
(organi zavoda)

(1) Organa zavoda sta:
– svet zavoda,
– direktor.
(2) Strokovna organa zavoda sta:
– Programski svet in
– Svet za prostorski razvoj.

8. člen
(svet zavoda)

(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavlja devet 
članov, od katerih

– pet članov imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer 
štiri na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje, in 
enega na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo,

– enega člana, predstavnika uporabnikov, imenuje Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za iz-
obraževanje,

– tri člane izvolijo delavci zavoda.
(2) Pravico voliti in biti voljen imajo vsi zaposleni v zavodu, 

razen direktorja. Predstavniki zaposlenih se volijo z enotne 
volilne liste. Podrobnejša pravila glede izvolitve predstavnikov, 
zaposlenih v zavodu, se določijo s statutom.

(3) Svet zavoda se konstituira, ko se je iztekel mandat 
svetu prejšnjega sklica in ko je imenovanih oziroma izvoljenih 
večina članov sveta zavoda. Članu sveta, ki je bil imenovan ozi-
roma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, 
ko se izteče mandat celotnega sveta zavoda.

(4) Prvo sejo sveta zavoda skliče direktor zavoda, naj-
pozneje v 30 dneh od imenovanja oziroma izvolitve večine 
članov sveta.
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(5) Mandat članov sveta zavoda je štiri leta, z možno-
stjo ponovnega imenovanja oziroma izvolitve. Člani sveta 
so lahko imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zapo-
redoma. Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta med 
seboj.

(6) Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov sveta.
(7) Članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, če:
– je imenovan v drugo funkcijo, ki je s to nezdružljiva,
– odstopi,
– izgubi status, v katerem je bil izvoljen ali imenovan, ali
– je razrešen.
(8) Podrobnejša pravila glede volitev, nadomestnih volitev 

ter predčasnih razrešitev predstavnikov zaposlenih se določi 
s statutom.

(9) Svet zavoda lahko določi podrobnejša pravila svojega 
delovanja s poslovnikom.

9. člen
(pristojnosti sveta zavoda)

(1) Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda v skladu 

z zakoni, tem sklepom in statutom,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z 

ustanoviteljem,
– na predlog direktorja imenuje in razrešuje člane Pro-

gramskega sveta in Sveta za prostorski razvoj,
– odloča o pobudah in predlogih Programskega sveta,
– sprejema program dela in finančni načrt zavoda in po-

ročilo o njunem uresničevanju,
– daje mnenje k predlogu akta o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest in
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno s 

predpisi oziroma s tem sklepom.
(2) K statutu, programu dela in finančnemu načrtu ter po-

ročilu o njunem izvrševanju mora svet zavoda pridobiti soglasje 
ustanovitelja.

10. člen
(vodenje zavoda)

Direktor je poslovodni organ zavoda in zastopa, predsta-
vlja in vodi poslovanje zavoda.

11. člen
(imenovanje direktorja)

(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s 
soglasjem ustanovitelja, na podlagi izvedenega javnega raz-
pisa.

(2) Mandat direktorja je štiri leta in je po izteku te dobe 
lahko ponovno imenovan.

(3) Za direktorja je lahko imenovan, kdor:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za 

pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, 
pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje,

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega naj-
manj tri leta pri podobnih vodstvenih delih,

– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– na višji ravni zahtevnosti (B2) obvlada, poleg slovenšči-

ne, vsaj enega od uradnih jezikov Evropske unije.

12. člen
(naloge direktorja)

(1) Naloge direktorja so:
– zastopa in predstavlja zavod ter skrbi za zakonito po-

slovanje zavoda,
– načrtuje, organizira in vodi poslovanje zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda,
– pripravlja program dela in finančni načrt ter poročila o 

njunem uresničevanju,

– sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delov-
nih mest in druge interne splošne akte okviru svojih pristojnosti,

– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko 
pomembno vplivajo na delovanje zavoda,

– skrbi za izvrševanje sklepov sveta zavoda,
– izvaja pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu 

z veljavnimi predpisi,
– imenuje projektne in delovne skupine za izvedbo do-

ločenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz delovnega 
področja zavoda,

– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami 

ter pristojnimi ministrstvi in
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem sklepom 

in statutom.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in 

drugimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(3) Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in 

ustanovitelju.
(4) Direktor lahko za nadomeščanje v času svoje odsot-

nosti ali za opravljanje določenih nalog iz prvega odstavka tega 
člena pisno pooblasti strokovnega delavca zavoda.

13. člen
(razrešitev direktorja)

(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, če:
– če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in splo-

šnimi akti zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov 
zavoda oziroma ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,

– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči 
zavodu večjo škodo,

– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, 
tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opra-
vljanju dejavnosti zavoda,

– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih 
razmerjih direktorju preneha delovno razmerje po samem za-
konu, ali

– sam zahteva razrešitev.
(2) Svet zavoda mora pred sprejetjem sklepa o razrešitvi 

seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev ter mu dati mo-
žnost, da se o njih izjavi.

14. člen
(vršilec dolžnosti)

(1) Če direktorju preneha funkcija pred iztekom mandata 
ali mu poteče mandat pred izbiro novega direktorja oziroma če 
le-ta ne nastopi funkcije, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti 
direktorja brez javnega razpisa. Za imenovanje vršilca dolžnosti 
direktorja se ne zahteva izpolnjevanje pogojev iz tretjega od-
stavka 11. člena tega sklepa, razen pogoja izobrazbe.

(2) Vršilec dolžnosti direktorja je lahko imenovan največ 
za eno leto.

15. člen
(strokovna organa)

(1) Strokovna organa zavoda sta Programski svet in Svet 
za prostorski razvoj, ki imata po pet članov, od tega morajo biti 
trije strokovnjaki s področja dejavnosti zavoda.

(2) Naloge in pristojnosti, način izvolitve in trajanje man-
datov strokovnih organov iz prejšnjega odstavka se uredijo s 
statutom.

16. člen
(notranja organizacija)

(1) Notranjo organizacijo zavoda določa akt o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda.

(2) Za opravljanje vodstvenih in organizacijskih nalog 
lahko direktor imenuje delavce s posebnimi pooblastili in od-
govornostmi. Delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi 
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je imenovan največ za štiri leta in je lahko ponovno imenovan. 
Trajanje mandata določi direktor.

17. člen
(zaposleni)

Plače zaposlenih v zavodu se določajo v skladu z zako-
nodajo, ki ureja razmerja plač v javnem sektorju, in kolektivno 
pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA

18. člen
(ustanovitveno premoženje)

Za opravljanje dejavnosti uporablja zavod premoženje v 
obsegu, ki ga je upravljal Center za šolske in obšolske dejavno-
sti in ga izkazuje v bilanci na dan 31. decembra 2012.

19. člen
(viri financiranja)

Zavod pridobiva sredstva za svoje delovanje:
– sredstva iz proračuna Republike Slovenije,
– sredstva iz proračuna Evropske unije,
– prihodki, pridobljeni s prodajo storitev na trgu,
– donacije in darila,
– drugi prihodki.

20. člen
(sredstva za izvajanje javne službe)

(1) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje 
nalog iz 5. člena tega sklepa v skladu s predpisi in splošnimi ter 
posamičnimi izvršilnimi akti pristojnih organov.

(2) Obseg in višina sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja 
zavodu iz državnega proračuna za izvajanje nalog iz prejšnjega 
odstavka, se določi z letno pogodbo o financiranju zavoda na 
podlagi letnega programa in finančnega načrta.

21. člen
(uporaba in upravljanje s stvarnim premoženjem)

(1) Zavod uporablja nepremično stvarno premoženje, ki 
ga ustanovitelj zagotavlja zavodu za izvajanje dejavnosti v 
skladu s tem sklepom.

(2) Stvarno premoženje, ki si ga je oziroma ga pridobi 
zavod iz drugih virov, ne glede na način pridobitve, se obrav-
nava enako kot stvarno premoženje zavoda, ki mu ga zagotovi 
ustanovitelj, v skladu s predpisi in tem sklepom.

(3) Zavod vodi evidenco stvarnega premoženja iz prej-
šnjih odstavkov tega člena in podatke iz te evidence vsaj enkrat 
letno pošlje pristojnim organom v skladu s predpisi.

(4) Zavod s skrbnostjo dobrega gospodarja uporablja stvar-
no premoženje za izvajanje dejavnosti, določenih s tem sklepom.

(5) Zavod lahko daje v uporabo stvarno premoženje v 
času, ko ga sam ne potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti, v 
skladu s predpisi in pod pogoji, ki jih določi v imenu ustanovite-
lja ministrstvo, pristojno za izobraževanje. Zavod lahko najema 
prostore in opremo za izvajanje svojih dejavnosti v skladu s 
predpisi, vendar le ob soglasju ter pod pogoji, ki jih določi mi-
nistrstvo, pristojno za izobraževanje.

(6) Zavod obvešča ministrstvo, pristojno za izobraževa-
nje, in druge pristojne organe o stanju oziroma spremembah v 
zvezi s stvarnim premoženjem in jim izroči vse listine in druga 
dokazila, ki se nanašajo na gospodarjenje z njim, zlasti pa o 
pravnih poslih iz prejšnjega odstavka.

22. člen
(obseg odgovornosti zavoda)

(1) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti do višine 
denarnih sredstev, s katerimi razpolaga pri izvajanju svoje 
dejavnosti, ne glede na njihov vir.

(2) Za obveznosti zavoda iz druge dejavnosti odgovarja 
zavod s prihodki iz lastne dejavnosti.

23. člen
(obseg odgovornosti ustanovitelja)

(1) Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda, ki so 
povezane z izvajanjem javne službe, do višine sredstev, ki jih 
zagotavlja zavodu v skladu z 20. členom tega sklepa.

(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz 
naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge na-
ročnike.

24. člen
(poraba presežka prihodkov in kritje primanjkljaja)

(1) O porabi presežka prihodkov nad odhodki odloča 
ustanovitelj na predlog sveta zavoda.

(2) O pokrivanju primanjkljaja odloča ustanovitelj na pred-
log sveta zavoda.

25. člen
(nadzor nad delom)

(1) Delo zavoda nadzira ministrstvo, pristojno za izobra-
ževanje.

(2) Finančno poslovanje zavoda nadzirata ministrstvo, 
pristojno za finance, in Računsko sodišče.

26. člen
(pooblastila v pravnem prometu)

(1) Zavod samostojno nastopa v pravnem prometu v 
okviru dejavnosti, določenih s tem sklepom.

(2) Zavod mora pred sklenitvijo pravnega posla o brez-
plačni pridobitvi stvarnega premoženja pridobiti soglasje usta-
novitelja.

27. člen
(vodenje računovodskih evidenc in poslovne dokumentacije)

(1) Zavod vodi računovodske evidence in izdela letna 
poročila o finančnem poslovanju v skladu s predpisi o računo-
vodstvu in finančnem poslovanju pravnih oseb javnega prava 
ter navodili ustanovitelja.

(2) Zavod ima en podračun enotnega zakladniškega ra-
čuna države, registriran pri pristojni upravi za javna plačila.

VI. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST

28. člen
(javnost dela)

(1) Delo zavoda je javno. Direktor ali oseba, ki jo poobla-
sti, obvešča javnost o delu zavoda.

(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili novi-
narjem in drugim predstavnikom javnosti ter zainteresiranim 
kandidatom.

(3) Način zagotavljanja poslovne tajnosti se uredi s sta-
tutom zavoda.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen
(svet zavoda)

Dosedanji svet zavoda nadaljuje delo do izteka mandata, 
za katerega je bil imenovan.

30. člen
(vodenje zavoda)

Dosedanji direktor zavoda nadaljuje svoj mandat do nje-
govega izteka.
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31. člen
(veljavnost splošnih aktov)

Svet zavoda mora uskladiti splošne akte zavoda z določ-
bami tega sklepa v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

32. člen
(pravno nasledstvo zavoda)

(1) Zavod ohranja status pravne osebe javnega prava, 
tako kot je bil vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v 
Ljubljani, pod zapr. št. vpisa 12356100 z vsemi pravicami in 
obveznostmi, ki jih je imel do uveljavitve tega sklepa.

(2) Sprejetje tega sklepa ne vpliva na delovnopravna 
razmerja zaposlenih v zavodu.

33. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjega ustanovitvenega akta)

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Odlok o usta-
novitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 100/03, 108/05 in 1/10).

34. člen
(uveljavitev sklepa)

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

Št. 01403-9/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2012-3330-0143

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik
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Priloga 
 

Druge dejavnosti zavoda so: 
84.110  Splošna dejavnost javne uprave, 
84.120  Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne 

socialne varnosti, 
85.100  Predšolska vzgoja,      
85.200  Osnovnošolsko izobraževanje, 
85.310  Srednješolsko splošno izobraževanje, 
85.320  Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 
91.011  Dejavnost knjižnic. 
85.5      Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 
93.110  Obratovanje športnih objektov, 
93.292  Dejavnost smučarskih centrov, 
93.190  Druge športne dejavnosti, 
58.110  Izdajanje knjig, 
59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij, 
58.190  Druge založništvo, 
47.190  Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, 
47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic, 
55.100  Dejavnost hotelov in podobnih nastavitvenih obratov, 
55.204  Planinski domovi in mladinska prenočišča, 
55.300  Dejavnost avtokampov, taborov, 
55.201  Počitniški domovi in letovišča, 
55.900  Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve, 
55.209  Druge nastanitve za krajši čas, 
56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati, 
56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi, 
49.39    Drug kopenski potniški promet, 
50.100  Pomorski potniški promet, 
77.210  Dajanje športne opreme v najem in zakup, 
77.290  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup, 
82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti. 
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782. Sklep o spremembah Sklepa o organizaciji 
in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije

Na podlagi 10. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – I, 
št. 12/91 ter Uradni list RS, št. 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 54. člena Zakona 
o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – 
ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 
– ZSKZ-B in 106/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah Sklepa o organizaciji in začetku 

dela Zavoda za gozdove Slovenije

1. člen
V Sklepu o organizaciji in začetku dela Zavoda za goz-

dove Slovenije (Uradni list RS, št. 72/93, 3/94 – popr., 43/94, 
15/98, 72/02, 112/06 in 97/12) se v 4. členu v 4. točki deveta 
alineja črta.

Trinajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– izdelava okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na 

okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in presoj 
sprejemljivosti vplivov planov in posegov na varovana območja 
v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00728-12/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2013-2330-0014

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

783. Sprememba Akta o ustanovitvi Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada

Na podlagi 145. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12 in 57/12) ter 4. in 5. člena Zakona o javnih 
skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) je Vlada 
Republike Slovenije sprejela

S P R E M E M B O   A K T A
o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega 

okoljskega javnega sklada

1. člen
V Aktu o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega 

javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12 in 98/12), se 
v drugem odstavku 25. člena beseda »devete« nadomesti z 
besedo »desete«.

2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00728-10/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2013-2330-0027

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik
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	764.	Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

	TREBNJE
	765.	Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2013
	766.	Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2014
	767.	Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2013
	768.	Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2014
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