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DRŽAVNI ZBOR
1627. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o prevzemih (ZPre-1D)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1D)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o prevzemih (ZPre-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 15. maja 2012.

Št. 003-02-4/2012-5
Ljubljana, dne 23. maja 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O PREVZEMIH (ZPre-1D)

1. člen
V Zakonu o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 

– ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 105/11 – odločba US 
in 10/12) se v drugem odstavku 7. člena besedilo »25-odstotni 
delež« nadomesti z besedilom »1/3 delež«.

2. člen
V šestem odstavku 22. člena se besedilo »prvem in dru-

gem« nadomesti z besedilom »prvem, drugem ali tretjem« ter 
besedilo »prvega oziroma drugega« nadomesti z besedilom 
»prvega, drugega ali tretjega«.

3. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi:

»71. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 50.000 do 150.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik (v na-
daljnjem besedilu: podjetnik) ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost:

– če kot družba iz 4. člena tega zakona delnic nima izda-
nih v nematerializirani obliki (4.a člen);

– če agencije najpozneje četrti trgovalni dan po dnevu 
sklenitve ne obvestijo o vsakem poslu, na podlagi katerega je 
pridobil delniško nakupno opcijo in terjatev na izročitev vredno-
stnih papirjev iz terminske pogodbe (tretji odstavek 6. člena);

– če ne da prevzemne ponudbe, pa bi jo moral (tretji 
odstavek 4., 12., 15., tretji in peti odstavek 22., tretji odstavek 
22.a, 75. in 76. člen);

– če kot banka agencije ne obvesti o pridobitvi vredno-
stnih papirjev v treh delovnih dneh od pridobitve (četrti odsta-
vek 22.a člena);

– če hkrati s prevzemno ponudbo ne objavi ustreznega 
prospekta (28. člen);

– če da prevzemno ponudbo, ne da bi za to dobil dovolje-
nje agencije (prvi odstavek 32. člena);

– če pred objavo prevzemne ponudbe ne deponira de-
narnega zneska, ki je potreben za plačilo vseh vrednostnih pa-
pirjev, na poseben račun pri KDD ali če KDD ne izroči bančne 
garancije (36. člen);

– če odločbe, ki jo je prejel od agencije, ne objavi v skladu 
s četrtim odstavkom 56. člena tega zakona;

– če ne odkloni naročila za nakup ali prodajo vrednostnih 
papirjev, če ve ali bi morala vedeti, da bi bil zaradi izvršitve 
naročila lahko kršen ta zakon (62. člen);

– če v roku, ki ga določi agencija, ne posreduje poročil in 
informacij, ali če ne dovoli pregleda poslovanja (drugi odstavek 
70. člena).

(2) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba podjetnika ali odgovorna oseba po-
sameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.

(4) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstav-
kov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubno-
sti, se storilec, ki je pravna oseba, podjetnik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 150.000 do 
375.000 eurov, posameznik z globo od 3.000 do 15.000 eurov, 
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba podjetnika 
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja de-
javnost, pa z globo od 6.000 do 30.000 eurov.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 7. člena za-

kona, mora prevzemnik, ki je pred uveljavitvijo tega zakona z 
uspešno prevzemno ponudbo pridobil manj kot 1/3 delež glaso-
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valnih pravic v ciljni družbi, ponovno dati prevzemno ponudbo, 
ko po končanem postopku uspešne prevzemne ponudbe prido-
bi 10-odstotni delež glasovalnih pravic v ciljni družbi.

(2) Stranke v postopkih, ki so pred Agencijo za trg vredno-
stnih papirjev začeli teči pred uveljavitvijo tega zakona in se po 
njegovi uveljavitvi zaradi spremenjenega prevzemnega praga 
ustavijo, nosijo svoje stroške postopka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 310-09/12-4/9
Ljubljana, dne 15. maja 2012
EPA 282-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.

Predsednik

1628. Zakon o spremembah Zakona o davku 
na dodano vrednost (ZDDV-1F)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  
Zakona o davku na dodano vrednost  

(ZDDV-1F)

Razglašam Zakon o spremembah Zakona o davku na 
dodano vrednost (ZDDV-1F), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 15. maja 2012.

Št. 003-02-4/2012-7
Ljubljana, dne 23. maja 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O DAVKU  
NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1F)

1. člen
V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, 

št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11 in 78/11) se 
66.a člen črta.

2. člen
V prvem odstavku 141. člena se na koncu 17. točke pod-

pičje nadomesti s piko, 18. točka pa se črta.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
(1) Davčni zavezanec, ki v skladu s 66.a členom Zakona 

o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 18/11 in 78/11) še ni uveljavljal odbitka 
DDV, lahko DDV odbije v skladu s 67. členom zakona.

(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka odbitka DDV 
ne more uveljaviti prej kakor v obračunu DDV za davčno obdo-
bje, v katerem je ta zakon začel veljati.

(3) Davčni zavezanec mora davčnemu organu zagoto-
viti informacijo o uveljavljanju odbitka DDV po tem členu v 
elektronski obliki, ob predložitvi obračuna za zadevno davčno 
obdobje.

4. člen
Postopki o prekršku, ki so bili uvedeni na podlagi 18. toč-

ke prvega odstavka 141. člena Zakona o davku na dodano 
vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 18/11 in 78/11) do uveljavitve tega zakona, odločba o 
prekršku pa do uveljavitve tega zakona še ni bila izdana ali še 
ni pravnomočna, se ustavijo.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 434-02/12-1/10
Ljubljana, dne 15. maja 2012
EPA 235-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.

Predsednik

1629. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o varstvu pravice do sojenja brez 
nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO-B)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o varstvu pravice  
do sojenja brez nepotrebnega odlašanja  

(ZVPSBNO-B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja 
(ZVPSBNO-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 15. maja 2012.

Št. 003-02-4/2012-6
Ljubljana, dne 23. maja 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O VARSTVU PRAVICE DO SOJENJA BREZ 
NEPOTREBNEGA ODLAŠANJA (ZVPSBNO-B)

1. člen
V Zakonu o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega 

odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06, 117/06 – ZDoh-2, 58/09 
in 30/10 – odločba US) se naslov 7. člena spremeni tako, da 
se glasi:

"Omejitev glede vložitve nadzorstvene pritožbe".
V prvem odstavku se črta besedilo "niti rokovnega pred-

loga".
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2. člen
Tretji odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
"(3) Stranka sme vložiti rokovni predlog po poteku rokov 

iz prvega odstavka tega člena ali v 15 dneh po prejemu sklepa 
iz prvega ali petega odstavka 6. člena tega zakona.".

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

"Smiselna uporaba določb pravdnega postopka in postopka 
opravljanja pristojnosti sodne uprave

12. člen
Za odločanje o rokovnem predlogu se glede določitve 

roka s strani sodišča ter sklepa in pritožbe zoper sklep smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, glede 
ostalih postopkovnih dejanj, zlasti glede predhodnega preizku-
sa rokovnega predloga, pa določbe zakona, ki ureja sodišča, o 
postopku opravljanja pristojnosti sodne uprave.".

4. člen
V prvem odstavku 14. člena se za besedo "ga" doda 

besedilo "v dveh mesecih".
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 

glasi:
"(5) Ministrstvo upravlja zbirko osebnih podatkov, v kateri 

se za izvrševanje pristojnosti ministrstva po tem členu obdeluje 
osebne in druge podatke iz prejetih nadzorstvenih pritožb. Ob-
delujejo se samo naslednji podatki: številka zadeve ministrstva, 
datum prejema in odstopa oziroma zavrženja nadzorstvene pri-
tožbe, osebno ime oziroma firma oziroma drug naziv stranke, 
naslov strankinega stalnega ali začasnega prebivališča oziro-
ma sedež, navedba sodišča, ki obravnava zadevo, opravilna 
številka zadeve ali datum vložitve zadeve na sodišče, datum 
prejetega sklepa ali obvestila sodišča in vrsta odločitve sodi-
šča. V primeru ugodenih nadzorstvenih pritožb pa se obdeluje 
tudi osebno ime pristojnega sodnika ali osebna imena pristojnih 
sodnikov, ki ga mora sodišče posredovati v sklepu ali obvesti-
lu. Podatki v zbirki osebnih podatkov se obdelujejo s sredstvi 
informacijske tehnologije.".

V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odsta-
vek, se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: "Podatki iz 
zbirke osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka se izbrišejo, 
ko je namen njihove uporabe oziroma obdelave iz prvega in 
četrtega odstavka tega člena izpolnjen, najpozneje pa tri leta 
po njihovem vpisu.".

5. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni, tako da se glasi:
"(1) Če je stranka glede zadeve iz 2. člena tega zakona 

vložila nadzorstveno pritožbo, ki ji je bilo ugodeno s sklepom ali 
z obvestilom (šesti in četrti odstavek 6. člena), ali če je vložila 
rokovni predlog, lahko zahteva pravično zadoščenje po tem 
zakonu.".

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

"Pravično zadoščenje za škodo v drugih primerih

25. člen
(1) Glede zadeve, v kateri je domnevna kršitev pravice do 

nepotrebnega odlašanja že prenehala do 31. marca 2007, pa je 
stranka pravočasno vložila zahtevo za pravično zadoščenje na 
mednarodno sodišče, Državno pravobranilstvo v štirih mesecih 
po prejemu zadeve v postopek poravnave od mednarodnega 
sodišča predlaga stranki poravnavo glede višine pravičnega 
zadoščenja. Stranka je dolžna Državnemu pravobranilstvu po-
sredovati predlog za poravnavo v dveh mesecih po prejemu 
predloga Državnega pravobranilstva. Državno pravobranilstvo 
je dolžno odločiti o predlogu čim prej, najpozneje pa v štirih 
mesecih. Glede višine in določitve pravičnega zadoščenja ter 
glede meril za ugotovitev kršitve pravice do sojenja brez nepo-
trebnega odlašanja se uporabljajo določbe 16. in 17. člena tega 
zakona, glede postopka pa določbe 19. člena tega zakona.

(2) Če predlogu za poravnavo iz prejšnjega odstavka ni 
ugodeno ali če Državno pravobranilstvo in stranka ne dosežeta 
sporazuma v štirih mesecih od vložitve predloga stranke, lahko 
stranka vloži tožbo na pristojno sodišče Republike Slovenije 
po tem zakonu. Stranka lahko vloži tožbo v šestih mesecih 
po prejemu odgovora Državnega pravobranilstva, da njene-
mu predlogu iz prejšnjega odstavka ni ugodeno, oziroma po 
poteku roka, ki je v prejšnjem odstavku določen za odločitev 
Državnega pravobranilstva za sklenitev poravnave. Za posto-
pek pred sodiščem se ne glede na vrsto ali višino zahtevka 
uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku o sporu 
majhne vrednosti.

(3) Glede zadeve, v kateri je domnevna kršitev pravice do 
nepotrebnega odlašanja prenehala do 31. marca 2007, pa je 
stranka pravočasno vložila tožbo zaradi plačila denarne odško-
dnine za nepremoženjsko škodo kot posledico domnevne krši-
tve pravice do nepotrebnega odlašanja na sodišče Republike 
Slovenije, se glede višine in določitve pravičnega zadoščenja 
ter glede meril za ugotovitev kršitve pravice do sojenja brez 
nepotrebnega odlašanja uporabljajo določbe 16. in 17. člena 
tega zakona.".

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

listu Republike Slovenije.

Št. 700-01/12-2/16
Ljubljana, dne 15. maja 2012
EPA 207-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.

Predsednik
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MINISTRSTVA
1630. Pravilnik o monitoringu trajnostnih meril 

za biogoriva

Na podlagi petega odstavka 101. člena in osmega od-
stavka 101.a 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 in 108/09) 
izdaja minister za kmetijstvo in okolje

P R A V I L N I K
o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta 
in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motor-
nega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 
93/12/EGS (UL L št. 350 z dne 28. 12. 1998, str. 58), zadnjič 
spremenjeno z Direktivo Komisije 2011/63/EU z dne 1. junija 
2011 o spremembi Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva 
zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 147 
z dne 2. 6. 2011, str. 15), in Direktivo 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju upora-
be energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razvelja-
vitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L št. 140 z dne 5. 6. 
2009, str. 16) določa vrsto akreditacije in druge tehnične pogoje 
za izvajalca monitoringa ter poročanje izvajalca monitoringa.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Preveritelj je pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, ki pridobi pooblastilo ministrstva, pristojnega za 
okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za pregledovanje 
poročil o emisijah toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki 
ureja varstvo okolja.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak 
pomen, kot ga določa predpis, ki ureja trajnostna merila za 
biogoriva in emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
goriv v prometu.

II. IZVAJALEC MONITORINGA

3. člen
(izvajalci monitoringa)

Preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva 
izvaja izvajalec monitoringa, ki je lahko pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik posameznik, ki je pridobil pooblastilo v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo okolja in:

1. je vpisan v evidenco preveriteljev ali ima sklenjeno 
pogodbo s pravno osebo ali samostojnim podjetnikom posa-
meznikom, ki je vpisan v evidenco preveriteljev;

2. izpolnjuje zahteve za področje preverjanja proizvodov 
skladno z zahtevami standarda SIST EN 45011;

3. izpolnjuje zahteve za presojanje sistemov vodenja ka-
kovosti in sistemov ravnanja z okoljem skladno z zahtevami 
standarda SIST EN ISO 19011;

4. izpolnjuje zahteve za posle dajanja zagotovil, razen re-
vizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti skladno 
z zahtevami standarda MSZ 3000;

5. ima za podizvajalce le pravne osebe ali samostojne 
podjetnike posameznike, ki izpolnjujejo zahteve iz 2., 3. ali 
4. točke tega odstavka.

4. člen
(izpolnjevanje zahtev)

Izpolnjevanje zahtev iz 2. in 3. točke prejšnjega člena se 
dokazuje z akreditacijsko listino skladno z zahtevami standarda 
SIST/EN ISO/IEC 17020.

III. OBSEG PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA 
TRAJNOSTNIH MERIL

5. člen
(preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril)

(1) Izpolnjevanje trajnostnih meril za biogoriva preverja 
izvajalec monitoringa v skladu s predpisom, ki ureja trajnostna 
merila za biogoriva in emisije toplogrednih plinov v življenjskem 
ciklu goriv v prometu.

(2) Izvajalec monitoringa mora preveriti, ali proizvajalec 
biogoriv in dobavitelj goriv uporabljata sistem nadzora izpol-
njevanja trajnostnih meril, ki je natančen, zanesljiv in zaščiten 
pred goljufijami.

(3) Izvajalec monitoringa mora pregledati letno poročilo 
o emisijski intenzivnosti in količini emitiranih toplogrednih 
plinov, ki ga v skladu s predpisom, ki ureja trajnostna merila 
za biogoriva in emisije toplogrednih plinov v življenjskem 
ciklu goriv v prometu, pripravi proizvajalec biogoriv ali do-
bavitelj goriv.

(4) Izvajalec monitoringa mora sporočiti proizvajalcu bio-
goriv ali dobavitelju goriv ugotovljene neskladnosti in odstopa-
nja od dejanskega stanja, ki jih je opazil pri pregledu letnega 
poročila iz prejšnjega odstavka.

6. člen
(pogostost preverjanja izpolnjevanja trajnostnih meril)
(1) Izvajalec monitoringa mora preveriti izpolnjevanje traj-

nostnih meril za vsaj pet odstotkov celotne količine biogoriv, ki 
jo dobavitelj goriv dobavlja iz držav članic Evropske unije ali 
uvaža iz tretjih držav v enem letu.

(2) Izvajalec monitoringa mora preveriti izpolnjevanje traj-
nostnih meril za biogoriva pri proizvajalcu biogoriv s periodo 
pregleda vsaj enkrat na dva meseca. Če proizvajalec biogoriv 
pretvarja biomaso v biogoriva samo občasno, se v periodo 
pregleda šteje samo čas, ko se vrši pretvarjanje biomase v 
biogoriva.

(3) Izvajalec monitoringa mora hraniti poročila in doku-
mentacijo o pregledih iz prvega in drugega odstavka tega člena 
najmanj pet let in jo poslati ministrstvu na njegovo zahtevo.

IV. POROČANJE IZVAJALCEV MONITORINGA

7. člen
(obveščanje proizvajalca biogoriv in dobavitelja goriv)
Izvajalec monitoringa mora proizvajalcu biogoriv ali do-

bavitelju goriv najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je končal s 
preverjanjem izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva, izdati 
poročilo o opravljenem pregledu.

8. člen
(poročanje ministrstvu)

(1) Izvajalec monitoringa mora v 15 dneh od ugotovitve 
odstopanja iz četrtega odstavka 5. člena ter prvega in dru-
gega odstavka 6. člena tega pravilnika po elektronski pošti 
obvestiti ministrstvo o ugotovljenih odstopanjih, ki jih je opazil 
pri preverjanju izpolnjevanja trajnostnih meril. Obvestilo mora 
vsebovati vsaj:

– naziv proizvajalca biogoriv ali dobavitelja goriv, njegovo 
davčno številko in številko pošiljke biogoriva;

– datum preverjanja;
– državo izvora surovin za biogoriva oziroma biogoriv;
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– natančno lokacijo izvora surovine z geografskimi koordi-
natami skrajnih točk zemljišča, če je ta pridelana na zemljišču;

– naziv vseh posrednikov v dobavni verigi pošiljke surovin 
za biogoriva oziroma biogoriv;

– količino in vrsto biogoriva, njegovo energijsko vrednost 
in skupne emisije toplogrednih plinov;

– opis ugotovljenega odstopanja.
(2) Izvajalec monitoringa mora najpozneje do 31. marca 

tekočega leta za preteklo leto poslati ministrstvu letno poro-
čilo o izvedbi preverjanja izpolnjevanja trajnostnih meril za 
biogoriva, ki jih je opravil v preteklem letu. Poročilo mora biti v 
elektronski obliki in mora vsebovati vsaj:

– poročilo o opravljenih preverjanjih izpolnjevanja trajno-
stnih meril za biogoriva pri posameznem proizvajalcu biogoriv 
ali dobavitelju goriv;

– poročilo o nadzoru izpolnjevanja zahtev minimalnih 
okoljskih in socialnih vidikov zaradi učinka politike proizvodnje 
biogoriv v državi, s katero Evropska unija ni sklenila dvostran-
skega ali večstranskega sporazuma in iz katere se uvaža 
biogorivo;

– povzetek poročila o odstopanjih iz prejšnjega odstavka;
– poročilo o izvedenih aktivnostih, opravljenih za namen 

iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika;
– poročilo o pregledu letnega poročila proizvajalca bi-

ogoriv ali dobavitelja goriv iz tretjega odstavka 5. člena tega 
pravilnika.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
(začetek preverjanja izpolnjevanja trajnostnih meril)
Preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril iz 5. člena tega 

pravilnika se začne izvajati 1. septembra 2012.

10. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-178/2012
Ljubljana, dne 22. maja 2012
EVA 2012-2330-0133

Franc Bogovič l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje

1631. Pravilnik o strokovnih komisijah

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o uresni-
čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11) minister za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport sprejema

P R A V I L N I K
o strokovnih komisijah

1. člen
Ta pravilnik določa število, sestavo, trajanje mandata, 

naloge, način dela in financiranje strokovnih komisij (v na-
daljnjem besedilu: komisije) za posamezna področja oziroma 
vidike kulture.

2. člen
Komisije so pri oblikovanju svojega mnenja samostojne.

3. člen
(1) Za obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na področja 

oziroma vidike kulture, se lahko imenujejo stalne komisije za:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne in intermedijske umetnosti ter arhitekturo in 

oblikovanje,
– slovenski jezik,
– sofinanciranje občinskih investicij,
– področje knjige,
– področje knjižničarstva,
– premično kulturno dediščino,
– nepremično kulturno dediščino,
– promocijo in mednarodno sodelovanje,
– področje arhivske dejavnosti,
– ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– kulturne dejavnosti posebnih skupin v RS,
– medije,
– avdiovizualno kulturo.
(2) Komisijo sestavlja tri do pet članov, ki jih po njihovem 

predhodnem soglasju imenuje minister, pristojen za kulturo (v 
nadaljnjem besedilu: minister), za tri leta in so po preteku man-
data lahko ponovno imenovani. Minister izmed članov komisije 
imenuje predsednika.

(3) Pri sestavi komisije se upošteva uravnotežena zasto-
panost obeh spolov.

4. člen
Če funkcija ministra preneha in če v času, ko minister do 

imenovanja novega ministra opravlja le tekoče posle, preneha 
tudi mandat stalne komisije iz prejšnjega člena, lahko minister 
imenuje stalno komisijo le za čas do nastopa mandata novega 
ministra, ki bo opravljal funkcijo ministra s polnimi pooblastili.

5. člen
(1) Stalne komisije opravljajo predvsem naslednje naloge:
– dajejo mnenja k podlagam za javne razpise in javne 

pozive ter k ciljem, pogojem in kriterijem javnih razpisov in 
javnih pozivov,

– obravnavajo in ocenjujejo vloge, prispele na neposredni 
poziv,

– strokovno presojajo in ocenjujejo vloge, prispele na 
javni razpis oziroma javni poziv za financiranje javnih kulturnih 
programov in javnih kulturnih projektov,

– obravnavajo vloge za vpis v razvid samozaposlenih v 
kulturi,

– obravnavajo vloge za pridobitev pravice do plačila pri-
spevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za 
obvezno zdravstveno zavarovanje ter za starševsko varstvo in 
za zaposlovanje od najnižje pokojninske osnove za socialno in 
zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna,

– obravnavajo vloge za dodelitev republiških priznavalnin,
– obravnavajo vloge za dodelitev štipendij,
– obravnavajo vloge za pridobitev statusa organizacije v 

javnem interesu,
– kadar minister oceni, da je to potrebno, predstavijo 

svoje strokovno delo in sklepe javnosti ter
– opravljajo druge naloge, določene s sklepom o imeno-

vanju.
(2) Naloge komisij se podrobneje določijo s sklepom o 

imenovanju.

6. člen
(1) Za izvedbo naloge, ki povezuje več področij oziroma 

vidikov kulture, se zaradi raznovrstnosti ali večjega obsega 
dela lahko imenuje začasna komisija za čas izvedbe naloge.

(2) Začasna komisija se lahko imenuje tudi za izvedbo 
nalog, ki so enkratne narave.

(3) Komisija iz prvega in drugega odstavka se imenuje za 
čas izvedbe nalog, določenih s sklepom o imenovanju. Glede 
števila članov komisije na velja omejitev iz drugega odstavka 
3. člena pravilnika.
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7. člen
(1) Član komisije je razrešen pred potekom mandata, za 

katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej (praviloma treh zaporednih),
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in sklepom 

o imenovanju,
– ne opravlja svojih nalog, jih ne opravlja strokovno oziro-

ma jih ne opravlja v dogovorjenih rokih,
– se ugotovi njegova kršitev v zvezi s podajanjem infor-

macij, opredeljenih v 12. členu tega pravilnika,
– se ugotovi, da je kakorkoli poslovno ali osebno zainte-

resiran za pridobitev javnih sredstev, ki so predmet obravnave 
komisije, in sicer bodisi kot prosilec, odgovorna oseba prosilca, 
načrtovalec, izvajalec, organizator, soorganizator ali kot pove-
zana oseba, pa se ni izločil iz postopka v posamezni zadevi,

– minister presodi, da bi bilo za zagotovitev strokovnosti 
ali učinkovitosti delovanja posamezne komisije smiselno ime-
novati drugega člana.

(2) Član komisije ne more biti razrešen na podlagi sedme 
alineje prvega odstavka tega člena, če je v teku obravnava 
vlog, prispelih na posamezni javni razpis oziroma javni poziv iz 
pristojnosti komisije.

(3) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do 
izteka mandata komisije imenuje nov član.

(4) Povezane osebe po tem pravilniku so osebe, ki so 
med seboj upravljavsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, 
da zaradi teh povezav skupaj oblikujejo poslovno politiko ozi-
roma poslujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev 
oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali bi-
stveno vplivati nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju. 
Za povezane osebe štejejo tudi pravne osebe, ki so zastopane 
s strani iste osebe.

8. člen
(1) Strokovno-administrativna dela za posamezno komisijo 

opravlja pristojni uslužbenec ministrstva (v nadaljevanju: usluž-
benec), ki ga s sklepom o imenovanju komisije določi minister.

(2) V primeru odsotnosti ali ugotovitve interesne pove-
zanosti uslužbenca s predmetom odločanja minister imenuje 
njegovega namestnika.

(3) Za komisijo, ki pokriva več področij, lahko minister 
imenuje uslužbence za vsako področje posebej.

9. člen
(1) Komisija dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje usluž-

benec v dogovoru s predsednikom komisije.
(2) Komisija deluje v prostorih ministrstva, pristojnega za 

kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Izjemoma je lahko 
seja sklicana tudi izven prostorov ministrstva.

(3) Stalne komisije se sestanejo praviloma najmanj enkrat 
na mesec.

(4) Uslužbenec mora delo načrtovati tako, da lahko ko-
misija na posamezni seji obravnava čim več zadev iz svoje 
pristojnosti.

10. člen
(1) Seja mora biti sklicana najmanj pet dni pred zaseda-

njem, razen če s krajšim rokom sklica soglaša večina članov 
komisije. Člani komisije, ki se seje ne morejo udeležiti, morajo 
svoj izostanek sporočiti uslužbencu vsaj dva dni pred sejo. Če 
uslužbenec ugotovi, da zaradi odsotnosti članov komisije seja 
ne bi bila sklepčna ali da bi bila ogrožena sklepčnost, se seja 
prestavi.

(2) Vabilo z gradivom se pošlje po elektronski pošti. Izje-
moma se gradivo pošlje po navadni pošti, če zaradi obsega ali 
narave gradiva elektronsko pošiljanje ni mogoče.

(3) Sejo komisije vodi uslužbenec.
(4) Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot 

polovica njenih članov. Komisija sprejema sklepe z večino 
glasov vseh članov.

11. člen
(1) Izjemoma, ko ni mogoče sklicati redne seje, se lahko 

skliče dopisna seja, ki jo izpelje uslužbenec in poteka v elek-
tronski obliki. Izjemoma se lahko za dopisno sejo uporabijo tudi 
druga komunikacijska sredstva, ki omogočajo trajen zapis ali 
arhiviranje poslanih sporočil.

(2) Predlog za sklic dopisne seje se skupaj z gradivom 
pošlje članom komisije po elektronski pošti. V sklicu se navede, 
kako in do kdaj lahko člani med dopisno sejo pošljejo svoja 
mnenja, stališča in pripombe. Rok za podajo mnenj, stališč, 
pripomb ali glasovanje ne sme biti krajši od štirih ur in ne daljši 
od treh dni.

(3) Sporočila, prejeta med dopisno sejo, se posredujejo 
vsem članom komisije. Gradivo s predlaganimi sklepi, mnenji 
ali stališči je sprejeto, če je zanj v roku, določenim v skladu s 
prejšnjim odstavkom tega člena, glasovala več kot polovica 
članov komisije. Član komisije, ki je že glasoval, svojega gla-
su ne more več spremeniti, lahko pa sporoča svoja stališča 
in pojasnila k sporočilom, ki jih med dopisno sejo oblikujejo 
drugi člani.

(4) O dopisni seji se piše zapisnik. Za zapisnik dopisne 
seje se smiselno uporabljajo določbe 14. člena tega pravilnika.

12. člen
(1) Član komisije ne sme sodelovati pri odločanju o zade-

vah, na katere je kakorkoli poslovno ali osebno vezan, in sicer 
kot avtor, izvajalec, odgovorna oseba izvajalca, načrtovalec, 
organizator, soorganizator ali kot povezana oseba.

(2) Pri odločanju o zadevi, ki sodi tudi na drugo področje 
kulture, komisija pridobi mnenje komisije, v katere pristojnost 
zadeva spada.

(3) Člani komisije ne smejo dajati informacij o zadevah, 
za katere izvedo pri svojem delu, dokler o odločitvah v posa-
meznih postopkih vlagatelji niso uradno obveščeni s sklepom 
ali odločbo. Po izdaji sklepa ali odločbe so člani komisije v 
zvezi s posredovanjem informacij še vedno dolžni spoštovati 
omejitve, ki izhajajo iz zakona, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja.

13. člen
Seje komisije se lahko udeleži minister ali drugi zaposleni 

na ministrstvu. V tem primeru se mora udeleženec držati ome-
jitev iz tretjega odstavka prejšnjega člena.

14. člen
(1) O delu komisije se vodi zapisnik, ki obsega najmanj:
– datum in kraj seje,
– imena in priimke navzočih in odsotnih članov komisije 

ter imena in priimke drugih navzočih,
– sprejeti dnevni red,
– podatke o delu na seji, kratko vsebino razprave in spre-

jete sklepe k posameznim točkam dnevnega reda.
(2) Vsak član ima pravico podati pisno ločeno mnenje, ki 

se priloži k zapisniku seje.
(3) Zapisnik vodi uslužbenec, izjemoma ga lahko vodi 

kdo drug. Če se seje udeležita dva ali več uslužbencev, se na 
začetku seje določi, kateri bo vodil zapisnik.

(4) Zapisnik podpišejo člani in uslužbenec.

15. člen
(1) Člani komisije imajo pravico do nagrade, ki se na pod-

lagi njihovih pisnih prispevkov oziroma pisnih mnenj ovrednoti 
kot avtorsko delo.

(2) Minister vsako leto s sklepom določi okvirne honorarje 
za predsednike in člane komisij.

(3) Člani komisij, ki so zaposleni v javni upravi in katerim 
delo v komisijah predstavlja del njihovih rednih delovnih nalog, 
niso upravičeni do nagrade.

(4) Uslužbenec v skladu s sklepom iz drugega odstavka 
tega člena pripravi predlog o višini honorarjev, ga preda mini-
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stru v soglasje in na njegovi podlagi pripravi pogodbe s člani 
komisije.

16. člen
(1) Člani komisij svoje delo izkažejo s strokovnimi mnenji, 

predlogi aktov, ocenami vlog ter predlogi za njihovo (so)finan-
ciranje, priporočili in obrazložitvami.

(2) Podlaga za izplačilo honorarjev članom komisij so 
sklenjene pogodbe, predloženi dokumenti iz prejšnjega od-
stavka in (so)podpisano delno ali zaključno poročilo o oprav-
ljenem delu.

17. člen
Stalne komisije po tem pravilniku se imenujejo najpozneje 

v 30 dneh po uveljavitvi tega pravilnika. Z dnem uveljavitve tega 
pravilnika preneha mandat dosedanjim komisijam.

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

vilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 
in 104/05).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-33/2012/4
Ljubljana, dne 26. aprila 2012
EVA 2012-3330-0045

dr. Žiga Turk l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

1632. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa na državni ravni

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) izdaja minister za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport

P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 

programa športa na državni ravni

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa merila za izbor in sofinanciranje pro-
gramov, ki so v javnem interesu.

Ta pravilnik ureja tudi razvrstitev nacionalnih panožnih 
športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: NPŠZ) v skupine in ra-
zrede ter razvrstitev športnih panog v razrede.

2. člen
(izključitev uporabe pravilnika)

Ta pravilnik se ne uporablja za izbor in sofinanciranje 
programov, ki se sofinancirajo iz sredstev evropske kohezijske 
politike, in za programe, katerih sofinanciranje je urejeno s 
posebnimi predpisi.

3. člen
(načini določanja višine sofinanciranja)

Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih 
in razvojnih nalog se izračuna na podlagi točkovnega sistema, 
razen če je v tem pravilniku drugače določeno.

4. člen
(vsebine, razvojne in strokovne naloge)

V skladu s tem pravilnikom se določajo merila za sofi-
nanciranje naslednjih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog:

1. Vsebine:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in interesna 

športna dejavnost študentov,
– vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine, usmer-

jenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija in
– šport invalidov.
2. Razvojne in strokovne naloge:
– usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov,
– založniška dejavnost,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– meritve, analize in svetovanja,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov,
– delovanje zvez in zavodov,
– mednarodna dejavnost v športu in
– graditev javnih športnih objektov.

II. VSEBINE

1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in interesna 
športna dejavnost študentov

5. člen
(predmet sofinanciranja)

S sredstvi za programe interesne športne vzgoje otrok, 
mladine in interesne športne dejavnosti študentov se sofinancira:

1. delovanje športnih zvez na državni ravni na področju 
interesne športne vzgoje otrok, mladine in interesne športne 
dejavnosti študentov,

2. interesna športna vzgoja otrok in mladine ter
3. interesna športna dejavnost študentov.

1.1 Delovanje športnih zvez na državni ravni na področju 
interesne športne vzgoje otrok, mladine in interesne športne 

dejavnosti študentov

6. člen
(sofinanciranje delovanja)

Sofinancira se delovanje športnih zvez na državni ravni na 
področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in interesne 
športne dejavnosti študentov, katerih področje delovanja je 
interesna športna vzgoja otrok, mladine in interesna športna 
dejavnost študentov.

Sofinancira se delovanje športnih zvez na državni ravni, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– vanje je včlanjenih najmanj 10 društev, ki izvajajo inte-
resne programe športa otrok, mladine in interesne programe 
športne dejavnosti študentov, ter

– imajo najmanj 10.000 članov, ki so vključeni v programe 
iz prejšnje alinee.

Upošteva se izpolnitev pogoja iz prejšnjega odstavka na 
dan prijave na javni razpis. Za vsakega člana, vključenega v 
programe, se prizna 0,1 točke.

Za tekoče leto ministrstvo, pristojno za šport (v nadalj-
njem besedilu: ministrstvo), določi vrednost točke za delovanje 
športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne 
vzgoje otrok, mladine in interesne športne dejavnosti študentov 
kot razmerje med:

– obsegom sredstev, določenih v letnem programu špor-
ta za delovanje športnih zvez na državni ravni na področju 
interesne športne vzgoje otrok, mladine in interesne športne 
dejavnosti študentov, ter

– skupnim številom točk vseh članov na javni razpis pri-
javljenih športnih zvez na tem področju, ki izpolnjujejo pogoje 
za sofinanciranje.
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1.2 Interesna športna vzgoja otrok in mladine

7. člen
(predmet sofinanciranja)

Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine 
se v programih športnih oddelkov v osnovni šoli sofinancira 
strokovni kader in tehnološka oprema.

8. člen
(vsebina, pogoji in merila za sofinanciranje)

Sofinancirajo se programi športnih oddelkov v osnovni 
šoli z nadstandardno interesno športno ponudbo, ki vsebujejo 
raznolike športne vsebine in se izvajajo v šoli izven rednega 
vzgojno izobraževalnega programa v prvem triletju devetletke 
po merilih iz naslednje preglednice:

Merilo Število točk
1 KRITERIJ STROKOVNOSTI skupaj 30

Program vodita skupaj razredna učiteljica 
in športni pedagog 30
Program vodi športni pedagog 15

2 OBSEG PROGRAMA skupaj 50
Število dodatnih ur tedensko na skupino je 3 50
Število dodatnih ur tedensko na skupino je 2 30
Število dodatnih ur tedensko na skupino je 1 10

3 OBSEG VADBENIH SKUPIN skupaj 20
3 vadbene skupine na razred ali več 20
2 vadbeni skupini na razred 15
1 vadbena skupina na razred 10
SKUPAJ 100

Sofinancirajo se programi športnih oddelkov v osnovni 
šoli, ki pri točkovanju zberejo najmanj 70 točk.

Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za pro-
grame športnih oddelkov v osnovnih šolah, ki se izračuna kot 
razmerje med:

– obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa 
za programe športnih oddelkov v osnovnih šolah, in

– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih 
programov športnih oddelkov v osnovnih šolah, ki izpolnjujejo 
pogoje za sofinanciranje.

1.3 Interesna športna dejavnost študentov

9. člen
(predmet sofinanciranja)

Na področju interesne športe dejavnosti študentov mini-
strstvo sofinancira:

1. tekmovanja med visokošolskimi zavodi v izbranih špor-
tnih panogah,

2. 80-urne programe v izbranih športnih panogah in
3. program univerziade.

1.3.1 Tekmovanja med visokošolskimi zavodi v izbranih 
športnih panogah

10. člen
(pogoji za sofinanciranje)

Za sofinanciranje programov tekmovanj med visokošol-
skimi zavodi v izbranih športnih panogah lahko kandidirajo 
samo športne zveze, ki delujejo na področju interesne športne 
dejavnosti študentov in so članice nacionalne športne zveze, ki 
je članica mednarodne univerzitetne športne zveze za univer-
zitetni šport FISU (v nadaljnjem besedilu: FISU). Sofinancirajo 
se samo programi, ki jih vodijo strokovni delavci v športu z 
ustrezno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo.

11. člen
(vsebina sofinanciranja)

Sofinancira se delo strokovnega kadra in najem objektov 
za izvedbo programov tekmovanj med visokošolskimi zavodi.

12. člen
(merila in višina sofinanciranja)

Sofinancira se programe tekmovanj med visokošolskimi 
zavodi po merilih iz naslednje preglednice:

Merilo Število točk
1 RAZŠIRJENOST PROGRAMA skupaj 35

Število visokošolskih zavodov, ki tekmujejo, 
je najmanj 16 25
Število visokošolskih zavodov, ki tekmujejo, 
je najmanj 8 15
Število visokošolskih zavodov, ki tekmujejo, 
je najmanj 3 5
Možnost vertikalnega napredovanja na dr-
žavni ravni in mednarodna študentska tek-
movanja 10

2 KRITERIJ VKLJUČENOSTI skupaj 35
Število študentov, ki tekmujejo, je glede na 
vpisane študente 40 % ali več 35
Število študentov, ki tekmujejo, je glede na 
vpisane študente od 20 % do 40 % 20
Število študentov, ki tekmujejo, je glede na 
vpisane študente manj kot 20 % 10

3 NIVO IZVAJANJA TEKMOVANJ skupaj 30
Tekmovanja se bodo izvajala med 
visokošolskimi zavodi različnih univerz 30
Tekmovanja se bodo izvajala med 
visokošolskimi zavodi v okviru ene univerze 10

13. člen
(višina sofinanciranja)

Sofinancira se največ deset programov z najvišjim šte-
vilom točk, vendar samo, če pri točkovanju zberejo najmanj 
50 točk.

Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za tekmo-
vanja med visokošolskimi zavodi v izbranih športnih panogah 
kot razmerje med:

– obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa 
za navedeno področje, in

– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih 
programov za tekmovanja med visokošolskimi zavodi, ki izpol-
njujejo pogoje za sofinanciranje.

1.3.2 80-urni programi v izbranih športnih panogah

14. člen
(pogoji za sofinanciranje)

Za sofinanciranje 80-urnih programov v izbranih športnih 
panogah lahko kandidirajo športne organizacije, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– so registrirane za izvajanje interesne športne dejavnosti 
študentov in to dejavnost tudi izvajajo,

– so samostojni nosilci teh dejavnosti ter
– programe vodijo strokovni delavci v športu z ustrezno 

izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo.

15. člen
(vsebina sofinanciranja)

Sofinancira se delo strokovnega kadra in najem objektov 
za izvedbo 80-urnih programov.
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16. člen
(merila za sofinanciranje)

80-urne programe za posamezno športno panogo, ki iz-
polnjujejo pogoje iz 14. člena tega pravilnika, se ovrednoti po 
merilih iz naslednje preglednice:

Merilo Število točk
1 DOSTOPNOST PROGRAMA skupaj 30

Celoten program je namenjen udeležencem 
različnega spola in športnega predznanja 30
Samo del programa je namenjen 
udeležencem različnega spola in športnega 
predznanja 15

2 FINANČNI KRITERIJ skupaj 40
Brezplačnost programa 40
Maloprodajna cena za udeleženca 
je do 30 evrov 25
Maloprodajna cena za udeleženca 
je od 30 do 50 evrov 10
Maloprodajna cena za udeleženca 
je 50 evrov ali več 0

3 OBSEG PROGRAMA skupaj 30
Število vadbenih skupin je 30 ali več 30
Število vadbenih skupin je od 20 do 30 20
Število vadbenih skupin je manj kot 20 10

17. člen
(višina sofinanciranja)

Sofinancira se do 50 odstotkov vrednosti programov, pre-
ostala sredstva mora izvajalec pridobiti sam.

Sofinancira se največ deset 80-urnih programov, ki:
– so na podlagi točkovanja uvrščeni med prvih deset 

programov in
– so pri točkovanju zbrali najmanj 60 točk.
Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za 80-

urne programe kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa 

za 80-urne programe, in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih 

80-urnih programov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

1.3.3 Program univerziade

18. člen
(pogoji in merila za sofinanciranje)

Sofinancira se priprave in udeležbo na zimski in letni 
univerziadi, organizirani pod okriljem FISU, in sicer v vrednosti 
2500 točk za priprave in udeležbo na zimski univerziadi ter v 
vrednosti 2500 točk za priprave in udeležbo na letni univerziadi.

Pri izračunu se upošteva vrednost točke za vrhunski šport 
ter športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport (v nadaljnjem besedilu: vrednost točke za 
področje vrhunskega športa), ki je določena v drugem odstavku 
20. člena tega pravilnika. Za sofinanciranje univerziade lahko 
kandidira samo športna zveza za interesno športno dejavnost 
študentov, ki je članica FISU.

2. Vrhunski šport ter športna vzgoja otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

2.1 Splošne določbe

19. člen
(predmet in pogoji za sofinanciranje)

S sredstvi za dejavnosti vrhunskega športa ter športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport, se sofinancira:

1. delovanje NPŠZ,
2. dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne 

vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport – programi reprezentanc,

3. nagrade za olimpijske medalje,
4. štipendije,
5. nadstandardno zdravstveno zavarovanje,
6. delovanje nacionalnih panožnih športnih šol ter
7. športne oddelke v gimnazijah in srednjih šolah.
Za sofinanciranje dejavnosti iz 2. točke prejšnjega odstav-

ka lahko kandidirajo samo NPŠZ.
Za sofinanciranje dejavnosti iz 3. točke prvega odstavka 

tega člena lahko kandidirajo samo športniki nosilci olimpijskih 
medalj oziroma njihovi trenerji.

Za sofinanciranje dejavnosti iz 4. in 5. točke prvega od-
stavka tega člena lahko kandidira nosilec teh dejavnosti.

20. člen
(vrednost točke za področje vrhunskega športa)

Vrednotenje dejavnosti iz 1., 2. in 3. točke prvega odstav-
ka prejšnjega člena se opravi na podlagi točkovnega sistema. 
Za te dejavnosti se uporablja vrednost točke za področje vr-
hunskega športa, pri čemer se izračunana nagrada za dosežke 
reprezentanc, posameznikov, društev in za olimpijske medalje 
v skladu z 38., 39., 40. in 42. členom tega pravilnika, ki prese-
ga 1.000 eurov zaokroži tako, da se izračunane vrednosti do 
499 eurov zaokrožijo navzdol, vrednosti 500 ali več eurov pa 
navzgor.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za podro-
čje vrhunskega športa, ki se izračuna kot razmerje:

– med obsegom sredstev, določenih v letnem programu 
športa za delovanje NPŠZ, za dejavnosti vrhunskega športa, 
za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc, in

– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih 
izvajalcev, ki po merilih za vrhunski šport izpolnjujejo pogoje 
za sofinanciranje vsebin iz 1. in 2. točke prvega odstavka 
prejšnjega člena.

21. člen
(omejitve)

Dejavnosti, določene v 1. in 2. točki prvega odstavka 
19. člena tega pravilnika, se lahko sofinancira največ do višine 
70 % vrednosti programa izvajalca za vsako od teh dejavnosti.

Če se v posameznem letu poveča obseg sredstev v 
letnem programu športa za dejavnosti iz 1. in 2. točke prvega 
odstavka 19. člena tega pravilnika, se sofinanciranje posame-
zne NPŠZ za vsako od teh dejavnosti lahko poveča za največ 
20 odstotnih točk nad odstotkom povečanja obsega sredstev v 
letnem programu športa za te dejavnosti ali zmanjša za največ 
20 % glede na predhodno leto.

Če se v posameznem letu zmanjša obseg sredstev v 
letnem programu športa za dejavnosti iz 1. in 2. točke prvega 
odstavka 19. člena tega pravilnika, se sofinanciranje posame-
zne NPŠZ za vsako od teh dejavnosti lahko poveča za največ 
20 % glede na predhodno leto ali zmanjša za največ 20 odsto-
tnih točk nad odstotkom zmanjšanja obsega sredstev v letnem 
programu športa za te dejavnosti.

Omejitvi iz drugega in tretjega odstavka tega člena se 
uporabljata, ko v posameznem letu po točkovnem sistemu sku-
pna izračunana višina sofinanciranja dejavnosti iz 1. in 2. točke 
prvega odstavka 19. člena tega pravilnika za posamezno NPŠZ 
presega omejitvi iz drugega in tretjega odstavka tega člena.

2.2 Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez

22. člen
(skupine in razredi)

NPŠZ se razvrsti v tri skupine in v pet razredov na podlagi 
razširjenosti, mednarodne razširjenosti in uspešnosti.



Stran 4076 / Št. 38 / 25. 5. 2012 Uradni list Republike Slovenije

2.2.1 Razvrstitev nacionalnih panožnih  
športnih zvez v skupine

23. člen
(skupine)

V skupini A so individualne športne panoge z discipli-
nami, v katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega 
prvaka.

V skupini B so kolektivne športne panoge s športnimi 
igrami, v katerih lahko ekipa osvoji naslov državnega prvaka.

V skupini C so miselne športne igre.

2.2.2 Razvrstitev nacionalnih panožnih športnih zvez  
v razrede zvez

24. člen
(razredi zvez)

Na podlagi meril razširjenosti, mednarodne razširjenosti in 
uspešnosti se razvrsti NPŠZ v pet razredov zvez, in to ločeno 
za vsako skupino iz prejšnjega člena.

25. člen
(merila)

Merilo razširjenosti predstavlja število športnikov, ki tek-
mujejo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ za naslov držav-
nega prvaka. Upošteva se podatke, ki veljajo na dan prijave 
na javni razpis.

Merilo mednarodne razširjenosti predstavlja število držav, 
članic svetovne športne zveze. Upošteva se podatke, ki veljajo 
na dan prijave na javni razpis.

Merilo uspešnosti predstavlja število vseh kategoriziranih 
športnikov NPŠZ po veljavni kategorizaciji Olimpijskega komi-
teja Slovenije-Združenja športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: 
olimpijski komite). Pri kolektivnih športih se upošteva samo 
število kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili 
z nastopi v državnih reprezentancah.

NPŠZ se točkuje po merilih iz tega člena in razvrsti v ra-
zrede razširjenosti, mednarodne razširjenosti in uspešnosti, in 
to ločeno za vsako skupino iz 23. člena tega pravilnika.

26. člen
(merilo razširjenosti)

NPŠZ se na podlagi števila športnikov uvrsti v razred raz-
širjenosti in ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje 
preglednice:

RAZRED RAZŠIRJENOSTI MEJA RAZREDA ŠT. REG. ŠPORTNIKOV
(razširjenost)

Skupini A in B Skupina C

1. nad 1950 2000 točk 1000 točk

2. 1451–1950 1500 točk 750 točk

3. 1001–1450 1000 točk 500 točk

4. 501–1000 500 točk 250 točk

5. 0-500 – –

Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del 
skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.

27. člen
(merilo mednarodne razširjenosti)

NPŠZ se na podlagi števila držav, članic svetovne športne 
zveze, uvrsti v razred mednarodne razširjenosti in ovrednoti s 
pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
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RAZRED MEDNARODNE
RAZŠIRJENOSTI

MEJA RAZREDA ŠT. DRŽAV ČLANIC SŠZ
(mednarodna razširjenost)

Skupini A in B Skupina C

1. nad 200 1000 točk 500 točk

2. 156–200 750 točk 300 točk

3. 101–155 500 točk 150 točk

4. 51–100 250 točk –

5. 0–50 – –

Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del 
skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.

28. člen
(merilo uspešnosti)

NPŠZ se po veljavni kategorizaciji olimpijskega komiteja 
uvrsti v razred uspešnosti in ovrednoti s pripadajočim številom 
točk iz naslednje preglednice:

RAZRED
USPEŠNOSTI

MEJA RAZREDA ŠT. KATEGORIZIRANIH ŠP.
(uspešnost)

Skupini A in B Skupina C

1. nad 110 3000 točk 1000 točk

2. 86–110 2000 točk 750 točk

3. 46–85 1000 točk 500 točk

4. 30–45 500 točk 250 točk

5. 0–30 – –

Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del 
skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.

29. člen
(razvrstitev NPŠZ v razrede zvez)

NPŠZ se na podlagi razvrstitve v razrede v skladu s 
24. do 28. členom tega pravilnika določi pripadajoče število 
točk iz naslednje preglednice:

RAZŠIRJENOST RAZŠIRJENOST USPEŠNOST

RAZRED RAZŠIRJENOSTI št. točk RAZRED MEDNARODNE
RAZŠIRJENOSTI

št. točk RAZRED
USPEŠNOSTI

št. točk

1. 5 1. 5 1. 10

2. 4 2. 4 2. 8

3. 3 3. 3 3. 6

4. 2 4. 2 4. 4

5. 1 5. 1 5. 2

Na podlagi vsote pripadajočih točk iz zgornje preglednice 
se določi razred zveze v skladu z naslednjo preglednico:

VSOTA PRIPADAJOČIH TOČK RAZRED ZVEZE

17–20 1.

13–16 2.

9–12 3.

5–8 4.

1–4 5.
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30. člen
(dodatna merila)

Če nobena športna panoga posamezne NPŠZ ni uvr-
ščena v redni program olimpijskih iger (v nadaljnjem besedilu: 
OI), je lahko ta NPŠZ razvrščena najvišje v tretji razred zveze.

Glede na merilo nacionalnega pomena športa lahko olim-
pijski komite s sklepom, po predhodnem mnenju Strokovnega 
sveta Republike Slovenije za šport (v nadaljnjem besedilu: stro-
kovni svet), spremeni razvrstitev posamezne NPŠZ za največ 
dva razreda glede na razvrstitev, izračunano v skladu s 24. do 
29. členom tega pravilnika.

31. člen
(dodatno merilo za olimpijske športe)

NPŠZ, katere športna panoga je na rednem sporedu OI, 
za delovanje pripada dodatnih 100 točk. Pripadajoče število 
točk iz tega člena je del skupnega števila točk za sofinanciranje 
delovanja NPŠZ.

2.3 Dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 

šport – programi reprezentanc

32. člen
(priprave za olimpijske igre, sredozemske igre, evropski 

olimpijski festival mladih, mladinske olimpijske igre  
in mladinske športne igre Alpe Jadran ter udeležba  

na mladinskih igrah treh dežel)
Sofinancira se priprave na prireditve, in sicer:
– V vrednosti 10 točk na dan se v letu pred OI in v letu 

izvedbe OI sofinancira 30 dni priprav za kandidate za nastop na 
OI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog olim-
pijskega komiteja določi ministrstvo. Sofinancira se tudi nadstan-
dardne priprave nosilcev olimpijskih medalj in nosilcev medalj 
s svetovnih prvenstev v športnih panogah oziroma disciplinah 
rednega programa olimpijskih iger, pri čemer je višina sredstev 
za nadstandardne priprave določena z letnim programom športa.

– V vrednosti 10 točk na dan se v letu izvedbe sredozem-
skih iger sofinancira 7 dni priprav za kandidate za nastop na 
sredozemskih igrah, katerih število na podlagi obsega sredstev 
na predlog olimpijskega komiteja določi ministrstvo.

– V vrednosti 7 točk na dan se v letu pred evropskim 
olimpijskim festivalom mladih (v nadaljnjem besedilu: EYOF) 
in v letu izvedbe EYOF sofinancira 6 dni priprav za kandidate 
za nastop na EYOF, katerih število na podlagi obsega sredstev 
na predlog olimpijskega komiteja določi ministrstvo.

– V vrednosti 7 točk na dan se v letu pred mladinskimi 
olimpijskimi igrami (v nadaljnjem besedilu: MOI) in v letu iz-
vedbe MOI sofinancira 6 dni priprav za kandidate za nastop 
na MOI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog 
olimpijskega komiteja določi ministrstvo.

– V vrednosti 7 točk na dan se v letu izvedbe mladinskih 
športnih iger Alpe Jadran sofinancira 5 dni priprav za kandidate 
za nastop na mladinskih športnih igrah Alpe Jadran, katerih 
število na podlagi obsega sredstev na predlog olimpijskega 
komiteja določi ministrstvo.

Sofinancira se udeležba na mladinskih igrah treh dežel v 
višini 0,7 točke za športnika udeleženca, katerih število na pod-
lagi obsega sredstev na predlog olimpijskega komiteja določi 
ministrstvo. V letu, ko je organizator mladinskih iger treh dežel 
Slovenija, se sofinancira tudi materialne stroške organizacije 
v višini največ 40 % predračuna za izvedbo mladinskih iger 
treh dežel.

2.3.1 Razvrstitev športnih panog v razrede športnih panog

33. člen
(razredi športnih panog)

Športne panoge se razvrsti v pet razredov športnih panog. 
Podlaga za razvrstitev je merilo uspešnosti, in to posebej za 
vsako skupino iz 23. člena tega pravilnika.

Merilo uspešnosti je določeno s številom športnikov 
svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda po 
veljavni kategorizaciji olimpijskega komiteja. Pri kolektivnih 
športih se upošteva samo število kategoriziranih športnikov, 
ki so kategorizacijo pridobili z nastopi v državni reprezen-
tanci.

Športne panoge se na podlagi števila kategoriziranih 
športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega ra-
zreda po veljavni kategorizaciji uvrsti v razred uspešnosti špor-
tne panoge v skladu z naslednjo preglednico:

MEJA RAZREDA RAZRED ŠPORTNE PANOGE

nad 12 1.

9–12 2.

5–8 3.

3–4 4.

0–2 5.

34. člen
(dodatna merila)

Športna panoga, ki ni na rednem programu OI, je lahko 
razvrščena najvišje v tretji razred športnih panog.

Glede na merilo nacionalnega pomena športa lahko olim-
pijski komite s sklepom, po predhodnem mnenju strokovnega 
sveta, spremeni razvrstitev posamezne športne panoge za 
največ dva razreda glede na razvrstitev, izračunano v skladu 
s prejšnjim členom.

2.3.2 Sofinanciranje programov nacionalnih  
panožnih športnih zvez

35. člen
(priprave na evropska, svetovna prvenstva)

NPŠZ se na podlagi uvrstitve športne panoge v razrede 
športnih panog ovrednoti priprave za nastop na evropskem in 
svetovnem prvenstvu s pripadajočim številom točk iz naslednjih 
preglednic:

– v individualnih športih za naslednje moške in ženske reprezentance:

RAZRED
ŠPORTNE PANOGE

A ČLANSKA
št. točk

MLADINSKA
št. točk

MLAJŠA
št. točk

1. 4000 2000 1000

2. 3000 1200 600

3. 2000 600 200
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– v kolektivnih športih s športnimi igrami za naslednje moške in ženske reprezentance:

RAZRED
ŠPORTNE PANOGE

A ČLANSKA
št. točk

MLADINSKA
št. točk

MLAJŠA
št. točk

1. 6000 4000 2000

2. 5000 2000 1000

3. 4000 1000 500

Kot priprave mladinske reprezentance se upošteva pri-
prave v eni izmed naslednjih kategorij: mlajši mladinci, mlajše 
mladinke, starejši mladinci, starejše mladinke, mlajši člani ali 
mlajše članice. Kot priprave mlajše reprezentance se upošteva 
priprave v eni izmed naslednjih kategorij: mlajši pionirji, mlajše 
pionirke (ali mlajši dečki, mlajše deklice) ali starejši pionirji, 
starejše pionirke (ali starejši dečki, starejše deklice) ali kadeti, 
kadetinje.

Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je del 
skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhun-
skega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi repre-
zentanc.

36. člen
(kategorizirani športniki)

Sofinancira se program NPŠZ na podlagi števila kate-
goriziranih športnikov, in sicer s pripadajočim številom točk iz 
naslednjih preglednic:

– v individualnih športih:

KATEGORIZACIJA št. točk

ŠPORTNIK SVETOVNEGA RAZREDA 1000

ŠPORTNIK MEDNARODNEGA RAZREDA 500

ŠPORTNIK PERSPEKTIVNEGA RAZREDA 300

– v kolektivnih športih s športnimi igrami:

KATEGORIZACIJA št. točk

ŠPORTNIK SVETOVNEGA RAZREDA 90

ŠPORTNIK MEDNARODNEGA RAZREDA 45

ŠPORTNIK PERSPEKTIVNEGA RAZREDA 30

Pri kolektivnih športih se upošteva samo število kate-
goriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi 
državnih reprezentanc.

– v miselnih športih:

KATEGORIZACIJA št. točk

ŠPORTNIK SVETOVNEGA RAZREDA 300

ŠPORTNIK MEDNARODNEGA RAZREDA 150

ŠPORTNIK PERSPEKTIVNEGA RAZREDA 90

Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je del 
skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhun-
skega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi repre-
zentanc.

37. člen
(delo trenerjev)

Sofinancira se plače reprezentančnih trenerjev NPŠZ, 
katerih športne panoge so na rednem sporedu OI, glede na 
razvrstitev športne panoge v razrede športnih panog, in sicer s 
pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:

– v individualnih športnih panogah:

RAZRED 
ŠPORTNE 
PANOGE

MERILO št. točk

1. ZA VSAKO ČLANSKO 
A REPREZENTANCO 2500

2. ZA VSAKO ČLANSKO 
A REPREZENTANCO 2100

3. ZA VSE ČLANSKE 
A REPREZENTANCE 2100

– v kolektivnih športnih panogah s športnimi igrami:

RAZRED 
ŠPORTNE 
PANOGE

MERILO št. točk

1.–3. ZA VSAKO ČLANSKO 
A REPREZENTANCO 2500

– v miselnih športnih panogah:

RAZRED 
ŠPORTNE 
PANOGE

MERILO št. točk

1.–3. ZA VSE ČLANSKE 
A REPREZENTANCE 2100

Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je del 
skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhun-
skega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi repre-
zentanc.

2.3.3 Dejavnosti vrhunskega športa – dosežki reprezentanc, 
posameznikov in društev

38. člen
(vrednotenje dosežkov reprezentanc)

Ovrednoti se dosežke reprezentanc v športnih disciplinah, 
ki so na rednem programu OI.

NPŠZ se v kolektivnih športih s športnimi igrami glede na 
razred športne panoge ovrednoti uvrstitev reprezentance na 
svetovnem prvenstvu in evropskem prvenstvu s pripadajočim 
številom točk iz naslednje preglednice:
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RAZRED
ŠPORTNE 
PANOGE

SVETOVNO PRVENSTVO (SP) EVROPSKO PRVENSTVO (EP)

1. Uvrstitev
na SP

KONČNA UVRSTITEV Uvrstitev
na EP

KONČNA UVRSTITEV
5.–8. mesto 3., 4. mesto FINALE 3., 4. mesto FINALE

ČLANSKA 2000 2000 3000 5000 1500 2000 3000

V primeru uvrstitve reprezentance med prvih 8 ekip ali 
višje se NPŠZ kot dosežek ovrednoti seštevek točk za uvrstitev 
na evropsko ali svetovno prvenstvo in točk za končno uvrstitev.

39. člen
(vrednotenje dosežkov posameznikov)

Ovrednoti se dosežke posameznikov v športnih discipli-
nah, ki so na rednem programu OI.

Športniku se na predlog NPŠZ v individualnih športih 
glede na razred športne panoge ovrednoti osvojitev medalje na 
svetovnem prvenstvu in evropskem prvenstvu s pripadajočim 
številom točk iz naslednje preglednice:

RAZRED
ŠPORTNE 
PANOGE

SVETOVNO PRVENSTVO EVROPSKO PRVENSTVO

1 1. mesto 2. mesto 3. mesto 1. mesto 2. mesto 3. mesto

Člani(-ce) 1000 800 600 800 600 400

Če športnik v individualnih športih na istem tekmovanju iz 
prejšnjega odstavka osvoji več medalj v različnih disciplinah, se 
za ovrednotenje po zgornji tabeli upošteva le najvišja osvojena 
medalja športnika.

V ekipni konkurenci v individualnih športih se vsakemu 
posameznemu članu ekipe, nosilcu medalje, glede na razred 
športne panoge ovrednoti osvojitev medalje na tekmovanjih iz 
drugega odstavka tega člena, in sicer v višini 75 % vrednosti, 
določene za osvojitev medalje v posamični konkurenci.

40. člen
(vrednotenje dosežkov društev)

Ovrednoti se dosežke društev v športnih disciplinah, ki so 
na rednem programu OI.

Društvom se v kolektivnih športih s športnimi igrami v 
športnih panogah, uvrščenih v prvi razred športnih panog, 
ovrednoti končna uvrstitev na uradnih evropskih tekmovanjih za 
naslov evropskega klubskega prvaka s pripadajočim številom 
točk iz naslednje preglednice:

KONČNA UVRSTITEV

MED 8 MED 4 FINALE

2000 3000 4000

41. člen
(izredni dosežki)

Za športne dosežke, ki so nad pričakovanji promovirali 
Republiko Slovenijo, zlasti z omogočanjem njene predstavitve 
na področju turizma in gospodarstva, lahko minister, pristojen 
za šport, predlaga Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem be-
sedilu: vlada), da športnike, ki so jih dosegli, dodatno nagradi.

2.4 Nagrade za olimpijske medalje

42. člen
(olimpijske medalje)

V individualnih športnih panogah se nosilcem olimpijskih 
medalj izplača nagrada, in sicer za 1. mesto 3000 točk, za 
2. mesto 2000 točk in za 3. mesto 1000 točk.

Za osvojitev olimpijske medalje v ekipni konkurenci v 
individualnih športih se vsakemu posameznemu članu ekipe 
izplača nagrada v višini 75 % nagrade, določene za nosilce 
olimpijskih medalj v posamični konkurenci.

Trenerju športnika, nosilca olimpijske medalje, ki ga 
določi NPŠZ, se izplača nagrada v višini 50 % vrednosti 
nagrade, ki pripada športniku v posamični konkurenci, ne 
glede na to, ali je medalja osvojena v posamični ali ekipni 
konkurenci.

V kolektivnih športih s športnimi igrami se ekipi, nosilki 
olimpijske medalje, izplača nagrada, in sicer za 1. mesto 
15000 točk, za 2. mesto 10000 točk in za 3. mesto 5000 točk.

Trenerskemu timu ekipe, nosilke olimpijske medalje, ki 
ga določi NPŠZ, se glede na doseženo mesto izplača nagra-
da v enaki višini kot trenerju športnika v individualnih športih.

V miselnih športnih igrah se šahistom, nosilcem medalj 
s šahovske olimpijade, in njihovim trenerjem, ki jih določi 
Šahovska zveza Slovenije, izplača nagrada, in sicer v višini 
50 % vrednosti nagrade, kot je določena v prvem, drugem in 
tretjem odstavku tega člena.

Na področju športa invalidov se športnikom invalidom, 
nosilcem paraolimpijskih medalj, in njihovim trenerjem, ki jih 
določi Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski 
komite, izplača nagrada, in sicer v višini, kot je določena v 
določbah od prvega do vključno petega odstavka tega člena.

2.5 Štipendije

43. člen
(štipendije)

Sofinancira se štipendije športnikov v skladu s pravili 
olimpijskega komiteja o štipendiranju športnikov in športnic 
v Republiki Sloveniji in dogovorom o sofinanciranju štipendij 
za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, sklenjenim med 
ministrstvom, Fundacijo za sofinanciranje športnih organiza-
cij v Republiki Sloveniji in olimpijskim komitejem.

Višina sredstev za sofinanciranje štipendij športnikov je 
določena z letnim programom športa.
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2.6 Nadstandardno zdravstveno zavarovanje

44. člen
(nadstandardno zdravstveno zavarovanje)

Sofinancira se nadstandardno zdravstveno zavarovanje 
vrhunskih športnikov, ki imajo status mednarodnega, sve-
tovnega in perspektivnega razreda, in sicer v višini do 25 % 
vrednosti zavarovanja.

Višina sredstev za sofinanciranje nadstandardnega 
zdravstvenega zavarovanja je določena z letnim progra-
mom športa.

2.7 Delovanje nacionalnih panožnih športnih šol

45. člen
(vsebina sofinanciranja in pogoji)

Sofinancira se plačilo strokovnim delavcem za delo v 
programih nacionalnih panožnih športnih šol (v nadaljnjem 
besedilu: NPŠŠ) v individualnih športih in v kolektivnih športih s 
športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah redne-
ga programa OI ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

1. pristojni organ NPŠZ sprejme dolgoročni program orga-
niziranosti in delovanja NPŠŠ za posamezno športno panogo 
oziroma disciplino,

2. olimpijski komite poda predlog števila sofinanciranih 
programov za posamezne športne panoge,

3. izvajalec sprejme individualni štiriletni program za po-
samezno NPŠŠ, namenjen izključno športni vzgoji otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, o katerem 
poda mnenje pristojni organ NPŠZ in v katerem so opredeljeni 
program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih v program, 
materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa,

4. program iz prejšnje točke izvaja strokovni delavec z 
ustrezno izobrazbo športne smeri ali bivši vrhunski športniki z 
ustrezno strokovno usposobljenostjo,

5. pri izvajanju programa lahko sodelujejo strokovni de-
lavci z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno uspo-
sobljenostjo za delo v športu,

6. strokovni delavec, ki izvaja program NPŠŠ, ima z izva-
jalcem sklenjeno ustrezno pogodbo o sodelovanju,

7. izvajalec zagotovi strokovnemu delavcu bruto plačilo naj-
manj v višini, izračunani v skladu z 48. členom tega pravilnika, in

8. pristojni organ NPŠZ poda soglasje o programu za 
posamezno NPŠŠ izvajalcu in strokovnemu delavcu.

46. člen
(trajanje sofinanciranja)

V izbranih programih NPŠŠ se plačilo strokovnim delav-
cem sofinancira praviloma za obdobje štirih let. Za možnost 
nadaljevanja sofinanciranja programov NPŠŠ, katerih sofinan-
ciranje poteka v skladu z večletno pogodbo, morajo izvajalci 
vsako leto predložiti poročilo o delu in finančno poročilo za pre-
teklo leto, ustrezna dokazila o lastnem financiranju 20 % plačila 
strokovnega delavca, izračunanega v skladu z 48. členom tega 
pravilnika, in mnenje pristojnega organa NPŠZ o programu, 
izvajalcu in strokovnem delavcu. Programe, katerih sofinanci-
ranje poteka v skladu z večletno pogodbo, se ne vrednoti po 
merilih iz 47. člena tega pravilnika.

47. člen
(merila za sofinanciranje)

Posamezne vloge za sofinanciranje plačila strokovnim de-
lavcem v programih NPŠŠ, ki izpolnjujejo pogoje iz 45. člena tega 
pravilnika, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice.

Merilo Število točk
Razred športne panoge Športne panoge v I. razredu

Športne panoge v II. razredu
Športne panoge v III. razredu
Športne panoge v IV. razredu
Športne panoge v V. razredu

30
25
15
10
5

Deficitarnost panoge Skupno število sofinanciranih štipendistov priprav-
nikov in strokovnih delavcev v programih športnih 
panožnih šol v športni panogi, ki jih sofinancira mi-
nistrstvo, je:
– 0 sofinanciranih
– 1 sofinanciranih
– 2 sofinanciranih
– 3 sofinanciranih
– 4 sofinanciranih
– 5 sofinanciranih
– 6 sofinanciranih
– 7 sofinanciranih
– 8 sofinanciranih
– 9 sofinanciranih
– 10 ali več sofinanciranih

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Regijska pokritost Delo strokovnih delavcev v regiji, kjer še ni ustrezne-
ga kadra za izvajanje programa NPŠŠ
Delo strokovnih delavcev v regiji, kjer je že ustrezen 
kader za izvajanje programa NPŠŠ

20

0

Individualni štiriletni program za posamezno 
NPŠŠ 

– razdelanost programa dela po posameznih letih
– razdelanost programa dela z različnimi starostni-
mi kategorijami športnikov, pri čemer je nujno, da 
program obsega vse starostne kategorije v skladu 
z značilnostmi in pravili posamezne športne panoge
– deficitarnost športne panoge in zaposlovanje stro-
kovnih delavcev v okolju, kjer še nimajo zaposlenega 
strokovnega delavca
– skladnost individualnega štiriletnega programa s 
prioritetami dolgoročnega programa NPŠŠ
– reference strokovnega kadra, ki izvaja program

0–2
0–2

0–2

0–2

0–2
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Merilo Število točk
Dolgoročni program organiziranosti in delo-
vanja NPŠŠ za posamezno športno panogo 
oziroma disciplino

– določitev smernic razvoja in prioritete NPŠŠ (ka-
drovske in vsebinske)
– organizacijska shema NPŠŠ (način zagotavljanja 
decentralizacije izvajanja programov, način pove-
zovanja med zvezo in društvi, določitev vertikalnih 
nivojev organiziranosti športne panoge, zagotavlja-
nje geografske pokritosti glede na specifike športne 
panoge)
– opis okvirnih programov za posamezne starostne 
kategorije glede na pravila posamezne športne pa-
noge, pri čemer je pomembno, da NPŠŠ obsega vse 
starostne kategorije
– organizacija dela med trenerji nosilci posamez-
nega programa in drugimi strokovnimi delavci, ki 
sodelujejo pri izvajanju posameznega programa
– opredelitev zagotavljanja potrebnih materialnih 
sredstev (oprema, objekti) za izvajanje programov 
NPŠŠ
– način vodenja in koordiniranja NPŠŠ
– izdelan sistem ocenjevanja, spremljanja in poroča-
nja o izvajanju programov NPŠŠ
– način zagotavljanja pogojev strokovnim delavcem 
v programih NPŠŠ, da izvajajo predvsem vzgojno-
-izobraževalna dela
– opredelitev povezovanja z lokalnim okoljem, šol-
skim sistemom in sodelovanja s starši

0–3

0–5

0–3

0–1

0–2

0–2
0–2

0–3

0–1

Prednostni vrstni red Programi se točkujejo po prednostnem vrstnem redu 
v posamezni športni panogi oziroma disciplini, ki ga 
določa pristojni organ NPŠZ:
– prvi po vrstnem redu
– drugi po vrstnem redu
– tretji po vrstnem redu
– četrti po vrstnem redu
– peti po vrstnem redu 

30
20
15
10
5

Status strokovnega delavca Strokovni delavec je bil štipendist, pripravnik mi-
nistrstva ali pa vodi oziroma je že vodil izvajanje 
programov v NPŠŠ

10

48. člen
(višina sofinanciranja)

Ministrstvo sofinancira plačilo strokovnemu delavcu v vi-
šini 80 % zneska v skladu z naslednjo preglednico:

Vrsta programa usposabljanja
ali izobraževanja

Naziv Plačni razred

program usposobljenosti druge 
ali tretje stopnje

26

višješolski študijski program brez 26
mentor 29

svetovalec 31
svetnik 34

visokošolski
strokovni študijski program

brez 28

mentor 30
svetovalec 32

svetnik 34
univerzitetni študijski program,
magistrski študijski program 
druge stopnje

brez 29

mentor 32
svetovalec 34

svetnik 37
magisterij znanosti brez 29 + dodatek

mentor 32
svetovalec 34

 svetnik 37

Vrsta programa usposabljanja
ali izobraževanja

Naziv Plačni razred

doktorat znanosti brez 29 + dodatek
mentor 32

svetovalec 34
svetnik 37

Za izračun višine sofinanciranja plačila strokovnim delav-
cem se uporablja tudi merilo dobe, ko je strokovni delavec delal 
na področju športa oziroma vzgoje in izobraževanja, in sicer v 
višini 0,33 % od osnove plačila za vsako izpolnjeno leto te dobe.

Višino sofinanciranja plačila strokovnim delavcem mini-
strstvo usklajuje praviloma enkrat letno, in sicer po stanju na 
dan sprejema sklepa o sofinanciranju oziroma na dan podpisa 
aneksa k pogodbi o sofinanciranju.

49. člen
(izbor programov)

Vloge za sofinanciranje plačila strokovnim delavcem v 
programih NPŠŠ se ovrednoti in razvršča glede na skupno 
število točk v skladu z merili iz 47. člena tega pravilnika. Za vse 
razvrščene vloge se izračuna pripadajočo višino sofinanciranja 
plačila strokovnim delavcem v skladu s prejšnjim členom. Izbe-
re in sofinancira se plačilo strokovnim delavcem v programih 
NPŠŠ, ki so pri ovrednotenju zbrali višje število točk. Število 
izbranih in sofinanciranih plačil strokovnim delavcem je ome-
jeno z obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa 
za programe NPŠŠ.
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2.8 Športni oddelki v gimnazijah in srednjih šolah

50. člen
(pogoji za sofinanciranje)

Sofinancira se športne oddelke na tistih gimnazijah, ki v skla-
du z veljavno zakonodajo organizirajo delo v športnih oddelkih.

Sofinancira se oddelke v programih srednjih strokovnih 
in poklicnih šol, kjer so dijaki – športniki organizirani v skupino 
znotraj enega oddelka (v nadaljnjem besedilu: športni oddelki 
v srednjih šolah) ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

1. v posamezni šoli se lahko sofinancira samo en oddelek 
vsakega letnika in

2. sofinancira se oddelek, v katerega je vpisanih najmanj 
10 dijakov s statusom športnika.

51. člen
(vsebina sofinanciranja)

V športnih oddelkih v programu gimnazija se lahko sofi-
nancira:

1. strokovni kader (psiholog, fizioterapevt),
2. meritve in spremljanje gibalnih in funkcionalnih spo-

sobnosti dijakov,
3. nezgodno zavarovanje in zdravstvene preglede dijakov ter
4. strokovna izpopolnjevanja pedagoškega kadra.

V športnih oddelkih v srednjih šolah se lahko sofinancira:
1. strokovni kader (psiholog, fizioterapevt, pedagoški ko-

ordinator),
2. meritve in spremljanje gibalnih in funkcionalnih spo-

sobnosti dijakov,
3. nezgodno zavarovanje in zdravstvene preglede dijakov 

ter
4. strokovna izpopolnjevanja pedagoškega kadra.

52. člen
(merila in višina sofinanciranja)

Sofinancira se športne oddelke na gimnazijah, in sicer 
650 točk za prvi oddelek, 550 točk za drugi oddelek, 450 točk 
za tretji oddelek in 350 točk za vsak nadaljnji oddelek.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za špor-
tne oddelke v gimnazijah, ki se izračuna kot razmerje med 
obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za 
športne oddelke v gimnazijah, in skupnim številom točk vseh 
na javni razpis prijavljenih športnih oddelkov v gimnazijah, ki 
izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

Športni oddelki v srednjih šolah, ki izpolnjujejo pogoje iz 
drugega odstavka 50. člena tega pravilnika, se ovrednotijo po 
merilih iz naslednje preglednice:

Merilo Št. točk

Status športnika Status A, pridobljen na podlagi Meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa 
v športni oddelek

3 za vsakega dijaka

Status B, pridobljen na podlagi Meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa 
v športni oddelek

2 za vsakega dijaka

Status C, pridobljen na podlagi Meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa 
v športni oddelek

1 za vsakega dijaka

Število športnikov 10 do 14 dijakov športnikov v posameznem oddelku 5

15 do 18 dijakov športnikov v posameznem oddelku 10

19 in več dijakov športnikov v posameznem oddelku 15

Sofinancira se največ 32 športnih oddelkov v srednjih 
šolah, in sicer tistih, ki so po merilih iz zgornje preglednice 
najvišje ovrednoteni.

Višina sofinanciranja posameznega športnega oddelka v 
srednji šoli se določi tako, da se obseg sredstev, določenih v 
letnem programu športa za športne oddelke v srednjih šolah, 
deli s številom izbranih športnih oddelkov v srednjih šolah.

3. Športna rekreacija

53. člen
(predmet sofinanciranja)

Na področju športne rekreacije, kot je opredeljena v Za-
konu o športu, se sofinancira:

1. delovanje športnih zvez in drugih organizacij, registri-
ranih za opravljanje dejavnosti v športu, na državni ravni na 
področju športne rekreacije,

2. pripravo in načrtovanje programov športne rekreacije 
na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno, 
športno dejavnega prebivalstva,

3. plačila strokovnim delavcem,
4. načrtovanje in izpeljavo propagandne aktivnosti v špor-

tni rekreaciji ter
5. informiranje o športni rekreaciji.

3.1 Delovanje športnih zvez in drugih organizacij,  
registriranih za opravljanje dejavnosti v športu,  
na državni ravni na področju športne rekreacije

54. člen
(vsebina in pogoji za sofinanciranje)

Sofinancira se delovanje športnih zvez in drugih organizacij, 
registriranih za opravljanje dejavnosti v športu, na državni ravni 
na področju športne rekreacije, v katere je včlanjenih najmanj 
10 športnih društev ali drugih organizacijskih oblik, ki izvajajo pro-
grame športne rekreacije. Športna društva ali druge organizacijske 
oblike morajo imeti skupaj najmanj 4.000 individualnih članov.

55. člen
(merila in višina sofinanciranja)

Delovanje športnih zvez in drugih organizacij, registriranih 
za opravljanje dejavnosti v športu, na državni ravni na področju 
športne rekreacije se sofinancira na podlagi števila individual-
nih članov pri športnih društvih, včlanjenih v zvezo ali v druge 
organizacije. Upošteva se stanje na dan prijave na javni razpis.

Vrednotenje se opravi na podlagi točkovnega sistema. Za 
vsakega individualnega člana se prizna 0,1 točke za področje 
športne rekreacije.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za delo-
vanje športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opra-
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vljanje dejavnosti v športu, na državni ravni na področju športne 
rekreacije, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, 
določenih v letnem programu športa za delovanje športnih zvez 
in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti 
v športu, na državni ravni na področju športne rekreacije, in 
skupnim številom vseh individualnih članov na javni razpis 
prijavljenih športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za 
opravljanje dejavnosti v športu, na državni ravni, ki izpolnjujejo 
pogoje za sofinanciranje.

3.2 Priprava in načrtovanje programov športne rekreacije  
na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno, 

športno dejavnega prebivalstva

56. člen
(vsebina in višina sofinanciranja)

Programe športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za 
cilj povečanje števila gibalno, športno dejavnega prebivalstva, 

se sofinancira do višine 50 % celotne vrednosti programa. 
Ostala finančna sredstva mora pridobiti izvajalec iz drugih virov. 
Za sofinanciranje dejavnosti lahko kandidirajo samo izvajalci, 
ki so neposredni izvajalci teh dejavnosti.

57. člen
(pogoji za sofinanciranje)

Vsakemu prijavitelju se lahko sofinancira samo najbolje 
ocenjeni program.

Sofinancira se lahko največ 15 prijaviteljev, katerih pro-
grami pri točkovanju na podlagi meril iz 58. člena tega pravilni-
ka zberejo najmanj 70 točk.

58. člen
(merila za sofinanciranje)

Programe se ovrednoti po merilih iz naslednje pregled-
nice:

Merilo Število točk

1 DOSTOPNOST PROGRAMA skupaj 30

Celoten program je namenjen udeležencem različne starosti, spola in športnega predznanja 30

Samo del programa je namenjen udeležencem različne starosti, spola in športnega predznanja 15

2 FINANČNI KRITERIJ skupaj 30

Brezplačnost programa 30

Maloprodajna cena za udeleženca je do 30 evrov 20

Maloprodajna cena za udeleženca je od 30 do 50 evrov 10

Maloprodajna cena za udeleženca je 50 evrov ali več 0

3 KRITERIJ VKLJUČENIH UDELEŽENCEV skupaj 30

Sodeluje od pet do deset tisoč udeležencev 30

Sodeluje tisoč do pet tisoč udeležencev 20

Sodeluje do tisoč udeležencev 0

4 ŠIRŠI UČINKI PROJEKTA skupaj 10

Program je podprt s celovitim oglaševanjem, informiranjem in strokovnim svetovanjem udeležencem 5

Povečanje vključenih udeležencev glede na preteklo leto za več kot 10 % 5

Vsota točk posameznega programa po vseh meril pomeni 
skupno število točk posameznega programa.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za pro-
grame športne rekreacije, ki se izračuna kot razmerje med 
obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za 
programe športne rekreacije, in skupnim številom točk vseh 
na javni razpis prijavljenih programov, ki izpolnjujejo pogoje za 
sofinanciranje.

3.3 Sofinanciranje plačila strokovnim delavcem

59. člen
(vsebina sofinanciranja in pogoji)

Športnim zvezam na državni ravni na področju športne 
rekreacije in NPŠZ (v nadaljnjem besedilu: športna zveza) 
se sofinancira plačila strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje 
programov športne rekreacije, ki imajo za cilj povečanje šte-

vila gibalno, športno dejavnega prebivalstva, ob izpolnjevanju 
naslednjih pogojev:

1. pristojni organ športne zveze je sprejel dolgoročni načrt 
razvoja športne rekreacije,

2. program športne rekreacije, ki ima za cilj povečanje šte-
vila gibalno, športno dejavnega prebivalstva, je sprejel pristojni 
organ športne zveze,

3. izvajanje programa iz prejšnje točke vodi strokovni de-
lavec z univerzitetno izobrazbo in ustrezno usposobljenostjo ter

4. športna zveza s strokovnim delavcem, ki vodi izvaja-
nje programa športne rekreacije, sklene ustrezno pogodbo o 
sodelovanju.

60. člen
(merila za sofinanciranje)

Vloge za sofinanciranje plačila strokovnih delavcev, ki 
izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ovrednoti po merilih 
iz naslednje preglednice:
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Merilo Število točk

1 DEFICITARNOST skupaj 20

Ministrstvo športni zvezi doslej ni sofinanciralo plačila strokovnih delavcev za izvajanje programov 
športne rekreacije 

20

2 KAKOVOST DOLGOROČNEGA NAČRTA RAZVOJA DELOVANJA ZVEZE IN NJENIH PROGRAMOV skupaj 20

Ocena kakovosti 0–20

3 KAKOVOST PROGRAMA ŠPORTNE REKREACIJE, KI IMA ZA CILJ POVEČANJE ŠTEVILA GIBAL-
NO, ŠPORTNO DEJAVNEGA PREBIVALSTVA

skupaj 40

Program je ovrednoten z 90–100 točk po merilih iz 58. člena tega pravilnika 40

Program je ovrednoten z 80–89 točk po merilih iz 58. člena tega pravilnika 30

Program je ovrednoten z 70–79 točk po merilih iz 58. člena tega pravilnika 20

Plačilo strokovnega delavca, ki vodi izvajanje programa 
športne rekreacije, se sofinancira samo, če je vloga ovredno-
tena z najmanj 70 točkami. Posamezni športni zvezi se sofi-
nancira plačilo za največ enega strokovnega delavca, ki vodi 
izvajanje programa športne rekreacije, navedenega v vlogi, ki 
je pri ovrednotenju zbrala najvišje število točk.

Število sofinanciranih plačil strokovnih delavcev za vo-
denje izvajanja programov športne rekreacije je omejeno z 
obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za 
strokovno organizacijsko delo na področju športne rekrea-
cije.

61. člen
(izračun sofinanciranja)

Ministrstvo sofinancira plačilo strokovnemu delavcu v vi-
šini 50 % zneska v skladu z naslednjo preglednico:

Vrsta programa
izobraževanja

Naziv Plačni razred

višješolski študijski 
program

brez 24

mentor 27

svetovalec 29

svetnik 32

visokošolski
strokovni študijski 
program

brez 26

mentor 28

svetovalec 30

svetnik 32

univerzitetni študijski 
program,
magistrski študijski 
program druge sto-
pnje

brez 27

mentor 30

svetovalec 32

svetnik 35

magisterij znanosti brez 27 + dodatek

mentor 30

svetovalec 32

 svetnik 35

Vrsta programa
izobraževanja

Naziv Plačni razred

doktorat znanosti brez 27 + dodatek

mentor 30

svetovalec 32

svetnik 35

Za izračun višine sofinanciranja plačila strokovnim delav-
cem se uporablja tudi merilo dobe, ko je strokovni delavec delal 
na področju športa oziroma vzgoje in izobraževanja, in sicer v 
višini 0,33 % od osnove plačila za vsako izpolnjeno leto te dobe.

62. člen
(višina sofinanciranja)

Sofinancira se plačilo strokovnih delavcev v višini 50 % 
vrednosti, izračunane v skladu z merili iz prejšnjega člena, 
praviloma za obdobje štirih let.

Višino sofinanciranja plačila strokovnim delavcem mini-
strstvo usklajuje praviloma enkrat letno, in sicer po stanju na 
dan sprejema sklepa o sofinanciranju oziroma na dan podpisa 
aneksa k pogodbi o sofinanciranju.

3.4 Načrtovanje in izpeljava propagandne aktivnosti  
v športni rekreaciji

63. člen
(vsebina sofinanciranja)

Na področju športne rekreacije se sofinancira načrtovanje 
in izpeljava celovite nacionalne propagande. Celovita nacional-
na propaganda je celostna oglaševalna kampanja, ki nagovarja 
ljudi k ukvarjanju s športno rekreacijo in k udeležbi pri posame-
znih programih na področju športne rekreacije.

64. člen
(izvajalci, pogoji za sofinanciranje)

Izvajalci celovite nacionalne propagande so lahko vsi iz-
vajalci letnega programa športa, ki imajo reference na področju 
načrtovanja, organiziranja in izvajanja propagandnih aktivnosti.

Sofinancira se lahko do 70 % vrednosti programa, ostala 
finančna sredstva mora izvajalec pridobiti sam.

65. člen
(merila za sofinanciranje)

Programi celovite nacionalne propagande se ovrednotijo 
na podlagi načrta propagandne aktivnosti po merilih iz nasled-
nje preglednice:
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Merilo Število točk

1 MEDIJSKA POKRITOST skupaj 50

Propagandne dejavnosti potekajo v treh ali več vrstah medijev
Propagandne aktivnosti potekajo v dveh vrstah medijev
Propagandne aktivnosti potekajo v eni vrsti medijev

50
30
10

2 ČASOVNI KRITERIJ skupaj 30

Dejavnost poteka celo leto
Dejavnost poteka določen čas v letu

30
15

3 STALNOST IZVAJANJA skupaj 20

Izvajalec vsako leto izvaja akcijo
Izvajalec bo prvič izvajal akcijo

20
10

Pri celoviti nacionalni propagandi se sofinancira program 
z največjim skupnim številom točk, vendar samo, če pri točk-
ovanju zbere najmanj 70 točk. Višina sredstev je določena z 
letnim programom športa.

3.5 Informiranje o športni rekreaciji

66. člen
(vsebina sofinanciranja)

Za povečanje števila športno aktivnih državljanov v špor-
tni rekreaciji, predvsem najmanj aktivnih otrok, mladine, žensk 
in starejših, se sofinancira informiranje o športni rekreaciji.

67. člen
(izvajalci, pogoji za sofinanciranje)

Izvajalci informiranja o športni rekreaciji, s katerim bi se 
povečalo število športno aktivnih, so lahko vsi izvajalci letnega 
programa športa, ki imajo reference na področju načrtovanja, 
organiziranja in izvajanja teh aktivnosti.

Sofinancira se lahko do 70 % vrednosti programa, ostala 
finančna sredstva mora izvajalec pridobiti sam.

68. člen
(merila za sofinanciranje)

Programi informiranja o športni rekreaciji se ovrednotijo 
na podlagi načrta aktivnosti po merilih iz naslednje preglednice:

Merilo Število točk

1 MEDIJSKA POKRITOST skupaj 30

Informiranje poteka v treh ali več vrstah medijev
Informiranje poteka v dveh vrstah medijev
Informiranje poteka v eni vrsti medijev

30
20
10

2 ČASOVNI KRITERIJ skupaj 30

Informiranje poteka celo leto
Informiranje poteka določen čas v letu

30
15

3 STALNOST IZVAJANJA skupaj 20

Izvajalec vsako leto izvaja informiranje
Izvajalec bo prvič izvajal informiranje

20
10

4 KAKOVOST INFORMIRANJA skupaj 20

Informiranje vsebuje vse pomembne informacije za uporabnika
Informiranje ne vsebuje vseh pomembnih informacij za uporabnika 

20
10

Sofinancirajo se programi z največjim skupnim številom 
točk, vendar samo, če pri točkovanju zberejo najmanj 70 točk. 
Višina sredstev je določena z letnim programom športa.

Pri informiranju o športni rekreaciji se sofinancira največ 
šest programov z najvišjim številom točk.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za pro-
grame informiranja o športni rekreaciji, ki se izračuna kot 
razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem progra-
mu športa za programe, in skupnim številom točk vseh na 
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javni razpis prijavljenih programov, ki izpolnjujejo pogoje za 
sofinanciranje.

4. Šport invalidov

69. člen
(vsebina in pogoji za sofinanciranje)

Na področju športa invalidov se sofinancirata vključevanje 
in sodelovanje v mednarodnih organizacijah in udeležba na 
mednarodnih tekmovanjih. Sofinancira se tisto invalidsko orga-
nizacijo, ki deluje na državni ravni na področju športa invalidov 
in je včlanjena v mednarodni paraolimpijski komite.

70. člen
(višina sofinanciranja)

Višina sredstev za sofinanciranje športa invalidov je dolo-
čena z letnim programom športa.

III. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU

1. Usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov

71. člen
(vsebina sofinanciranja)

S sredstvi za usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih 
kadrov se sofinancira:

1. programe usposabljanja strokovnih delavcev v športu in
2. programe spopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, 

ki jih je določil strokovni svet.

72. člen
(pogoji za sofinanciranje usposabljanja in spopolnjevanja)

Za sofinanciranje usposabljanja in spopolnjevanja stro-
kovnih kadrov lahko kandidirajo vsi nosilci, ki jih je določil 
strokovni svet, in od nosilcev pooblaščeni izvajalci programov 
usposabljanja in spopolnjevanja v športu. Nosilci in od nosilcev 
pooblaščeni izvajalci programov usposabljanja in spopolnjeva-
nja v športu morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. pripravljen program s podatki o nazivu, ciljih in namenu 
programa, trajanju programa, povezanosti z drugimi programi, 
o opisu predmetnika s predavatelji, o pogojih za vpis, o pogojih 
za dokončanje programa in s podatki o pridobljenem nazivu,

2. pripravljen natančen finančni načrt,
3. zagotovljeni predavatelji z ustrezno izobrazbo, uspo-

sobljenostjo, nazivi ter referencami na predmetnem področju 
usposabljanja oziroma spopolnjevanja,

4. pripravljen seznam strokovne literature, namenjene za 
izvajanje programa,

5. zagotovljene prostorske, kadrovske in tehnološke zmo-
žnosti, ki omogočajo izvedbo programov usposabljanja in spo-
polnjevanja, ter

6. prodajna cena programa mora biti zmanjšana za zne-
sek, v katerem bo program sofinanciran iz javnih sredstev in 
sredstev evropske kohezijske politike.

73. člen
(merila in višina sofinanciranja)

Posamezni programi usposabljanja in spopolnjevanja, ki 
izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ocenjujejo in izbirajo 
po merilih iz naslednje preglednice:

Merilo Število točk
1. VSEBINSKI KRITERIJI skupaj 80
2. Administrativni kriterij usposobljenosti in upravičenosti – sposobnost strokovno-administrativnega kadra 

za administrativno podporo programom usposabljanja 
0–20

3. Cilji projekta so dobro definirani in dosegljivi, se navezujejo na potrebe in nudijo rešitev določenih pro-
blemov

0–10

4. Reference prijaviteljev in predavateljev na predmetnem področju 0–10
5. Izobrazba, usposobljenost, nazivi predavateljev 0–10
6. Skladnost s horizontalnimi prioritetami, aktivnost obveščanja, razpoložljivost potrebnih virov, izbranost 

in določenost aktivnosti in metod
0–10

7. Organizacija je dobila sredstva iz evropske kohezijske politike za projekt s strani ministrstva v preteklih 
letih

0–10

8. Kriterij pripravljene ali načrtovane podporne obvezne strokovne literature, profesionalne kompetence in 
dosežki poglavitnih strokovnjakov

0–10

9. FINANČNI KRITERIJ skupaj 20
10. Stroškovno ugodna finančna konstrukcija 0–5
11. Samo pokrivanje stroškov 0–5
12. Nizka prodajna cena programov 0–10

Vsota točk posameznega programa po vseh merilih pome-
ni skupno število točk posameznega programa. Sofinancira se 
samo tiste programe, ki pri točkovanju zberejo najmanj 60 točk.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za progra-
me usposabljanja in spopolnjevanja ločeno; ta se izračuna kot 
razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu 
športa za programe usposabljanja in spopolnjevanja, in skupnim 
številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov usposa-
bljanja in spopolnjevanja, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

2. Založniška dejavnost

74. člen
(vsebina sofinanciranja)

S sredstvi za založniško dejavnost se sofinancira strokov-
na in znanstvena založniška dejavnost (v nadaljnjem besedilu: 
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publikacija) na področju športa, namenjena izvajanju progra-
mov usposabljanja in spopolnjevanja, ki jih je določil strokovni 
svet, in sicer:

1. strokovne knjige,
2. strokovne in znanstvene revije oziroma dele revij s 

strokovno ali znanstveno tematiko,
3. zbornike strokovnih in znanstvenih kongresov in po-

svetov ter
4. strokovna dela v drugih medijskih oblikah.

75. člen
(pogoji za sofinanciranje)

Za sofinanciranje publikacij lahko pridobijo sredstva iz-
vajalci, ki ob izpolnjevanju pogojev iz 72. člena tega pravilnika 
izpolnjujejo še naslednje pogoje:

1. pripravijo vsebinski opis publikacije,
2. pripravijo natančen finančni načrt za izdajo publikacije,
3. za strokovne knjige zagotovijo najmanj dve recenziji 

uveljavljenih strokovnjakov, ki bosta objavljeni v knjigi,
4. publikacija mora iziti v letu sofinanciranja in
5. zmanjšajo prodajno ceno sofinancirane publikacije za 

znesek, za katerega bo izdaja publikacije sofinancirana iz 
javnih sredstev.

76. člen
(merila za sofinanciranje)

Publikacije se ovrednotijo na podlagi meril iz naslednje 
preglednice:

Merilo Število vrednostnih točk

Ekonomičnost, deficitarnost 0–25

Strokovnost 0–30

Uporabnost za različne programe usposabljanja in spopolnjevanja 0–45

Sofinancira se publikacije, ki pri točkovanju zberejo naj-
manj 30 vrednostnih točk. Na podlagi števila vrednostnih točk 
se glede na vrsto publikacije iz 74. člena tega pravilnika določi 
število točk za sofinanciranje, in sicer:

Vrsta publikacije Število vrednostnih točk Število točk za sofinanciranje

strokovne knjige 30–50 300

51–75 400

76–100 600

strokovne in znanstvene revije oziroma deli revij s strokovno ali 
znanstveno tematiko

30–50 300

51–75 1000

76–100 5000

zborniki strokovnih in znanstvenih kongresov in posvetov 30–50 100

51–75 500

76–100 1000

strokovna dela v drugih medijskih oblikah najmanj 30 400

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za sofi-
nanciranje publikacij, ki se izračuna kot razmerje med obsegom 
sredstev, določenih v letnem programu športa za programe 
založništva, in skupnim številom točk za sofinanciranje vseh na 
javni razpis prijavljenih programov založništva, ki izpolnjujejo 
pogoje za sofinanciranje.

77. člen
(višina sofinanciranja)

Sofinancira se do 80 % vrednosti publikacije, druga sred-
stva mora pridobiti izvajalec sam.
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3. Znanstvenoraziskovalna dejavnost

78. člen
(pogoji za sofinanciranje)

Za sofinanciranje izbranih znanstvenoraziskovalnih pro-
jektov lahko kandidirajo izvajalci programov, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje raziskovalne dejavnosti ali 
projekt pripravljajo skupaj z izvajalcem, registriranim za opra-
vljanje raziskovalne dejavnosti, in

– predložijo projekt, iz katerega sta razvidna vsebina in 
natančen finančni načrt.

Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora 
biti znanstveno raziskovalni projekt aplikativen in sofinanciran 
iz ciljnih raziskovalnih programov.

79. člen
(merila za sofinanciranje)

Znanstvenoraziskovalne projekte se ovrednoti na podlagi 
meril iz naslednje preglednice:

Merilo Število točk

Praktična uporabnost 0–25

Znanstvene reference avtorjev 0–25

Skladnost programov z razpisno vsebino 0–50

Sofinancira se lahko največ dva znanstvenoraziskovalna 
projekta z najvišjim številom točk.

Višina sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost je 
določena z letnim programom športa.

4. Meritve, analize in svetovanja

80. člen
(pogoji in višina sofinanciranja)

Za sofinanciranje meritev, analiz in svetovanja lahko kan-
didira izvajalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. predložiti mora program, iz katerega sta razvidna vse-
bina in natančen finančni načrt,

2. program mora biti pripravljen v sodelovanju z NPŠZ in 
opremljen z mnenjem olimpijskega komiteja,

3. s cenikom storitev morajo biti predhodno pisno sezna-
njene NPŠZ in

4. prodajna cena sofinanciranih meritev, analiz in sveto-
vanja mora biti zmanjšana za skupno vrednost, za katero bo 
vsaka storitev sofinancirana iz javnih sredstev.

Sofinancira se do 75 % vrednosti programa, preostala 
sredstva mora izvajalec pridobiti sam. Višina sredstev za so-
financiranje meritev, analiz in svetovanja je določena z letnim 
programom športa.

5. Preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil  
in postopkov

81. člen
(vsebina sofinanciranja)

S sredstvi za preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil 
in postopkov se sofinancira:

1. izobraževanje vseh, ki sodelujejo v športu,
2. informiranje o novostih v boju proti dopingu,
3. mednarodno sodelovanje,
4. testiranje in
5. vpeljevanje novosti v boju proti dopingu.

82. člen
(pogoji za sofinanciranje)

Za sofinanciranje dejavnosti iz prejšnjega člena lahko 
kandidira nosilec dejavnosti preprečevanja uporabe nedovo-

ljenih poživil in postopkov, če predloži program, iz katerega 
morata biti razvidna vsebina in natančen finančni načrt.

Višina sredstev za sofinanciranje dejavnosti preprečeva-
nja uporabe nedovoljenih poživil in postopkov je določena z 
letnim programom športa.

6. Delovanje zvez in zavodov, ki opravljajo strokovne  
in razvojne naloge

83. člen
(pogoji za sofinanciranje)

Sofinancira se delovanje olimpijskega komiteja kot osre-
dnje športne organizacije, Inštituta za šport pri Fakulteti za 
šport Univerze v Ljubljani, delovanje zamejskih športnih zvez 
ter drugih zvez in zavodov na državni ravni, ki opravljajo stro-
kovne in razvojne naloge v športu (v nadaljnjem besedilu: 
druge zveze in zavodi), katerih delovanje se v skladu s tem 
pravilnikom ne sofinancira za področje vrhunskega športa, 
športne rekreacije ali interesne športne vzgoje otrok, mladine 
in interesne športne dejavnosti študentov.

Za sofinanciranje delovanja drugih zvez in zavodov lahko 
kandidirajo izvajalci, ki predložijo letni delovni načrt, iz katerega 
mora biti razvidno, da na državni ravni opravljajo strokovne in 
razvojne naloge v športu, in natančen finančni načrt.

84. člen
(vsebina sofinanciranja)

S sredstvi za delovanje se sofinancira delo na projektih do 
višine 25 % vrednosti projektov in materialne stroške do višine 
5 % vrednosti projektov.

85. člen
(merila za sofinanciranje)

Posamezne projekte se ovrednoti po merilih iz naslednje 
preglednice:

Merilo Število točk

Strokovnost 0–10

Uporabnost za šport 0–25

Aplikativnost 0–25

Izražen javni interes v športu 0–40

Sofinancira se tiste projekte, ki na podlagi točkovanja 
dosežejo najmanj 50 točk.

86. člen
(višina sofinanciranja)

Višina sofinanciranja se določi na podlagi doseženega 
števila točk v skladu z naslednjo preglednico:

Vsota točk  
za projekt

 % sofinanciranja 
dela na projektih

 % sofinanciranja 
materialnih 

stroškov

50–59 točk 5 % 1 %

60–69 točk 10 % 2 %

70–79 točk 15 % 3 %

80–89 točk 20 % 4 %

90–100 točk 25 % 5 %

87. člen
(sofinanciranje zamejskih športnih zvez)

Ne glede na 84., 85. in 86. člen tega pravilnika se sred-
stva za sofinanciranje zamejskih športnih zvez, višina katerih 
je določena z letnim programom športa, prijaviteljem delijo v 
enakem deležu.
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7. Mednarodna dejavnost v športu

88. člen
(vsebina sofinanciranja)

Na področju mednarodne dejavnosti v športu se sofinan-
cira:

1. članarine v eni evropski in svetovni športni zvezi,
2. udeležbo enega delegata na uradnih zasedanjih evrop-

ske in svetovne športne zveze,
3. dejavnost ambasadorja za šport, strpnost in »Fair play« 

ter
4. organizacijo velikih mednarodnih športnih prireditev.

89. člen
(pogoji in višina sofinanciranja)

NPŠZ, ki so razvrščene v prve tri razrede zvez, se na 
podlagi dokazil o plačilih sofinancira:

1. plačilo članarine v evropski in svetovni športni zvezi, 
vendar največ do 1000 točk po vrednosti točke za področje 
vrhunskega športa, ter

2. stroške udeležbe delegata na uradnih zasedanjih med-
narodnih športnih zvez, vendar največ do 200 točk po vrednosti 
točke za področje vrhunskega športa.

Olimpijskemu komiteju se na podlagi dokazil o plačilih 
sofinancira stroške udeležbe delegatov na uradnih zasedanjih 

mednarodnih športnih organizacij, vendar največ do 3000 točk 
po vrednosti točke za področje vrhunskega športa.

90. člen
(ambasador za šport, strpnost in “Fair play”)

Sofinancira se izvajanje programa ambasadorja za šport, 
strpnost in “Fair play”, in sicer do 850 točk po vrednosti točke 
za področje vrhunskega športa za vsakega ambasadorja in 
vsakega namestnika ambasadorja.

Za sofinanciranje programa v skladu s tem členom lah-
ko kandidira ambasador za šport, strpnost in “Fair play”, če 
predloži program, iz katerega morata biti razvidna vsebina in 
natančen finančni načrt.

91. člen
(velike mednarodne športne prireditve)

Sofinancira se velike mednarodne športne prireditve v 
športnih disciplinah rednega programa OI, in sicer svetovna 
in evropska prvenstva, ki jih organizatorji prijavijo ministrstvu 
do 15. novembra za naslednje proračunsko leto in za katera 
vlada sprejme sklep, da se jih lahko sofinancira iz proračuna 
ministrstva.

Višina sofinanciranja evropskih in svetovnih prvenstev 
se izračuna na podlagi pripadajočega števila točk iz naslednje 
preglednice:

Razred športne panoge Starostna kategorija Svetovno prvenstvo Evropsko prvenstvo

1. članska 5000 3500

mladinska 6000 4000

mlajša 6000 4000

2. mladinska 5000 3500

mlajša 5000 3500

3. mladinska 4000 3000

mlajša 4000 3000

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke glede 
na število in vrsto evropskih in svetovnih prvenstev v prora-
čunskem letu, in sicer tako, da se celoten obseg sredstev za 
evropska in svetovna prvenstva deli s seštevkom točk vseh 
evropskih in svetovnih prvenstev, za katera je vlada sprejela 
sklep, da se jih lahko sofinancira iz proračuna ministrstva.

Sofinancira se neposredne materialne stroške organiza-
cije prireditve, vendar največ do 20 % predračuna za izvedbo 
velike mednarodne športne prireditve v članski konkurenci 
oziroma do 40 % predračuna za izvedbo velike mednarodne 
športne prireditve v mladinski in mlajših kategorijah.

8. Graditev javnih športnih objektov

8.1 Splošne določbe

92. člen
(predmet sofinanciranja)

S sredstvi za graditev javnih športnih objektov se sofi-
nancira:

1. novogradnje javnih športnih objektov,
2. posodabljanje javnih športnih objektov in
3. športna oprema.
Investicije, pri katerih vadbeni prostori ne dosegajo 50 % 

celotne površine objekta ali ne dosegajo priporočenega špor-
tnega standarda, se ne sofinancirajo.
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93. člen
(merila za sofinanciranje javnih športnih objektov)

Investicije v novogradnje in posodabljanje javnih športnih 
objektov se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:

Merilo Število točk

1 SKLADNOST S CILJI RAZPISA IN UTEMELJENOST PROJEKTA skupaj 50

Investicija v vadbene prostore 0–20

Velikost športnega standarda 0–10

Namembnost objekta 0–10

Ustreznost glede na raven tekmovanja 0–10

2 REGIONALNI KRITERIJ skupaj 10

Povprečna površina obstoječih športnih objektov na prebivalca v lokalni skupnosti 0–5

Povprečna površina obstoječih športnih objektov na prebivalca v statistični regiji 0–5

3 FINANČNI KRITERIJ skupaj 25

Finančna konstrukcija 0–10

Dosedanje sofinanciranje iz državnega proračuna 0–5

Vlaganja v programe športa v preteklih petih letih (brez investicij) 0–5

Pokrivanje stroškov obratovanja 0–5

4 ŠIRŠI UČINKI PROJEKTA skupaj 15

Investicija dopolnjuje mrežo javnih športnih objektov – javni interes v športu 0–5

Predvidena zasedenost objekta 0–5

Prečnost z drugimi resorji 0–5

94. člen
(merila za sofinanciranje športne opreme)

Investicije v športno opremo se ovrednoti po merilih iz 
naslednje preglednice:

Merilo Število točk

1 SKLADNOST S CILJI RAZPISA IN UTEMELJENOST PROJEKTA skupaj 70

Namembnost 0–70

2 FINANČNI KRITERIJ skupaj 20

Finančna konstrukcija 0–15

Dosedanje sofinanciranje iz državnega proračuna 0–5

3 ŠIRŠI UČINKI PROJEKTA skupaj 10

Izražen javni interes v športu 0–10

95. člen
(višina sofinanciranja)

Investicije, ovrednotene v skladu z merili iz 93. in 94. člena 
tega pravilnika, se razvrsti v razrede in sofinancira v skladu z 
naslednjo preglednico:

Razred Število točk Obrazložitev

1 51–60 Investicijski projekt se sofinancira v višini do 20 % deleža, določenega v 96., 97. oziroma 98. členu 
tega pravilnika

2 61–70 Investicijski projekt se sofinancira višini 21 do 40 % deleža, določenega v 96., 97. oziroma 98. členu 
tega pravilnika

3 71–80 Investicijski projekt se sofinancira v višini 41 do 60 % deleža, določenega v 96., 97. oziroma 98. členu 
tega pravilnika

4 81–90 Investicijski projekt se sofinancira v višini 61 do 80 % deleža, določenega v 96., 97. oziroma 98. členu 
tega pravilnika

5 91–100 Investicijski projekt se sofinancira v višini 81 do 100 % deleža, določenega v 96., 97. oziroma 98. členu 
tega pravilnika
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8.2 NOVOGRADNJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV

96. člen
(vsebina in delež sofinanciranja)

Sofinancira se novogradnje športnih objektov v lokalnih 
skupnostih do zadostitve minimalnega standarda športa, kar 
predstavlja 0,3 m2 pokrite vadbene površine in 3 m2 nepokri-
te vadbene površine na občana.

Sofinancira se novogradnje nadomestnih športnih 
objektov.

Sofinancira se novogradnje športnih objektov, ki se 
gradijo v okviru šolskega prostora. Sofinancira se površine, 
ki presegajo šolski normativ.

Sofinancira se tudi novogradnje drugih športnih objek-
tov in športnih naprav.

Sredstva za sofinanciranje na podlagi tega člena lahko 
predstavljajo do 20 % vrednosti posamezne investicije. V 
skladu s sklepom vlade ali v primeru sofinanciranja posa-
mezne investicije iz sredstev evropske kohezijske politike 
je lahko delež sofinanciranja, določen v tem odstavku, tudi 
večji.

8.3 Posodabljanje javnih športnih objektov

97. člen
(vsebina in delež sofinanciranja)

Sofinancira se adaptacija, rekonstrukcija in tehnolo-
ška posodobitev športnih objektov. Sredstva za sofinanci-
ranje adaptacije, rekonstrukcije in tehnološke posodobitve 
športnih objektov lahko predstavljajo največ 20 % vrednosti 
investicije. V skladu s sklepom vlade ali v primeru sofinanci-
ranja posamezne investicije iz sredstev evropske kohezijske 
politike je lahko delež sofinanciranja, določen v tem členu, 
tudi večji.

8.4 Športna oprema

98. člen
(vsebina in delež sofinanciranja)

Sofinancira se športna oprema v višini do 50 % vred-
nosti investicije.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

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

vilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 6/07, 86/08, 
51/09, 103/10 in 36/11).

100. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se 

končajo v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni 
list RS, št. 6/07, 86/08, 51/09, 103/10 in 36/11).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-32/2012
Ljubljana, dne 16. maja 2012
EVA 2012-3330-0035

dr. Žiga Turk l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost,  
kulturo in šport

1633. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal 
in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, 
namenjenih za vgradnjo v necestne premične 
stroje

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za pro-
izvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) 
izdaja minister za kmetijstvo in okolje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o emisiji plinastih onesnaževal in delcev  

iz motorjev z notranjim zgorevanjem, 
namenjenih za vgradnjo  

v necestne premične stroje

1. člen
V Pravilniku o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz 

motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo 
v necestne premične stroje (Uradni list RS, št. 54/11), se 
v 1. členu besedilo »Komisije 2010/26/EU z dne 31. marca 
2010 o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
97/68/ES o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih 
proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim 
zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno me-
hanizacijo (UL L št. 86 z dne 1. 4. 2010, str. 29)« nadomesti z 
besedilom »2011/88/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. novembra 2011 o spremembah Direktive 97/68/ES glede 
določb za motorje, dane na trg v okviru sistema prožnosti (UL 
L št. 305 z dne 23. 11. 2011, str. 1)«.

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

»30. člen
(prožna shema)

(1) Proizvajalec originalne opreme lahko za motorje, ki 
se uporabljajo za razne namene, razen za majhne motorje ter 
motorje za pogon železniških pogonskih voz in plovil za plovbo 
po celinskih vodnih poteh, uporabi pri dajanju na trg prožno 
shemo tipske odobritve iz priloge 13 tega pravilnika.

(2) Proizvajalec originalne opreme mora pred dajanjem 
motorjev na trg iz prejšnjega odstavka pridobiti soglasje mini-
strstva za uporabo prožne sheme tipske odobritve.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek morajo biti motorji, ki se 
dajejo na trg v sklopu prožne sheme tipske odobritve, skladni 
z določbami 6. in 9. člena tega pravilnika.

(4) Proizvajalec originalne opreme mora na motorje, ki 
imajo soglasje za uporabo prožne sheme tipske odobritve, 
pritrditi nalepko z naslednjim besedilom: »Motor, dan na trg na 
podlagi prožne sheme tipske odobritve«.

(5) Proizvajalec originalne opreme mora predložiti mi-
nistrstvu na zahtevo podatke o označitvi motorjev v skladu s 
prejšnjim odstavkom, ki so dani na trg v okviru prožne sheme 
tipske odobritve.

(6) Proizvajalec originalne opreme vlogo za uporabo pro-
žne sheme tipske odobritve iz prvega in drugega odstavka tega 
člena vloži na ministrstvo:

a) v obdobju veljavnosti stopnje, ki ni III.B stopnja zmanj-
šanja emisij, za motorje, namenjene izključno za njegovo 
uporabo, razen za pogon lokomotiv. Število motorjev, ki ne 
izpolnjujejo mejne vrednosti emisij, ki je predpisana v času 
vložitve vloge, vendar imajo tipsko odobritev glede na zadnjo 
predhodno stopnjo mejnih vrednosti emisij, ne sme biti večje od 
dovoljenih količin iz 1.1. ali 1.2. točke priloge 13, ki je sestavni 
del tega pravilnika;

b) v obdobju veljavnosti III.B stopnje zmanjšanja emisij, 
vendar ne dlje kot tri leta od začetka veljavnosti te stopnje za 
motorje, namenjene izključno za njegovo uporabo, razen za 
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pogon lokomotiv. Število motorjev, ki ne izpolnjujejo III.B mejne 
vrednosti emisij, vendar imajo tipsko odobritev glede na zadnjo 
predhodno stopnjo mejnih vrednosti emisij, ne sme biti večje od 
dovoljenih količin iz 2.1. ali 2.2. točke priloge 13 tega pravilnika;

c) v obdobju veljavnosti III.B stopnje zmanjšanja emisij, 
vendar ne dlje kot tri leta od začetka veljavnosti te stopnje za 
motorje za pogon lokomotiv, izključno za njegovo uporabo. 
Število motorjev, ki ne izpolnjujejo III.B mejne vrednosti emisij, 
vendar imajo tipsko odobritev glede na zadnjo predhodno sto-
pnjo mejnih vrednosti emisij, ne sme biti večje od dovoljenih 
količin iz 2.3. točke priloge 13 tega pravilnika. Vlogi morajo biti 
priloženi dokazi, da zaradi tehničnih razlogov ni mogoče doseči 
skladnosti z mejnimi vrednostmi III.B stopnje zmanjšanja emisij.

(7) K vlogi iz prejšnjega odstavka mora proizvajalec origi-
nalne opreme priložiti naslednje:

a) vzorec oznak, ki se pritrdijo na vsak del necestne 
mobilne mehanizacije, v katero se bo vgradil motor, dan na trg 
v okviru prožne sheme tipske odobritve. Oznake vsebujejo na-
slednje besedilo: »STROJ ŠT. … (serija strojev) OD … (skupno 
število strojev v posamezni kategoriji moči motorja) Z MOTOR-
JEM št. … S HOMOLOGACIJO (Direktiva 97/68/ES) št. …« in

b) vzorec dodatne oznake, ki se pritrdi na motor, z bese-
dilom iz četrtega odstavka tega člena.

(8) Proizvajalec originalne opreme mora predložiti mini-
strstvu podatke o izvajanju prožne sheme tipske odobritve, 
ki jih ministrstvo lahko zahteva za izdajo soglasja iz drugega 
odstavka tega člena.«.

3. člen
Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dajanje na trg nadomestnih motorjev razreda R B, 

RC A, RC B, RH A in RL A se odobri za motorje, ki:
a) dosegajo mejne vrednosti III.A stopnje zmanjšanja emi-

sij, če so namenjeni za nadomestitev motorjev v lokomotivah in 
železniških pogonskih vozovih, ki:

– ne dosegajo III.A stopnje zmanjšanja emisij ali
– dosegajo III.A stopnjo zmanjšanja emisij, ne pa tudi III.B 

stopnje zmanjšanja emisij;

b) ne dosegajo mejnih vrednosti III.A stopnje zmanjšanja 
emisij, če so namenjeni za nadomestitev motorjev v železniških 
pogonskih vozovih brez možnosti upravljanja motorjev na teh 
vozovih in brez možnosti neodvisnega premikanja vozov, pod 
pogojem, da ti motorji dosegajo vsaj enako visoko stopnjo 
zmanjšanja emisije kot motorji, ki se vgrajujejo v obstoječe 
železniške pogonske vozove istega tipa.«.

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti od-
stavek, ki se glasita:

»(3) Odobritev dajanja na trg nadomestnih motorjev iz 
prejšnjega odstavka se izda na vlogo proizvajalca originalne 
opreme, če ministrstvo na podlagi dokumentacije, ki jo pre-
dloži proizvajalec originalne opreme, ugotovi, da bi uporaba 
nadomestnega motorja, ki izpolnjuje mejne vrednosti emisij, 
ki je predpisana v času vložitve vloge, povzročila tehnične 
težave pri vgradnji in delovanju v lokomotivah ali železniških 
pogonskih vozovih.

(4) Na motorje iz prvega in drugega odstavka tega člena 
se pritrdi oznaka z besedilom »NADOMESTNI MOTOR« in 
navedbo reference odstopanja iz prvega odstavka tega člena 
oziroma reference odobritve iz prejšnjega odstavka.«.

4. člen
V tretjem odstavku 38. člena se beseda »tretjega« na-

domesti z besedo »drugega«, besedilo »RB« nadomesti z 
besedilom »R B«, oznaka »<« pa se nadomesti z oznako »>«.

5. člen
V prvem odstavku 39. člena se pod točko b) v četrti ali-

neji za besedo »motorji« doda besedilo »za pogon železniških 
pogonskih voz«, oznaka »≥« pa se nadomesti z oznako »>«.

V peti alineji se za besedo »motorji« doda besedilo »za 
pogon lokomotiv«, oznaka »<« pa se nadomesti z oznako »>«.

6. člen
V 2. delu priloge 1 se za tabelo 1 dodata novi tabeli 1a in 

1b, ki se glasita:

»Tabela 1a: mejne vrednosti III.A stopnje zmanjševanja emisij plinastih onesnaževal in delcev za motorje za pogon lokomotiv
oznaka ra-

zreda
efektivna moč

P (kW)
ogljikov monoksid

CO (g/kWh)
vsota ogljikovodikov in dušikovih oksidov

HC+NOx (g/kWh)
delci

PT (g/kWh)
RL A 130 ≤ P ≤ 560 3,5 4,0 0,2

ogljikovodiki
HC (g/kWh)

dušikovi oksidi
NOx (g/kWh)

RH A P > 560 3,5 0,5 6,0 0,2
RH A P > 2000* 3,5 0,4 7,4 0,2
* SV > 5 l/valj

Tabela 1b: mejne vrednosti III.A stopnje zmanjševanja emisij plinastih onesnaževal in delcev za pogon železniških pogonskih voz
oznaka 
razreda

efektivna moč
P (kW)

ogljikov monoksid
CO (g/kWh)

vsota ogljikovodikov in dušikovih oksidov
HC+NOx (g/kWh)

delci
PT (g/kWh)

RC A P > 130 3,5 4,0 0,2
«.

7. člen
Priloga 13 se nadomesti z novo prilogo 13, ki je kot priloga 

sestavni del tega pravilnika

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-180/2012
Ljubljana, dne 22. maja 2012
EVA 2012-2330-0042

Franc Bogovič l.r.
Minister 

za kmetijstvo in okolje
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PRILOGA 
»PRILOGA 13 

ŠTEVILO MOTORJEV, DANIH NA TRG NA PODLAGI PROŽNE SHEME TIPSKE ODOBRITVE 

 

Število motorjev, razen majhnih motorjev ter motorjev za pogon železniških pogonskih voz in plovil za 
plovbo po celinskih vodnih poteh, ki se jih lahko da na trg na podlagi prožne sheme tipske odobritve: 

1.  Obdobje veljavnosti stopnje, ki ni III.B stopnja zmanjšanja emisij 

1.1. Število motorjev, razen za pogon lokomotiv, danih na trg na podlagi prožne sheme tipske 
odobritve, v nobeni kategoriji motorjev ne sme presegati 20 % letne prodaje strojev z motorji te 
kategorije (izračunane kot povprečje prodaje za zadnjih pet let na trgu EU). Če proizvajalec originalne 
opreme svojo opremo daje na trg EU manj kot pet let, se povprečje izračuna za obdobje, v katerem 
daje svojo opremo na trg EU. 

1.2.  Ne glede na prejšnjo točko lahko proizvajalec originalne opreme zaprosi za soglasje 
ministrstvo, da lahko njegovi proizvajalci motorjev dajo na trg določeno število motorjev, razen za 
pogon lokomotiv, izključno za njegovo uporabo. Število motorjev v posamezni kategoriji ne sme 
presegati naslednjih količin:   

Kategorija motorja Število motorjev 
19 ≤ P < 37 kW 200 
37 ≤ P < 75 kW 150 
75 ≤ P < 130 kW 100 
130 ≤ P < 560 kW 50 

2. Obdobje veljavnosti III.B stopnje zmanjšanja emisij 

2.1.  Število motorjev, razen za pogon lokomotiv, danih na trg na podlagi prožne sheme tipske 
odobritve, v nobeni kategoriji motorjev ne sme presegati 37,5 % letne prodaje strojev z motorji te 
kategorije (izračunane kot povprečje prodaje za zadnjih pet let na trgu EU). Če proizvajalec originalne 
opreme svojo opremo daje na trg EU manj kot pet let, se povprečje izračuna za obdobje, v katerem 
daje svojo opremo na trg EU. 

2.2.  Ne glede na prejšnjo točko lahko proizvajalec originalne opreme zaprosi za soglasje 
ministrstvo, da lahko njegovi proizvajalci motorjev dajo na trg določeno število motorjev, razen za 
pogon lokomotiv, izključno za njegovo uporabo. Število motorjev v posamezni kategoriji ne sme 
presegati naslednjih količin:  

Kategorija motorja Število motorjev 
19 ≤ P < 37 kW 200 
37 ≤ P < 75 kW 175 
75 ≤ P < 130 kW 250 
130 ≤ P < 560 kW 125 

2.3  Število motorjev za pogon lokomotiv, danih na trg na podlagi prožne sheme tipske odobritve, 
ne sme presegati količine 16.«. 
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1634. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju 
in izdajanju zdravil za uporabo v humani 
medicini

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in enajstega od-
stavka 79. 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 razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil 
za uporabo v humani medicini

1. člen
V Pravilniku o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju 

zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/08 
in 45/10) se besedilo 8. člena spremeni tako, da se glasi:

»Med zdravila, ki se predpisujejo in izdajajo na obnovljivi 
recept se razvrščajo zdravila, ki se uporabljajo za dolgotrajno 
jemanje ali za zdravljenje kroničnih ali ponavljajočih motenj ali 
bolezni, razen:

– zdravil iz 9. člena tega pravilnika,
– zdravil z režimom izdaje H in ZZ iz 10. člena tega pra-

vilnika in
– zdravil, ki vsebujejo psihotropne snovi iz skupine IIIb Za-

kona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni 
list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrl-A in 47/04 – ZdZPZ).«.

2. člen
V 49. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(izdaja zdravila, predpisanega s splošnim imenom)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kadar je zdravilo predpisano s splošnim imenom, mora 

pooblaščena oseba, ki zdravilo izda, uporabnika oziroma pre-
vzemnika zdravila obvestiti o vseh razpoložljivih zdravilih in mo-
rebitnem doplačilu. Ustrezno zdravilo pooblaščena oseba izda 
sporazumno z uporabnikom oziroma prevzemnikom zdravila.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-7/2012/2
Ljubljana, dne 18. aprila 2012
EVA 2012-2711-0005

Tomaž Gantar l.r.
Minister

za zdravje

1635. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju 
Zakona o nadzoru državne meje

Na podlagi drugega odstavka 12. člena, drugega odstav-
ka 14. člena, šestega odstavka 22. člena, četrtega odstavka 
28. člena ter četrtega odstavka 40. člena Zakona o nadzoru 
državne meje (Uradni list RS, št. 35/01 – uradno prečiščeno 
besedilo) izdaja minister za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona  

o nadzoru državne meje
1. člen

V Pravilniku o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje 
(Uradni list RS, št. 116/07) se drugi odstavek 4. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»(2) Policisti opravljajo mejno kontrolo na območju mej-
nega prehoda, kjer so za to določena mesta. O opravljanju 
mejne kontrole iz kabine ali zunaj nje odloči vodja izmene 
na mejnem prehodu, v njegovi odsotnosti ter na mejnih 
prehodih, kjer vodje izmene ni, pa policist, ki opravlja mejno 
kontrolo.«

2. člen
V prvem odstavku 7. člena se črta deseta alinea.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-158/2012
Ljubljana, dne 3. maja 2012
EVA 2012-1711-0022

dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister

za notranje zadeve

1636. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o nazivih in pooblastilih 
pomorščakov

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 
48/09, 8/10 – ZUP-G in 8/12 – ZVRS-F) in za izvrševanje 
152. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) izdaja minister 
za infrastrukturo in prostor

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

o nazivih in pooblastilih pomorščakov

1. člen
V Pravilniku o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni 

list RS, št. 89/05, 95/07 in 36/09) se v 3. členu 18. točka spre-
meni tako, da se glasi:

»18. 'obalna plovba' je plovba v mejah nacionalne ali 
priobalne plovbe in mejah obalne plovbe držav, s katerimi je 
ministrstvo, pristojno za pomorstvo, sklenilo sporazum v skladu 
z STCW konvencijo;«.

2. člen
Za šestim odstavkom 10. člena se doda nov sedmi od-

stavek, ki se glasi:
»(7) Pooblastilo “osnovno usposabljanje za delo na ladji” 

velja pet let od dneva izdaje.«.

3. člen
V prvem odstavku 21. člena se v prvi alineji beseda »in« 

nadomesti z vejico, v drugi alineji pa se pika nadomesti z be-
sedo »in« in doda nova tretja alineja, ki se glasi:

»– ima opravljen izpit za poveljnika ladje z bruto tonažo 
do 500 v skladu z zahtevami iz dela A-II/3 kodeksa STCW.«.

4. člen
V prvem odstavku 23. člena se v prvi alineji na koncu 

beseda »ali« nadomesti z besedo »in«, druga alineja pa se 
spremeni tako, da se glasi:



Stran 4096 / Št. 38 / 25. 5. 2012 Uradni list Republike Slovenije

»– je opravil tečaj in izpit po programu, ki obsega prila-
gojene vsebine iz dela A-II/2 kodeksa STCW.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek se črtata, četrti od-
stavek pa postane drugi odstavek.

5. člen
V prvem odstavku 24. člena se na koncu druge alineje 

doda beseda »in« in nova tretja alineja, ki se glasi:
»– je opravil tečaj in izpit po programu, ki obsega prila-

gojene vsebine iz dela A-II/2 kodeksa STCW.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek se črtata, četrti od-

stavek po postane drugi odstavek.

6. člen
V četrtem odstavku 45. člena se beseda »neomejeno« 

nadomesti z besedilom »pet let od dneva izdaje«.

7. člen
V tretjem odstavku 46. člena se beseda »neomejeno« 

nadomesti z besedilom »pet let od dneva izdaje«.

8. člen
V četrtem odstavku 47. člena se beseda »neomejeno« 

nadomesti z besedilom »pet let od dneva izdaje«.

POSEBNA DOLOČBA

9. člen
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilni-

ka o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, 
št. 36/09) se črta 9. člen.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

10. člen
V 101. členu se na koncu prve, druge, tretje, devete in 

desete alineje doda besedilo: »če ima pooblastilo »osnovna 
usposobljenost za delo na ladji«.«.

11. člen
Za 108. členom se doda nov 108.a člen, ki se glasi:

»108.a člen
(veljavnost pooblastil v prehodnem obdobju)

(1) Pooblastila in obnovitve pooblastil iz 10. člena, 
20. do 26. člena, 29. do 33. člena, 45. do 48. člena, 52. do 
61. člena in 64.a člena, se izdajajo z veljavnostjo do 31. de-
cembra 2016.

(2) Pooblastila iz 10., 45., 46. in 47. člena, ki so bila 
izdana z neomejeno veljavnostjo, lahko pomorščak zamenja 
za novo pooblastilo, ki se izda z veljavnostjo do 31. decem-
bra 2016.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-120/2012/6
Ljubljana, dne 26. aprila 2012
EVA 2012-2430-0086

Zvone Černač l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor
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1637. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih 
zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter 
delovnih mest na katerih so javni uslužbenci 
upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega 
odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe 
za javni sektor

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport s 
soglasjem reprezentativnih sindikatov za dejavnost vzgoje 
in izobraževanja, podpisniki Aneksa št. 3 h Kolektivni po-
godbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 89/10), na podlagi 
petega odstavka 10. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za 
javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 
16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 83/10, 89/10, 59/11 in 
6/12) izdaja

S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov 
s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih 
mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni 

do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 
39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor

1. točka
V 1. točki Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja 

vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni 
uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 
39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, 
št. 90/11) se v tabeli Razvojni oddelki vrtcev za razvojni odde-
lek Vrtec Antonije Kucler Vrhnika doda razvojni oddelek »Vrtec 
Vodmat Ljubljana«.

2. točka
V 2. točki se za vrstico za delovno mesto fizioterapevt 

I (intenzivna nega, rehabilitacijska enota) doda nova vrstica:

E047023 FIZIOTERAPEVT II (NEGOVALNA ENOTA, DIAGNOSTIČNA 
ENOTA) VII/1 v skladu z normativi, ki jih določi 

zdravstvena zavarovalnica 

3. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0070-19/2012
Ljubljana, dne 29. marca 2012
EVA 2012-3330-0068

dr. Žiga Turk l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost,  
kulturo in šport

Soglasje sindikatov:

Sindikat
vzgoje, izobraževanja,

znanosti in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.

Sindikat
delavcev v vzgojni, izobraževalni

in raziskovalni dejavnosti 
Slovenije

Bojan Hribar l.r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

1638. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi 
omrežnine za distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina na geografskem območju 
Občine Miklavž na Dravskem polju

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetske-
ga zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) družba 
PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo 
energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 
2000 Maribor, kot izvajalec gospodarske javne službe de-
javnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja ze-
meljskega plina na geografskem območju Občine Miklavž na 
Dravskem polju izdaja

A K T
o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi 

omrežnine za distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina na geografskem območju 

Občine Miklavž na Dravskem polju

1. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o do-

ločitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina 
na geografskem območju Občine Miklavž na Dravskem polju 
(Uradni list RS, št. 101/10).

2. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. OM ZP/AG-2422/2012
Maribor, dne 3. maja 2012
EVA 2012-2430-0102

PLINARNA MARIBOR d.o.o.
Zakoniti zastopnik

Milan Curk l.r.

1639. Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil 
in drugih prejemkov v javnem sektorju 
za uravnoteženje javnih financ za obdobje 
od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014

D O G O V O R
o ukrepih na področju plač, povračil in drugih 
prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje 

javnih financ za obdobje od 1. junija 2012  
do 1. januarja 2014

Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati jav-
nega sektorja z namenom uravnoteženja javnih financ zaradi 
gospodarske in finančne krize, soglašajo z vsebino naslednjih 
točk tega dogovora:

I.
1. Osnovne plače in odprava nesorazmerij v osnovnih 

plačah:
– Osnovne plače javnih uslužbencev in funkcionarjev se s 

prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi ZUJF znižajo za 
8% na linearen način. Z istim dnem se odpravita obe preostali 
četrtini nesorazmerja v osnovnih plačah (realizacija z zakonom 
in aneksom št. 5 h KPJS);

– s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi ZUJF 
se ukinejo varovane plače (A040);

– pred koncem leta 2013 se, v skladu s 5. členom Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju, izvedejo obvezna pogajanja 
o možnosti uskladitve vrednosti plačnih razredov iz plačne 
lestvice v smislu omilitve posledic spremembe osnovnih plač 
v skladu s prvo alinejo te točke in o odpravi nepravilnosti v 
plačnem sistemu, kot so opredeljene v Dogovoru o ukrepih na 
področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroe-
konomskih razmer za obdobje 2009–2010 z dne 24. 2. 2009 
in Dogovoru o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za 
obdobje december 2009–november 2011 z dne 28. 10. 2009.

2. Regres za letni dopust za leto 2013
V letu 2013 se regres za letni dopust izplača javnim usluž-

bencem, ki so uvrščeni do vključno 40. plačnega razreda, in 
sicer v naslednji višini:

– do vključno 13. plačnega razreda, se izplača regres v 
znesku 692,00 €,

– od 14. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača 
regres v znesku 484,40 €,

– od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača 
regres v znesku 346,00 €.

Javnim uslužbencem, ki so v letu 2013 v mesecu pred 
izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni v 41. ali višji plačni 
razred, se regres za letni dopust za leto 2013 ne izplača.

Plačni razred za določitev višine regresa zaposlenim za 
leto 2013 je plačni razred, v katerega je uvrščen javni uslužbe-
nec zadnji dan v mesecu pred mesecem izplačila regresa. Jav-
nim uslužbencem, ki še niso pridobili pravice do plače zaradi 
napredovanja v višji naziv in višji plačni razred, je plačni razred 
za določitev višine regresa, plačni razred, v skladu s katerim 
se mu obračunava in izplačuje osnovna plača zadnjega dne v 
mesecu pred izplačilom regresa.

Regres za letni dopust se v letu 2013 zaposlenim izplača 
pri plači za mesec maj.

V nadaljevanju navedeni ukrepi od 3. do vključno 
13. točke in 16. točka tega dogovora se realizirajo s prvim 
dnem naslednjega meseca po uveljavitvi ZUJF s spremem-
bo in dopolnitvijo zakonov, uredb in posameznih kolektivnih 
pogodb dejavnosti in poklicev, v katerih so urejene navedene 
vsebine. Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti se skle-
nejo najkasneje do roka za vložitev referendumske pobude 
zoper ZUJF. Najkasneje pred koncem leta 2013 se izvedejo 
obvezna pogajanja po kolektivnih pogodbah posameznih de-
javnostih in poklicev o možnosti vrnitve posameznih pravic na 
raven pred znižanjem.

3. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
– ohranitev povrnitve stroškov za javni prevoz v nespre-

menjeni višini;
– povrnitev kilometrine v višini 8% cene neosvinčenega 

motornega bencina – 95 oktanov, če javni prevoz ni možen;
– upravičenost do povračila stroškov nad 2 km razdalje 

od kraja bivanja do kraja opravljanja dela;
– omejitev najvišjega mesečnega zneska povračila z vi-

šino minimalne plače (izjema so javni uslužbenci, ki so pre-
meščeni, prevzeti ali so po volji delodajalca sklenili pogodbo o 
zaposlitvi v drugem kraju);

– v primeru organiziranega ali zagotovljenega brezplač-
nega prevoza na delo in z dela zaposleni ni upravičen do 
povračila stroškov prevoza;

– če ima zaposleni v uporabi službeno stanovanje, ima 
pravico do povračila stroškov od kraja službenega stanovanja;

– če zaposleni dodelitev službenega stanovanja zavrne, 
se mu povrnejo stroški prevoza od kraja predloga dodelitve 
službenega stanovanja.

4. Regres za prehrano
– višina regresa znaša 3,52 €;
– do povračila so upravičeni zaposleni, ki delajo več kor 

4 ure dnevno, razen če zaposleni dela krajši delovni čas (naj-
manj polovični delovni čas) na podlagi zakona (npr. ZPIZ, ZZZ, 
krajši delovni čas zaradi starševstva);
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– glede števila prejetih regresov se javnim uslužbencem, 
ki naloge opravljajo v neenakomerno razporejenem delovnem 
času, zagotovi enak položaj kot javnim uslužbencem, ki delajo 
v običajnem delovnem času;

– v primeru zagotovljene brezplačne prehrane ima zapo-
sleni možnost izbire med izplačilom regresa za prehrano ali ko-
riščenja brezplačne prehrane (koriščenje brezplačne prehrane 
in izplačilo regresa za prehrano se izključujeta).

5. Solidarnostna pomoč
– višina solidarnostne pomoči ostane nespremenjena in 

znaša 577,51;
– do solidarnostne pomoči, razen solidarnostne pomoči 

v primeru požara in elementarne nesreče, so upravičeni za-
posleni, katerih osnovna plača ne presega višine minimalne 
plače, pri čemer je upravičenje vezano na osnovno plačo 
zaposlenega v mesecu nastanka dogodka oziroma razloga, 
zaradi katerega je javni uslužbenec upravičen do solidarnostne 
pomoči. V primeru solidarnostne pomoči v primeru požara in 
elementarne nesreče omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo;

– rok za vložitev zahteve in s tem upravičenje do soli-
darnostne pomoči je vezano na 60 dni po nastanku dogodka.

6. Jubilejne nagrade
– višina ostane nespremenjena, in sicer: 577,51 € za 

30 let; 433,13 € za 20 let; 288,76 € za 10 let;
– pravica do jubilejne nagrade se veže na leta delovne 

dobe v javnem sektorju.
7. Odpravnina ob odhodu v pokoj
– znižanje višine na dve povprečni mesečni plači zapo-

slenega v RS oziroma dve zadnji plači zaposlenega, če je to 
zanj ugodneje;

– v primeru, da se javni uslužbenec upokoji v roku dveh 
mesecev po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravi-
ce do starostne pokojnine brez zmanjšanja, je upravičen do 
odpravnine v višini treh mesečnih oziroma povprečnih plač, 
če je zanj to ugodneje. Doda se prehodna določba, da velja 
isto tudi v primeru upokojitve v roku dveh mesecev od začetka 
veljavnosti tega zakona;

– v primeru reaktiviranja delovnega razmerja in ponovne 
upokojitve, zaposlenemu odpravnina ne pripada.

8. Nadomestilo za ločeno življenje
– nadomestilo zajema nadomestilo za stroške stanovanja 

v višini 140,54 €;
– ukine se nadomestilo za prehrano;
– upravičenje do nadomestila je vezano na razporeditev 

na delo več kot 70 km izven kraja bivališča ožje družine.
9. Dnevnice za službena potovanja v tujino
– znižanje dnevnice za 20%;
– dnevnica pripada za potovanja od 10–14 ur in nad 14 ur.
10. Kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene 

namene
– kilometrina za občasno uporabo lastnega vozila v služ-

bene namene znaša 18% cene neosvinčenega motornega 
bencina – 95 oktanov;

– kilometrina za uporabo lastnega vozila za opravljanje 
dela iz pogodbe o zaposlitvi znaša 30% cene neosvinčenega 
motornega bencina – 95 oktanov.

11. Dnevnice za službena potovanja v državi
– višina 16 €;
– določitev enotne dnevnice, in sicer samo za službena 

potovanja, ki trajajo nad 12 ur;
– ukinitev dnevnice za potovanja od 6–8 ur in 8–12 ur;
– določitev dodatnega regresa za prehrano v primeru 

službenega potovanja v trajanju 8 do 12 ur;
– če je v okviru službenega potovanja zagotovljena celo-

tna prehrana, zaposleni nima pravice do dnevnice.
12. Plačilo za delo v tujini
– znižanje nominalnih osnov za določitev osnovne plače 

za 8%;
– znižanje osnove za plačilo davkov in prispevkov glede 

na spremembo plačne lestvice;
– znižanje položajnega dodatka.

13. Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu

– znižanje najvišjega dovoljenega obsega sredstev na-
menjenih za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu s 60% na 50% dosežene razlike med prihodki 
in odhodki.

14. Zaposlovanje, avtorske pogodbe in podjemne 
pogodbe

Zaposlovanje
– zaposlovanje dovoljeno na podlagi soglasja, kot je 

opredeljeno v predlogu ZUJF. Brez soglasja so zaposlitve 
možne v primeru prevzema javnih uslužbencev kot posledica 
prenosa nalog na podlagi zakona oziroma reorganizacije in 
nadomestnih zaposlitev za določen čas (nadomestne zapo-
slitve za določen čas, nadomeščanje dalj časa odsotnih, ki 
prejemajo nadomestila, ki jih ne zagotavlja uporabnik prora-
čuna in nadomeščanje v primeru predčasnega prenehanja 
delovnega razmerja za določen čas).

Avtorske in podjemne pogodbe ter študentsko delo
– sklepanje ni dovoljeno, razen, če gre za primere, ki so 

izrecno določeni v posebnih predpisih ali kadar je avtorska ali 
podjemna pogodba sklenjena za taksativno navedene primere 
v predlogu ZUJF;

– na podlagi soglasja se lahko sklepajo tudi druge avtor-
ske oziroma podjemne pogodbe ter prevzema obveznosti iz 
naslova študentskega dela.

15. Pogodbe o izobraževanju
– sklepanje pogodb o izobraževanju z zaposlenimi ni 

dovoljeno, razen če obveznost sklenitve pogodbe o izobra-
ževanju izhaja iz posebnega predpisa ali kolektivne pogodbe.

16. Dopusti
– zaposlenim od 1. 1. 2013 dalje pripada največ 35 dni 

letnega dopusta iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, 
starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer 
(npr. nepreskrbljeni otroci, kronična bolezen, invalidnost);

– iz naslova posebnih pogojev dela, ki izhajajo iz speci-
fičnosti posameznih dejavnosti oziroma poklicev, se javnemu 
uslužbencu lahko določi še največ 15 dni dopusta.

17. Ukrepi iz interventnega zakona
– interventni ukrepi, ki zadevajo napredovanje v višji 

plačni razred, napredovanje v naziv, redno delovno uspešnost 
in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 
ter usklajevanje plač veljajo do vključno 31. 12. 2013, tako 
kot sledi:

Napredovanje v naziv
– javni uslužbenci in funkcionarji, ki so v letu 2011 in 

2012 napredovali v višji naziv pridobijo pravico do plače v 
skladu z višjim nazivom s 1. 6. 2013;

– v letu 2013 ni napredovanja v višji naziv;
– izjema so javni uslužbenci, ki v letu 2012 in 2013 

pridobijo naziv ali višji naziv in pravico do plače v skladu s 
pridobljenim nazivom ali višjim nazivom, če je pridobitev na-
ziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje nalog na delovnem 
mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča oziroma za 
katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.

Napredovanje v višji plačni razred
– javni uslužbenci in funkcionarji, ki so v letu 2012 napre-

dovali v višji plačni razred, pridobijo pravico do plače v skladu 
z višjim plačnim razredom s 1. 6. 2013;

– v letu 2013 ni napredovanja v višji plačni razred.
Redna delovna uspešnost
– javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2013 ne 

pripada del plače za redno delovno uspešnost.
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
– višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 

20% osnovne plače javnega uslužbenca;
– kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnosti iz 

naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev 
posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno 
znaša največ 30% osnovne plače javnega uslužbenca;
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– javnim uslužbencem za katere velja Uredba o plačah 
direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova v letu 
2013 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o 
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obseg dela za javne 
uslužbence (10% osnovne plače).

Uskladitev osnovnih plač (Ukrep je za javne uslužbence 
predmet Aneksa št. 5 h KPJS)

– vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 1. 1. 
2014 ne uskladi.

II.
Sindikati se zavezujejo, da ne bodo vložili pobude ali 

zahteve za naknadni zakonodajni referendum ali vodili oziroma 
podpirali referendumskih aktivnosti zoper ZUJF, razen v prime-
ru kršitve tega dogovora.

Vladna stran se zavezuje, da bo zagotovila umik določb 
169.a člena ZUJF, pri čemer bodo sindikati in vlada uskladili 
rešitve za vprašanja, ki jih ureja ta člen v okviru socialnega 
sporazuma.

Sindikalna stran se zavezuje, da si bo prizadevala, da 
bodo konfederacije sindikatov, katerih člani so podpisniki tega 
dogovora, podpisale izhodišča za socialni sporazum.

III.
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0100-6/2012/46
Ljubljana, dne 10. maja 2012
EVA 2012-2030-0014

Vlada Republike Slovenije

dr. Senko Pličanič l.r
Minister 

za pravosodje in javno upravo

dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister

 za finance

Reprezentativni sindikati javnega 
sektorja

SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE

Jelka Velički l.r.

SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE 
– PERGAM

Milan Štimec l.r.

SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI

DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.

GLOSA – SINDIKAT KULTURE 
SLOVENIJE

Doro Hvalica l.r.

SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV
SLOVENIJE

Frančišek Verk l.r.

POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Radivoj Uroševič

NI PODPISAL

SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.

SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE

Zvonko Vukadinovič l.r.

FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV  
IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE

Konrad Kuštrin l.r.

SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI 
NEGI SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.

KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 
SLOVENIJE

Peter Majcen
NI PODPISAL

SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA 
SLOVENIJE

Aleksander Ogrizek l.r.

NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE

dr. Tomaž Sajovic
NI PODPISAL

SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH 
USTVARJALCEV RTV

Peter Kosmač
NI PODPISAL

SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV 
SLOVENIJE

Dragana Žitnik l.r.

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA 
SKRBSTVA SLOVENIJE
Darinka Avguštiner l.r.

SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – 
PERGAM

Matija Cevc l.r.

SVAS – SINDIKAT VLADNE AGENCIJE 
SLOVENIJE
Jurij Por l.r.

SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV
Stanislav Sikošek

NI PODPISAL

SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE 
SLOVENIJE

Tom Zalaznik l.r.

SINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE

Stanislav Košir l.r.

SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE

Stane Tomšič l.r.

SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Darko Milenkovič

NI PODPISAL

SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
Iztok Jurančič
NI PODPISAL
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SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA 
SLOVENIJE

Tomaž Virnik
NI PODPISAL

SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO 
DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM

Perica Radonjič l.r.

SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE 
PERGAM

Gregor Novak l.r.

SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE
Loredano Cetin
NI PODPISAL

SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE
Zoran Petrovič
NI PODPISAL

DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE

Alenka Krabonja
NI PODPISAL

SINDIR – SINDIKAT DIREKTORJEV  
IN RAVNATELJEV SLOVENIJE

Anton Obreht l.r.

SORS – SINDIKAT OBČINSKIH 
REDARJEV SLOVENIJE

Sonja Kramar l.r.

SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV
SLOVENIJE

Marko Belavič
NI PODPISAL

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1640. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze 
ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3; Uradni 
list RS, št. 119/06, ZŠtip; Uradni list RS, št. 59/07, Odločba 
US št. U-I-370/06-20; Uradni list RS, št. 15/08, ZViS-F; Urad-
ni list RS, št. 64/08, ZViS-G; Uradni list RS, št. 86/09, ZU-
PJS; Uradni list RS, št. 62/10, Odločba US št. U-I-156/08-16, 
Uradni list RS, št. 34/11, ZUPJS-A; Uradni list RS, št. 40/11, 
ZViS-H; Uradni list RS, št. 78/11) in Odloka o preoblikovanju 
Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, 
OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni list 
RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-
-1D; Uradni list RS, št. 18/09, OdPUL-1E; Uradni list RS, 
št. 83/10) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 24. 4. 
2012 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 10. 5. 
2012 sprejela naslednje

 S P R E M E M B E   S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani

1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 

s spremembami, dopolnitvami in popravki) se črta 164. člen.

2. člen
Poglavje G) Odvzem doktorata s členi od 176. do 180. se 

spremeni, tako da se glasi:

»G) Odvzem strokovnega ali znanstvenega naslova

176. člen
Strokovni oziroma znanstveni naslov se diplomantu od-

vzame, če se po pridobitvi naslova ugotovi:
– da diplomant ni imel z zakonom zahtevane izobrazbe 

za vpis;
– da diplomant ni opravil vseh obveznosti po študijskem 

programu;
– da je diplomant pri zaključnem delu (diplomska naloga, 

magistrska naloga, doktorska disertacija), ki je predpisano po 
študijskem programu, avtorska dela drugih avtorjev v nasprotju 
z uveljavljenimi načini citiranja v pomembnem delu prikazal kot 
svoje lastno delo;

– da zaključno delo (diplomska naloga, magistrska na-
loga, doktorska disertacija), ki je predpisano po študijskem 
programu, v pomembnem delu ni rezultat diplomantovega la-
stnega dela, njegove ustvarjalnosti in dosežkov.

177. člen
O odvzemu znanstvenega naslova doktor znanosti odloča 

senat univerze.
O odvzemu vseh ostalih strokovnih in znanstvenih na-

slovov odloča senat članice univerze, na kateri se je izvajal 
študijski program, po katerem je diplomant pridobil naslov.

Če članica iz prejšnjega odstavka ne obstoji več, odloča 
o odvzemu senat članice, ki izvaja enak ali vsebinsko podoben 
program. Če enakega ali podobnega programa ni več, odloča o 
odvzemu strokovnega ali znanstvenega naslova senat univerze.

178. člen
Predlog za začetek postopka odvzema znanstvenega 

oziroma strokovnega naslova poda rektor oziroma dekan, 
če obstajajo okoliščine, ki kažejo na to, da so pogoji za od-
vzem znanstvenega oziroma strokovnega naslova verjetno 
izkazani.

O predlogu rektorja oziroma dekana odloči pristojni senat.
Če senat meni, da je predlog utemeljen, sprejme sklep, 

s katerim začne postopek odvzema naslova in določi osebo, 
ki je pooblaščena za vodenje postopka do izdaje odločbe (v 
nadaljevanju: pooblaščena oseba).

V primerih uvedbe postopka iz tretje ali četrte alineje 
176. člena senat imenuje komisijo treh visokošolskih učiteljev, 
ki pripravijo ločena pisna poročila o razlogih za odvzem naslova.

Član komisije ali pooblaščena ne sme biti oseba, ki je 
sodelovala v postopku pridobitve strokovnega ali znanstve-
nega naslova kot mentor, somentor ali član komisije za oceno 
diplomantovega zaključnega dela, ki je predpisano s študijskim 
programom.

178.a člen
O začetku postopka odvzema znanstvenega ali strokov-

nega naslova pooblaščena oseba obvesti diplomanta, zoper 
katerega je uveden postopek (v nadaljevanju: diplomant). Di-
plomant se lahko postopka udeležuje sam ali po pooblaščencu.

Diplomant ima pravico pri pooblaščeni osebi vpogledati 
v vse dokumente zadeve, biti seznanjen s stanjem zadeve, 
predlagati dokaze v svojo korist in izvrševati vse druge pravice, 
ki jih ima kot stranka v postopku ob smiselni uporabi zakona, 
ki ureja splošni upravni postopek, kolikor ni s tem statutom 
postopek urejen drugače.

178.b člen
Če se postopek odvzema strokovnega ali znanstvenega 

naslova vodi iz razloga iz druge alineje 176. člena tega statuta, 
senat upoštevajoč okoliščine primera na predlog diplomanta 
odloči o prekinitvi postopka odvzema. S sklepom o prekinitvi 
postopka naloži diplomantu, da v določenem roku opravi manj-
kajoče obveznosti. Če zaradi spremembe študijskega progra-
ma obveznosti ni več mogoče opraviti, senat naloži diplomantu 
druge obveznosti iz enakega ali primerljivega študijskega pro-
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grama v ustreznem obsegu. Pri odločanju o tem senat smiselno 
uporabi pravila o nadaljevanju študija po prekinitvi.

Iz upravičenih razlogov lahko senat določeni rok podaljša 
na predlog diplomanta, vložen pred potekom roka.

Če diplomant v določenem roku opravi manjkajoče obvez-
nosti, senat na predlog pooblaščene osebe postopek odvzema 
ustavi. Če diplomant v določenem roku ne opravi obveznosti, 
se postopek odvzema nadaljuje.

178.c člen
Pooblaščena oseba mora pred odločanjem na senatu 

pozvati diplomanta, da se najkasneje v roku 30 dni od pre-
jema poziva pisno izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so 
pomembni za izdajo odločbe.

Po prejemu pisne izjave diplomanta oziroma po preteku 
roka iz prejšnjega odstavka pooblaščena oseba predlog odlo-
čitve in poročilo o izvedbi postopka, skupaj z ločenimi poročili 
članov komisije iz četrtega odstavka 178. člena, posreduje 
pristojnemu senatu.

179. člen
O odvzemu strokovnega ali znanstvenega naslova odloča 

pristojni senat iz 177. člena na svoji seji.
Če senat ugotovi, da obstoji kateri od razlogov za odvzem 

strokovnega ali znanstvenega naslova, izda odločbo, s katerim 
ta naslov odvzame, sicer pa postopek s sklepom ustavi.

Znanstveni ali strokovni naslov se odvzame z učinkom od 
dne, ko je diplomantu vročena odločba.

180. člen
Pravica do uporabe strokovnega ali znanstvenega naslo-

va preneha z vročitvijo odločbe o odvzemu naslova diplomantu.
Po vročitvi odločbe senata o odvzemu naslova diplo-

mantu, univerza v Uradnem listu Republike Slovenije prekliče 
veljavnost izdane listine.

Univerza vodi razvid podeljenih in odvzetih naslovov.«

3. člen
(Končna določba)

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

Št. 014/12
Ljubljana, dne 24. aprila 2012 in 10. maja 2012

prof. dr. Dušan Mramor l.r.
predsednik

Upravnega odbora

prof. dr. Radovan Stanislav 
Pejovnik l.r.

rektor

1641. Sklep o razveljavitvi glasovanja in izvedbi 
ponovnega glasovanja pri volitvah v svet 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
(KGZS) v prvi volilni skupini v volilnih enotah 
Koper, Postojna in Maribor

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o Kmetijsko gozdar-
ski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 
117/06 ZDavP-2, 26/08, 7/09 Odl. US: U-I-25/08-11) je Volilna 
komisija KGZS na 6. izredni seji dne 23. 5. 2012 sprejela

S K L E P
o razveljavitvi glasovanja in izvedbi ponovnega 

glasovanja pri volitvah v svet Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije (KGZS)  

v prvi volilni skupini v volilnih enotah Koper, 
Postojna in Maribor

1. Zaradi tehnične napake na glasovnicah se razveljavi 
glasovanje za izvolitev članov v svet KGZS v prvi volilni skupini 
v volilnih enotah Koper, Postojna in Maribor, za katerega je bil 
kot dan glasovanja določen 25. 5. 2012.

2. Izvede se ponovno glasovanje za izvolitev članov v svet 
KGZS v prvi volilni skupini v volilnih enotah Koper, Postojna in 
Maribor. Kot dan glasovanja za ponovno glasovanje se določi 
2. 6. 2012.

3. Ponovno glasovanje KGZS za izvolitev članov v svet 
KGZS v prvi volilni skupini v volilnih enotah Koper, Postojna in 
Maribor se izvede samo z glasovanjem po pošti, tako, da se 
volilnim upravičencem pošlje glasovnica za volitve v svet KGZS 
v prvi volilni skupini, z volilno karto in navodilom, kako lahko 
oddajo svoj glas.

4. Gradivo za glasovanje po pošti se volilnim upravičen-
cem v volilnih enotah Koper, Postojna in Maribor pošlje naj-
kasneje 25. 5. 2012. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti 
se bodo upoštevale samo tiste glasovnice, ki jim bo priložena 
podpisana volilna karta in bo iz poštnega žiga razvidno, da so 
bile oddane na pošto najkasneje 1. 6. 2012.

5. Za izvršitev tega sklepa skrbijo Volilna komisija KGZS 
in volilne komisije volilnih enot Koper, Postojna in Maribor.

6. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema. Objavi se v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-3/2012-47
Ljubljana, dne 23. maja 2012

Jože Benec l.r.
Predsednik
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OBČINE

BISTRICA OB SOTLI

1642. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Bistrica ob Sotli za leto 2011

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4), 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in 
15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, 
št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 12. redni 
seji dne 10. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine  

Bistrica ob Sotli za leto 2011

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob 

Sotli za leto 2011.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 

2011 izkazuje:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov Realizacija
 leta 2011

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.112.350

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.369.085

70 DAVČNI PRIHODKI 1.263.570

700 Davki na dohodek in dobiček 1.171.829

703 Davki na premoženje 58.768

704 Domači davki na blago in storitve 32.945

706 Drugi davki 28

71 NEDAVČNI PRIHODKI 105.515

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 47.842

711 Takse in pristojbine 300

712 Denarne kazni 3.582

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 11.127

714 Drugi nedavčni prihodki 42.664

72 KAPITALSKI PRIHODKI 454

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 454

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 742.811

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 392.551

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 350.260

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.942.148

40 TEKOČI ODHODKI 531.276

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 128.756

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 20.035

402 Izdatki za blago in storitve 353.565

403 Plačila domačih obresti 4.595

409 Rezerve 24.325

41 TEKOČI TRANSFERI 608.047

410 Subvencije 21.896

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 361.855

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 53.542

413 Drugi tekoči domači transferi 170.754

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 707.810

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 707.810

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 95.015

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 95.015

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 170.202

(PRORAČUNSKI PRESEŽEK) 170.202

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 16.430

55 ODPLAČILA DOLGA 16.430

550 Odplačila domačega dolga 16.430

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + 153.772

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –16.430

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –170.202

Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih ter-
jatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja 
sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.

3. člen
Sredstva na računih proračuna iz leta 2011 v znesku 

211.463,33 EUR se prenesejo v proračun Občine Bistrica ob 
Sotli za leto 2012.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0035/2012-1
Bistrica ob Sotli, dne 10. maja 2012

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak l.r.

1643. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi 
kulturnega spomenika lokalnega pomena 
na območju Občine Bistrica ob Sotli

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli 
(Uradni list RS, št. 12/09, 26/11) je Občinski svet Občine Bistri-
ca ob Sotli na 12. redni seji dne 10. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o razglasitvi kulturnega 

spomenika lokalnega pomena na območju 
Občine Bistrica ob Sotli

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o raz-

glasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju 
Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 105/11).

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 2. člena odloka tako, da se 

glasi:
»Spomenik se nahaja v katastrski občini Trebče na par-

celnih številkah 62.S, 63.S, del 687 (vzhodni del parcele ob 
parceli 62.S), 688, 689, 697, 699/3, 702/2.«

3. člen
Spremeni se drugi odstavek 3. člena, tako da se glasi:
»Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– Upoštevanje ohranitve kulturnega spomenika v prostor-

skih aktih in v prostorskih ukrepih, izdanih na podlagi predpisov 
o urejanju prostora.

– Prepoved odstranitve (rušenja) ali predelave sestavnih 
delov objekta, ki so ovrednotena kot kulturni spomenik.

– Varovanje in ohranitev etnoloških, arhitekturnih, likovnih 
ter krajinskih lastnosti v njihovi izvirnost in neokrnjenosti.

– Varovanje primarne stavbne mase, primarnih tlorisnih 
in višinskih gabaritov konstrukcijske zasnove in primarnih ma-
terialov na domačijskih objektih: stanovanjski stavbi, suhem 
stranišču, vodnjaku in gospodarskem poslopju.

– Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali območje 
spomenika, je v skladu z 28., 29. in 30. členom ZVKD-1 na 
podlagi predložene projektne dokumentacije oziroma skice z 
opisom predvidenih del potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.

– V stavbno maso domačije lahko posegajo z vzdrževalni-
mi in sanacijskimi deli (delna ali celovita prenova) le pooblašče-
ne osebe s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega ZVKDS.

– Omogočiti je potrebno izvedbo strokovnih opravil v 
skladu z nalogami javne službe.

– V območju spomenika ni dovoljeno postavljanje objek-
tov trajnega ali začasnega značaja ter reklamnih panojev, razen 
v primerih, ki jih s kulturnovarstvenimi pogoji odobri pristojni 
zavod v skladu z vsebino in značajem spomenika.

– Na območju domačije ni dovoljeno asfaltiranje ali pre-
tirano tlakovanje.

– Spomenik mora biti dostopen javnosti. Omogočiti je 
potrebno pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na spo-
meniku.

– Potrebno je določiti stalnega upravljalca objekta in spre-
jeti načrt upravljanja skladno z novimi vsebinami in ukrepi za 
trajno ohranitev spomenika.

– Prepoveduje se uničevanje, poškodovanje, odnašanje 
predmetov ter trgovanje s predmeti ki so ovrednoteni kot del 
spomenika.

– Spomenik se označi v skladu s Pravilnikom o ozna-
čevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, 
št. 57/11).

– V primeru oboroženega spopada se spomenik označi 
tudi z znakom Haške konvencije.

V primeru odkritja kakršnih koli arheoloških najdb mora 
investitor ali odgovorni vodja del najdbo zavarovati nepoškodo-
vano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvestiti pristojno enoto 
ZVKDS (26. člen ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08), ki situacijo 
dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

4. člen
Črta se 8. člen odloka.
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

5. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat, 

pristojen za področje kulturne dediščine.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0009/2010-02-12
Bistrica ob Sotli, dne 10. maja 2012

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak l.r.

1644. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 
Pikapolonica pri Osnovni šoli Bistrica ob Sotli

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2, Uradni 
list RS, št. 100/05 in ZVrt-D, Uradni list RS, št. 25/08, 36/10) 
in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, 
št. 12/09, 26/11) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 
12. redni seji dne 10. 5. 2012 sprejel
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P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec Pikapolonica  

pri Ősnovni šoli Bistrica ob Sotli

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji, način in po-

stopek sprejemanja otrok v Vrtec Pikapolonica pri javnem 
vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Bistrica ob 
Sotli (v nadaljevanju: zavod).

II. VPIS IN SPREJEM OTROK

2. člen
Predšolske otroke se sprejema v organizirano obliko 

vzgoje in varstva, ko je otrok dopolnil starost najmanj 11 me-
secev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega 
dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

3. člen
Zavod vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na 

podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Zavod lahko vpiše oziroma sprejme toliko otrok, kolikor 

dopuščajo prostorski normativi in normativi za oblikovanje od-
delka.

4. člen
Zavod najmanj enkrat letno objavi javni razpis novincev za 

naslednje leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
Starši oziroma skrbniki, ki potrebujejo varstvo za svojega 

otroka, izpolnijo vlogo za vpis otroka na posebnem obrazcu, 
ki ga dobijo v tajništvu šole, na sedežu vrtca ali na spletni 
strani vrtca. Izpolnjeno vlogo oddajo na sedežu zavoda do 
30. aprila.

5. člen
Vloga mora vsebovati vse podatke in priloge, ki se v vlo-

gi zahtevajo. Zavod vlagatelje, katerih vloge bo obravnavala 
komisija, pisno, ustno, po telefonu ali preko elektronske pošte 
pozove k dopolnitvi njihovih vlog zaradi uporabe kriterijev. O 
tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga v določenem roku 
ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na 
podlagi podatkov, ki jo vloga vsebuje.

Dokazila, ki jih starši predložijo za namen točkovanja v 
skladu s kriteriji, ne smejo biti starejša od meseca dni.

V primeru, da obstaja dvom o verodostojnosti dejstev, 
navedenih v prijavi, ima komisija za sprejem otrok pravico 
preveriti posamezna dejstva.

6. člen
Vpis otrok se opravi praviloma v mesecu maju za nasled-

nje šolsko leto. V primeru prostih mest se lahko otroci spreje-
majo skozi vso leto, razen za mesec julij in avgust.

Obvestilo o vpisu otrok v vrtec se objavi v lokalnem mediju 
in na oglasnih deskah vrtca v mesecu aprilu tekočega leta.

7. člen
Vse vloge, ki prispejo med šolskim letom za vpis v novem 

šolskem letu se obravnavajo kot da bi bile vložene v času 
uradnega vpisa.

8. člen
Že vpisani otroci, ki so izpisani za mesec julij in avgust, 

se s 1. 9. novega šolskega leta ne obravnavajo kot novinci.

9. člen
Zavod je dolžan na svojih spletnih straneh objaviti infor-

macije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o 

številu prostih mest, ki so staršem na voljo skozi vse leto. Prav 
tako zavod na zahtevo, posreduje podatke občini ustanoviteljici 
za namen vzpostavitve javno dostopne evidence uporabnikom 
o stanju kapacitet v posameznih oddelkih vrtca.

10. člen
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri 

sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri 
sprejemu ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje 
centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega polo-
žaja družine.

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v du-
ševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z 
govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotraj-
no bolni otroci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa za 
predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojen 
program.

11. člen
Zavod starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v 

vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Zavod o 
vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in 
občino zavezanko za plačilo.

Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo 
o zdravstvenem stanju otroka, ki ga napiše pediater.

III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE  
ZA SPREJEM OTROK V VRTEC

12. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok 

ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih 

mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok (v nada-
ljevanju: komisija).

13. člen
Komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer:
– predstavnika strokovnih delavcev vrtca,
– predstavnika ustanovitelja,
– predstavnika sveta staršev vrtca.

14. člen
Prvo konstitutivno sejo komisije skliče ravnatelj zavoda. 

Komisija na prvi seji izmed članov izvoli predsednika in name-
stnika predsednika. Kandidata za predsednika lahko predlaga 
vsak član komisije, kandidata za podpredsednika komisije pa 
predsednik. Predsednik komisije mora imeti opravljen strokovni 
izpit iz upravnega postopka.

Delo komisije vodi predsednik.
Komisija je sklepčna, če so navzoči trije člani, odločitve 

komisija sprejema z večino glasov vseh svojih članov.
Na sejah sta lahko navzoča ravnatelj in pomočnica ravna-

telja za vrtec, vendar brez pravice glasovanja.
Člane komisije se imenuje za štiri leta in so lahko ponovno 

imenovani. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključe-
nost otroka v vrtec.

15. člen
Komisija za sprejem otrok se mora sestati v roku 15-ih 

dni po izteku roka za prijavo vpisa otrok, vendar ne pozneje 
kot do 25. maja.

Komisija za sprejem otrok obravnava vse prijave za vpis 
otrok v vrtec, ki so vložene do vključno 30. aprila tekočega 
šolskega leta za naslednje šolsko leto.

Komisija pregleda prispele vloge in jih točkuje.
Komisija obravnava vse vloge v skladu z določili zakona, 

ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugo-
tovitvenega postopka.
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16. člen
Na sejah komisije se piše zapisnik, ki mora vsebovati:
– ime in sedež vrtca,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– poimensko prisotnost članov,
– razpoložljivo število prostih mest,
– številčne podatke o prispelih vlogah,
– sprejete sklepe komisije,
– končne ugotovitve komisije.
Prednostni seznam je sestavni del zapisnika, ki ga pod-

pišejo vsi člani komisije.
Zapisnik se mora hraniti v dokumentaciji vrtca v skladu z 

veljavnimi predpisi.

17. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok, ki se za novo šolsko 

leto vpisujejo prvič, praviloma enkrat letno v mesecu maju ali 
juniju.

Komisija med šolskim letom po potrebi obravnava vloge 
mesečno, in sicer tiste, ki prispejo do zadnjega v mesecu pred 
zasedanjem komisije.

IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK  
V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK

18. člen
Komisija za sprejem otrok mora pri izbiri, sprejemu ter 

razporejanju otrok v zavod upoštevati točkovno ovrednotene 
kriterije, in sicer po naslednjem vrstnem redu:

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega 
starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogrože-
nosti zaradi socialnega položaja družine (20. člen Zakona 
o vrtcih).

Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok s posebnimi 
potrebami (20. člen Zakona o vrtcih).

Št. Kriterij Št. točk

1. Starši imajo skupaj z otrokom stalno 
prebivališče na območju občine 
ustanoviteljice oziroma na območju 
šolskega okoliša:

– en starš 15

– oba starša 30

2. Otrok, ki mu je bil odložen vstop v 
osnovno šolo

20

3. Otrok, katerega starši so zaposleni:

– en starš 15

– oba starša 30

4. Otrok živi v enoroditeljski družini, kar 
dokazuje potrdilo o družinski skupnosti

10

5. Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni red 
v preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet.

10

6. V vrtec je že vključen otrokov brat ali 
sestra

7

7. Sprejem dvojčkov ali trojčkov 7

8. Družina ima več vzdrževanih otrok

– 4 otroci ali več 6

– 3 otroci, 5

– 2 otroka. 4

Komisija na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka določi 
prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.

Na podlagi oblikovanega prednostnega vrstnega reda 
komisija odloči o številu sprejetih otrok s sklepom. Komisija 
sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi števila točk 
sprejeti v vrtec. Ostale otroke uvrsti na čakalno listo po vr-
stnem redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega. 
Sklep podpiše predsednik komisije.

Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri 
določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje do-
datne kriterije po naslednjem razporedu:

1. Starost otroka: prednost ima starejši otrok.

V. SPREJEM OTROK

19. člen
Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega seznama 

glede na starost, prosta mesta in glede na program, ki se 
izvaja v vrtcu.

Zavod v osmih dneh po seji komisije glede na število 
prostih mest v skladu s prednostnim vrstnim redom določi, 
koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti se v 
skladu s prednostnim vrtnim redom uvrstijo na čakalni se-
znam. Čakalni seznam velja, dokler se ne izprazni oziroma 
do novega šolskega leta.

Zavod izda v roku 8 dni po seji komisije prednostni vrstni 
red iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni se-
znam, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani zavoda. 
Podatki se objavijo pod šifro.

20. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije ob-

vestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok 
ali čakalnega seznama za njihove otroke z navadno poštno 
pošiljko in po elektronski pošti, če so straši navedli elektronski 
naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.

21. člen
Zoper obvestilo lahko starši v 15 dneh po vročitvi ob-

vestila, z navadno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o 
ugovoru odloča v roku 15 dni od prejema ugovora.

Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja 
kriterijev.

22. člen
O ugovoru odloča svet zavoda, ob smiselni uporabi 

zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se 
vroči s staršem. Zoper odločitev sveta zavoda je dopusten 
upravni spor.

Zavod mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo vpo-
gled v zapisnik o delu komisije in v dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za delo komisije.

23. člen
Ko je odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo 

o prednostnem vrtnem redu otrok, zavod pošlje poziv k skle-
nitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med 
zavodom in starši.

Če starši v roku 15 dni od vročitve poziva ne podpišejo 
pogodbe se šteje, da so vlogo umaknili.

Otroke, ki so že sprejeti, vendar starši sprejem odklonijo 
oziroma ga želijo prestaviti za določen čas, se uvrsti na zadnje 
mesto prednostnega seznama.

V primeru, da otroka med letom ni mogoče sprejeti, se 
njegova vloga vodi za naslednje šolsko leto.

24. člen
Vsi dokumenti zavoda v postopku sprejemanja otrok v 

vrtec, se staršem vročajo po pošti z navadno pošiljko ali po 



Uradni list Republike Slovenije Št. 38 / 25. 5. 2012 / Stran 4107 

elektronski poti. Šteje se, da je pošta vročena naslovniku osmi 
dan od odpreme na pošto.

25. člen
Če se izprazni mesto med letom, se sprejme otrok, ki je 

prvi na čakajoči prednostni listi v določeni starostni skupini pred 
na novo vpisanimi otroki.

VI. IZPIS OTROK

26. člen
Otroka se trajno izpiše iz vrtca ob vstopu v osnovno šolo. 

Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz zavoda. Izpisani 
otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.

Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti v roku 
14 dni pred želenim datumom izpisa. Izjavo o izpisu dobijo 
starši v vrtcu ali na spletni strani vrtca.

Odpovedni rok začne teči z dnem oddaje pisne odpovedi 
v upravi zavoda.

Zavod prekine pogodbo in otroka izpiše iz vrtca, kolikor 
je otrok več kot dva meseca odsoten brez predhodne pisne, z 
zdravniškim spričevalom utemeljene odsotnosti.

Pogodba preneha veljati tudi:
– z odpovedjo zavoda v primeru, da starši v roku 15 dni 

po datumu, ki je določen za vključitev otroka v program vrtca, 
ne pripeljejo otroka v vrtec;

– sporazumno, če se tako dogovorita vrtec in starši.

VII. KONČNE DOLOČBE

27. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 

sprejemu otrok v Vrtec Pikapolonica pri Osnovni šoli Bistrica ob 
Sotli (Uradni list RS, št. 64/08, 44/09).

28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0009/2010-04-12
Bistrica ob Sotli, dne 10. maja 2012

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak l.r.

BOVEC

1645. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o finančnih intervencijah 
za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva 
in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij 
v Občini Bovec

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US RS, 45/94 – Odl. US RS, 
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – Odl. US RS, 9/96 – Odl. 
US RS, 39/96 – Odl. US RS, 44/96 – Odl. US RS, 26/97, 
70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US RS, 74/98, 12/99 – Odl. US 
RS, 36/99 – Odl. US RS, 59/99 – Odl. US RS, 70/00, 94/00 
– Skl. US RS, 100/00 – Skl. US RS, 28/01 – Odl. US RS, 
87/01, 16/02 – Skl. US RS, 51/02, 108/03 – Odl. US RS), 
19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list 
RS, št. 2/04) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradno 
glasilo, št. 6/99) je Občinski svet Občine Bovec na 12. redni 
seji dne 7. 2. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o finančnih intervencijah za ohranjanje 

 in razvoj malega gospodarstva in turizma  
ter vzpodbujanje projektov inovacij  

v Občini Bovec

1. člen
Spremeni se drugi odstavek 4. člena Pravilnika o spre-

membah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah 
za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter 
vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec (Uradni list RS, 
št. 48/09) in se po novem glasi:

»Do sofinanciranja projektov občinskega pomena – pod-
pornih programov malega gospodarstva in turizma (ukrep 3.1) 
so poleg zgoraj navedenih subjektov upravičene tudi fizične 
in pravne osebe, ki opravljajo organizacijske, svetovalne in 
druge dejavnosti za podporo malemu gospodarstvu in turizmu 
v Občini Bovec ne glede na kraj njihovega sedeža; do sofinan-
ciranja izgradnje turistične infrastrukture (ukrep 3.2) investitorji 
v turistično infrastrukturo na območju Občine Bovec ne glede 
na njihov sedež; do sofinanciranja programov turističnih dru-
štev (ukrep 3.3) pa registrirana turistična društva s sedežem 
v Občini Bovec.«

2. člen
Spremeni se del II. Ukrepi za ohranjanje in razvoj malega 

gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v 
točkah in odstavkih, 11. člen

1. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE
Po novem se glasi:
»Upravičeni nameni
Subvencioniranje obrestne mere se dodeli za te upravi-

čene namene:
1.1 NAKUP, UREJANJE IN OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ 

ZA POSLOVNE NAMENE VKLJUČNO S PRIDOBIVANJEM 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO POSLOVNIH 
PROSTOROV,

1.2 NAKUP, GRADITEV, ADAPTACIJO POSLOVNIH 
PROSTOROV,

1.3 NAKUP OPREME – OSNOVNIH SREDSTEV,
1.4 STROŠKE NEMATERIALNIH INVESTICIJ (NAKUP 

PATENTOV, LICENC, KNOW-HOW, NEPATENTIRANO TEH-
NIČNO ZNANJE),

1.5 SVETOVALNE STORITVE, NUJNO POTREBNE ZA 
IZVEDBO ZGORAJ NAVEDENIH INVESTICIJ.«

3. člen
2. NEPOVRATNE FINANČNE VZPODBUDE
Spremeni se prvi odstavek in se po novem glasi:
»Nepovratne finančne vzpodbude se dodeljuje
A) za ukrepe z enakimi upravičenimi nameni kot subven-

cioniranje obrestne mere do investicijske vrednosti 10.000 EUR 
(z DDV), in sicer za:

2.1 NAKUP, UREJANJE IN OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ 
ZA POSLOVNE NAMENE VKLJUČNO S PRIDOBIVANJEM 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO POSLOVNIH 
PROSTOROV

2.2 NAKUP, GRADITEV, ADAPTACIJO POSLOVNIH 
PROSTOROV

2.3 NAKUP OPREME – OSNOVNIH SREDSTEV
2.4 STROŠKE NEMATERIALNIH INVESTICIJ (NAKUP 

PATENTOV, LICENC, KNOW-HOW, NEPATENTIRANO TEH-
NIČNO ZNANJE)

2.5 SVETOVALNE STORITVE, NUJNO POTREBNE ZA 
IZVEDBO ZGORAJ NAVEDENIH INVESTICIJ«

Zadnjemu odstavku, Upravičeni stroški se doda:
»Minimalna vrednost osnovnega sredstva je 50 EUR z 

DDV.«
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4. člen
3. PODPORA PROJEKTOM ŠIRŠEGA POMENA
Spremeni se in se po novem glasi:
»3.2 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA
Namen ukrepa: vzpodbujanje in pospeševanje izgradnje 

turistične infrastrukture, ki gostom omogoča kvalitetno bivanje 
na Bovškem, turističnim ponudnikom konkurenčnost ponudbe, 
s tem pa posredno višjo dodano vrednost ter povečano zase-
denost kapacitet.

Pogoji:
Osnovni pogoji so navedeni v 4. členu tega pravilnika pose-

bej za ukrep 3.2 – investitorji v turistično infrastrukturo za dvig in 
širši izbor ponudbe gostinskih storitev ter nastanitvenih kapacitet.

Upravičeni stroški investicije morajo (vključno z DDV) 
presegati 10.000 EUR.

Podlaga je že izvedena zgoraj navedena naložba/storitev.
Splošna dokumentacija vloge mora vsebovati:
– izpis iz registra sodišča za gospodarske družbe, prigla-

sitveni list za samostojne podjetnike posameznike, obrtno do-
voljenje za obrtnike, izpisek iz uradne evidence Upravne enote 
Tolmin o registraciji za sobodajalce, druge z javnim pozivom 
predpisane dokumente identifikacije,

– bilanco uspeha in stanja za preteklo leto za gospodar-
ske družbe, za fizične osebe zadnjo davčno napoved,

– izpolnjen predpisan obrazec, iz katerega mora biti razvi-
dna vsebina, upravičenost investicije ter njeno finančno pokritje,

– pri gradnji in adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno 
dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo,

– pri nakupu zemljišč ali poslovnih prostorov notarsko 
overjeno kupoprodajno pogodbo.

Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z 
razpisnimi pogoji.

Prednostni kriteriji: po 8. členu tega pravilnika; določeni 
tudi z vsakokratnim javnim pozivom.

Način izvedbe: Sofinanciranje se opravi prek javnega 
poziva k oddaji vlog, vloge se obravnavajo mesečno po datumu 
dospelosti, sredstva pa se razdeljujejo do porabe. Javni poziv 
se objavi enkrat letno, v njem pa so natančno opredeljeni pred-
nostni kriteriji dodeljevanja nepovratnih sredstev.

Višina: do 20 % upravičenih stroškov projekta.
Upravičeni stroški: stroški naložbe/storitve v projekt turi-

stične infrastrukture na območju Občine Bovec.«

5. člen
3.3 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH 

DRUŠTEV
Spremeni se drugi odstavek in se po novem se glasi:
»Merila in kriteriji
Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se 

upoštevajo ta merila in kriteriji:
1. Program dela za razpisano leto: do 10 točk
2. Poročilo o delu preteklega leta
– aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne 

dediščine, urejanje in varstvo okolja, lepšanje okolja do 20 točk
– organiziranje in usklajevanje prireditev do 20 točk
– izvajanje promocijske in informativne de-

javnosti v kraju do 10 točk
– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in 

mladine za delovanje na področju turizma do 15 točk
– projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več 

turističnih in drugih društev ter drugih organizacij do 10 točk.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-10/2007
Bovec, dne 7. februarja 2012

Podžupan  
v začasnem opravljanju funkcije župana

Valter Mlekuž l.r.

BRASLOVČE

1646. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih 
zemljiščih brez spremembe namenske rabe 
za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija 
Rakun

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter na podlagi 30. čle-
na Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 
16/03) je župan Občine Braslovče dne 7. 5. 2012 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih 
brez spremembe namenske rabe za gradnjo 

kmetijskih objektov – kmetija Rakun

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek 
in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(v nadaljevanju: OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremem-
be namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov (Rakun).

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) 
(Uradni list RS, št. 43/11) in Zakon o prostorskem načrtovanju 
(v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 
podzakonski predpisi.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Na osnovi Prostorskega reda Občine Braslovče (Urad-
ni list RS, št. 16/08, 46/11) je območje, ki je predmet občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta kmetijsko zemljišče.

(2) V preteklosti so bili na tem območju v veljavi pro-
storsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejemom Strategije 
prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) razveljavljeni. S sprejetjem 
novih prostorskih aktov se območje rabe kmetijskega zemljišča 
ne spreminja.

Investitor Peter Rakun, Trnava 15, 3303 Gomilsko je na 
osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kme-
tijskih zemljiščih (ZKZ-C) (Uradni list RS, št. 43/11) skladno 
z 39. členom zaprosil Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za 
ugotovitev izpolnjevanja pogojev kmetijskega gospodarstva 
za vključitev pobude kmetijskega gospodarstva v postopek 
OPPN. Na osnovi izpolnjevanja pogojev mu je bila na Ministr-
stvu za kmetijstvo in okolje izdana odločba št. 351-78/2012/3 
z dne 15. 3. 2012, ki dopušča izdelavo OPPN na kmetijskih 
zemljiščih brez spremembe namenske rabe. OPPN se izdela 
na parcelah št. 64/2, 382 – del, 384/1 – del, 385 – del ter 386 
vse k.o. Trnava.

3. člen
(vsebina in oblika OPPN)

(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za 
gradnjo več kmetijskih objektov na parcelah št. 64/2, 382 – del, 
384/1 – del, 385 – del ter 386 vse k.o. Trnava.

(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del
(3) OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

(1) V postopku priprave občinskega podrobnega prostor-
skega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih 
strokovnih podlag, na katerih bodo temeljne rešitve:
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– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in 
posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključu-
je vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in 
okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in 
utemeljitvijo;

– idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave 
ceste na občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega 
prometa;

– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vo-
dovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov 
in ureditev;

– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo pro-
storskega načrta;

– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih dru-
gih stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih 
sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;

– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje 
obdelave.

(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi mo-
rebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev 
urejanja prostora.

(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predho-
dne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se 
pridobijo v postopku priprave OPPN.

(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravna-
vano območje izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za 
pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere inve-
stitor – naročnik.

(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za izdelavo 
OPPN pridobi in financira investitor – pobudnik sam.

5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

(1) Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 

okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno obmo-
čje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 

Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo elek-

trične energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– JKP Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 

sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo od-
loča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo 
vplivov na okolje.

(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN iz-
brani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek 
prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smer-
nic pošlje nosilcem urejanja prostora.

(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od pre-
jema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za 
načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V prime-
ru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, 
se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec 
prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge 
akte.

(4) Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 
30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo 
mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mne-
nja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.

(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po-
trebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev ure-
janja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku. 

6. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)

Aktivnosti Predviden čas 
izvedbe

(1) Objava Sklepa o začetku priprave 
OPPN v Uradnem listu RS 

maja 
2012

(2) Izdelava osnutka OPPN 30 dni
(3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja 

prostora 30 dni
(4) Izdelava vseh strokovnih podlag sklad-

no z zahtevami v pridobljenih smernicah ter 
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN s smer-
nicami nosilcev urejanja prostora in izdelava 
gradiva za javno razgrnitev 30 dni

(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi

(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu 
občine Braslovče in traja 30 dni od objave 
v svetovnem spletu in na krajevno običajen 
način 

Fizične in pravne osebe ter drugi zainteri-
sirani lahko podajo svoje predloge in pripombe 
v času trajanja javne razgrnitve 30 dni

(7) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje 
stališč do njih ter dopolnitev OPPN s stališči iz 
javne razgrnitve 30 dni

(8) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja 
prostora na dopolnjen predlog OPPN 30 dni

(9) Priprava usklajenega OPPN 15 dni
(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu  45 dni
(11) Izdelava končnega dokumenta v 5 iz-

vodih 15 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev 

in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravlja-
lec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo 
ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in 
roki od točke 4 dalje ustrezno spremenijo.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)

Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, iz-
delavo geodetskega načrta, pripravo strokovnih rešitev, iz-
vedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta 
sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).

Braslovče, dne 7. maja 2012

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

CELJE

1647. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta HUV-1

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 43/11 – ZKZ-C) in 17. člena 
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan 
Mestne občine Celje sprejel
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S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta HUV-1

1. člen
Ocena stanja, razlogi in namen priprave podrobnega načrta

(1) Območje urejanja z Občinskim podrobnim prostorskim 
načrtom HUV-1 (v nadaljevanju: podrobni načrt) leži v območju 
gospodarske cone sever ob Mariborski cesti, na južnem delu 
trgovskega kompleksa, kjer se nahajajo odprte parkirne povr-
šine za zaposlene. Območje obravnave na južnem delu meji 
na manjši kanaliziran potoček, ki predstavlja mejo za obstoječe 
odprte skladiščne površine severno od Ceste v Trnovlje.

(2) Ker obstaja interes poslovnih sistemov, ki nudijo hitro 
prehrano, po odpiranju novih poslovalnic, se zaradi ugodne 
lege predmetnega območja urejanja ob glavni mestni vpadnici 
in v neposredni bližini večjih trgovskih centrov ter stano-
vanjskih območij, površine namenijo za umestitev objekta s 
hitro prehrano. Del površin se namenja tekočemu in mirujo-
čemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastrukturi 
ter javnim površinam pešca in kolesarja. Celotno območje 
mora biti načrtovano z namenom kakovostne in ambiciozne 
urbane ureditve, s poudarkom na zahodnem delu območja 
ob Mariborski cesti. Na večjih odprtih parkirnih površinah je 
potrebno zagotoviti ustrezno zasaditev višje raslih dreves med 
parkirnimi prostori za zagotavljanje senčenja in prijetnejše 
urbane mikroklime.

(3) Območje urejanja je po prostorskih sestavinah dolgo-
ročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 
2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega 
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za 
območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni 
list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) obravnavano 
kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti. Podrobnejši 
način urejanja je opredeljen z Odlokom o zazidalnem načrtu 
»gospodarske cone« v Celju – Zazidalni načrt Industrija se-
ver (proj. št. 202/77, Razvojni center Celje, Uradni list SRS, 
št. 22/77 in Uradni list RS, št. 14/99).

2. člen
Območje urejanja

(1) Območje urejanja obsega območje v velikosti približno 
6.490 m2 na zemljiščih oziroma delih zemljišč z naslednjimi 
parcelnimi številkami: 681/7, 681/6, 678/4, 675/1 in 678/6, vse 
k.o. Spodnja Hudinja.

(2) Območje urejanja je določeno okvirno in se lahko na 
podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi 
zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave podrob-
nega načrta tudi spremeni oziroma razširi s sosednjimi parce-
lami v smislu zagotovitve celovite urbanistične, funkcionalne in 
prometne ureditve obravnavanega območja.

3. člen
Vsebina in oblika podrobnega načrta  
ter način pridobitve strokovnih rešitev

(1) Podrobni načrt mora vsebovati grafični in tekstualni 
del ter priloge. Izdela se v analogni in digitalni obliki na pod-
lagi strokovnih podlag in programskih izhodišč ter v skladu z 
Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) 
in 43/11 – ZKZ-C), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu pripra-
ve občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, 
št. 99/07) ter ostalimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter 
normativi na področju urbanističnega načrtovanja in graditve 
objektov v Republiki Sloveniji.

(2) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano 
območje bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec. Pobudnik za-
gotovi, idejne zasnove, geodetsko podlago kot tudi morebitne 
druge strokovne podlage/poročila, ki bodo izhajale iz smernic 

nosilcev urejanja prostora. Že izdelane strokovne podlagi za-
gotovi Mestna občina Celje.

(3) V okviru izdelave idejne zasnove podrobnega načrta 
je potrebno upoštevati:

– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje 
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine 
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – 
Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni 
list RS, št. 86/01),

– Odlok o zazidalnem načrtu »gospodarske cone« v Celju 
– Zazidalni načrt Industrija sever (proj. št. 202/77, Razvojni cen-
ter Celje, Uradni list SRS, št. 22/77 in Uradni list RS, št. 14/99),

– Posebne strokovne podlage za magistralo sever-jug v 
Celju, UL, Fakulteta za arhitekturo,

– osnutek Občinskega prostorskega načrta Mestne obči-
ne Celje, izdelovalec Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje.

(4) Kolikor bo za predviden podrobni načrt potrebno izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje, mora pobudnik za dopolnjeni 
osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim 
osnutkom podrobnega načrta poslati pristojnemu ministrstvu.

4. člen
Roki za pripravo podrobnega načrta

Postopek priprave in sprejemanja podrobnega načrta po-
teka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju in se predvidoma zaključi pozimi 2013.

5. člen
Nosilci urejanja prostora

(1) Postopek priprave in sprejemanja podrobnega načrta 
vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine 
Celje. Načrtovalca izbere pobudnik.

(2) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za oko-

lje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, 
Lava 11, Celje,

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 
Dunajska 22, Ljubljana,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
infrastrukturo, Langusova ulica 4, Ljubljana,

– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne 

energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Tehar-

ska 49, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter 

komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infra-
strukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje.

(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave podrobnega načrta izkaže, 
da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

(4) Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo 
členi 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami). Podrobni načrt 
mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa ZPNačrt (od 
55. do 61. člena), ustrezni pravilnik in ta sklep.

6. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave  

podrobnega načrta
Izdelavo podrobnega načrta financira naročnik in pobu-

dnik izdelave podrobnega načrta, podjetje Toming consulting 
d.o.o.. Po končanem postopku je naročnik dolžan predati MOC 
po dva izvoda elaborata v tiskani in digitalni obliki.
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7. člen
Objava in začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministrstvu 
in tudi objavi na spletni strani http://moc.celje.si/moc_planira-
nje_novice.

Št. 3505-18/2012-2
Celje, dne 16. maja 2012

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

IDRIJA

1648. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne 
Primorske (Goriške razvojne) regije

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11) in 23. člena 
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno preči-
ščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 12. seji dne 
3. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne 

Primorske (Goriške razvojne) regije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S sprejemom tega odloka se v skladu z Zakonom o 

spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) določi 
seznam sodelujočih občin in sestavo ter način imenovanja ali 
volitev članov, naloge, organizacijo dela, predstavljanje in za-
stopanje ter zagotavljanje pogojev za delo Razvojnega sveta 
regije Severne Primorske (Goriške razvojne regije) (v nadalje-
vanju: Svet), katerega ustanoviteljice so občine.

II. USTANOVITEV SVETA

2. člen
(1) Svet ustanovi 13 občin Severne Primorske (Goriške 

razvojne regije): Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Ka-
nal ob Soči, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Mestna občina 
Nova Gorica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Tolmin 
in Vipava.

(2) Svet je ustanovljen, ko akt o ustanovitvi sprejme dve 
tretjini občinskih/mestnih svetov občin z najmanj dve tretjinsko 
večino prebivalstva regije.

III. SESTAVA SVETA

3. člen
(1) Svet sestavljajo:
– voljeni funkcionarji v občini,
– predstavniki gospodarstva, vključeni v zbornice, ki imajo 

sedež v regiji,
– predstavniki nevladnih organizacij v regiji (v nadaljeva-

nju: NVO), ki imajo sedež v regiji.
(2) Število članov Sveta iz prve alineje prejšnjega odstav-

ka šteje 13 članov, iz druge alineje prejšnjega odstavka šteje 
13 članov, iz tretje alineje prejšnjega odstavka šteje 7 članov.

(3) Člani Sveta se volijo za programsko obdobje veljavno-
sti Regionalnega razvojnega programa oziroma za čas trajanja 
mandatov voljenih občinskih funkcionarjev oziroma imenovanj 
na poslovodske funkcije.

4. člen
Svet ima predsednika in podpredsednika, ki ga izmed 

sebe izvolijo člani sveta.

5. člen
(1) Sedež Sveta je na sedežu regionalne razvojne agen-

cije v Goriški razvojni regiji (v nadaljevanju: RRA).
(2) Strokovna in administrativna opravila za Svet izvaja 

RRA, ki je vpisana pri Službi Vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko.

IV. VOLITVE ČLANOV SVETA

A) Postopek oblikovanje liste članov  
Razvojnega sveta regije

6. člen
Na območju upravne enote se za vsako občino izbere po 

en predstavnik izmed voljenih občinskih funkcionarjev. Obli-
kovanje kandidatnih list in postopek izbora ureja poslovnik 
občinskega sveta.

7. člen
(1) Predstavniki gospodarstva se izberejo na podlagi kan-

didatnih list, ki jih v skladu s predpisi zbornic pripravijo:
– Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za 

severno Primorsko,
– 4 območne obrtno podjetniške zbornice in
– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Območna 

kmetijska gozdarska zbornica Nova Gorica z izpostavami.
(2) Zbornice izberejo toliko kandidatov, kolikor jih je dolo-

čeno v 3. členu tega odloka.

8. člen
(1) Predstavniki NVO, ki imajo sedež v regiji, se izberejo 

na podlagi kandidatnih list, ki jih predlaga Regionalno stičišče 
nevladnih organizacij Goriške statistične regije v skladu s pred-
pisi NVO oziroma njihovimi internimi pravili.

(2) NVO izvolijo toliko kandidatov, kolikor jih je določeno 
v 3. členu tega odloka.

9. člen
Občine, organi zbornic gospodarstva in NVO pošljejo 

na RRA listo izbranih kandidatov v roku 5 dni od izbora. Lista 
kandidatov vsebuje:

– naziv regije, za katero je oblikovana lista kandidatov,
– osebne podatke kandidatov po abecednem vrstnem 

redu: ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, ki ga opravlja,
– naslov stalnega prebivališča,
– podatke o predlagatelju kandidature.

B) Postopek izvolitve članov Razvojnega sveta regije

10. člen
RRA v roku 7 dni od prejema zadnje liste kandidatov 

oblikuje skupno listo kandidatov za volitve v Svet. Lista kandi-
datov se določi tako, da so ločeno prikazani kandidati iz občin, 
gospodarstva in NVO. Lista kandidatov mora vsebovati vse 
podatke iz prejšnjega odstavka.

11. člen
(1) RRA določi vsebino glasovnice za volitve članov Sve-

ta. Glasovnica vsebuje:
– naziv regije, za katero je oblikovana lista kandidatov,
– zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov po 

seznamu,
– navodilo o načinu glasovanja.
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(2) RRA pošlje skupno listo kandidatov in določeno glasov-
nico vsem občinskim/mestnim svetom v regiji.

(3) Vsak občinski/mestni svet pripravi tolikšno število glasov-
nic, kolikor je članov občinskega/mestnega sveta ter jih žigosa z 
žigom občine/mestne občine.

12. člen
(1) Volitve članov Sveta izvedejo občinski sveti/mestni v roku 

30 dni po prejemu kandidatne liste.
(2) Člani občinskega/mestnega sveta glasujejo v skladu z 

določbami poslovnika občinskega sveta, ki urejajo tajno glaso-
vanje.

(3) Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA« ali »PRO-
TI«.

13. člen
(1) Občinski/mestni sveti v regiji pošljejo RRA zapisnike o 

glasovanju v roku 3 dni po izvedenih volitvah. Dokumentarno 
gradivo v zvezi z volitvami hrani občina/mestna občina.

(2) Izide glasovanja v regiji ugotavlja RRA. Za člane Sveta 
so izvoljeni tisti kandidati, za katere je glasovala večina občinskih 
svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin 
na območju upravne enote.

V. KONSTITUIRANJE SVETA

14. člen
(1) Svet je konstituiran na prvi seji, na kateri je navzočih 

več kot polovica članov Sveta. Konstitutivno sejo skliče dosedanji 
predsednik Sveta regije.

(2) Člani Sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika, 
ki predstavlja in zastopa Svet in podpredsednika.

VI. ODBORI SVETA

15. člen
Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in 

izvajanja regionalnega razvojnega programa na prioritetnih 
področjih razvoja v regiji imenuje Svet odbore. Odbore sesta-
vljajo člani Sveta, predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji 
strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in 
drugih institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za njen 
razvoj. Način oblikovanja odborov določa Poslovnik delovanja 
Razvojnega sveta regije.

VII. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA

16. člen
Svet ima naslednje naloge:
– vodi in usmerja pripravo Regionalnega razvojnega progra-

ma in imenuje odbore,
– sprejme Regionalni razvojni program,
– na področju regionalnega razvoja lahko sodeluje z regijami 

drugih držav,
– sklepa dogovore za razvoj regije,
– sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,
– spremlja izvajanje Regionalnega razvojnega programa in 

dogovorov za razvoj regije,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

VIII. ORGANIZACIJA DELA SVETA

17. člen
(1) Svet podrobneje uredi organizacijo in način svojega dela 

s poslovnikom. Na konstitutivni seji se sprejme začasni poslovnik 
o delu Razvojnega sveta regije.

(2) Delo Sveta je javno. Če je zaradi problematike, ki jo 
obravnava Svet, seja Sveta za javnost zaprta, sporoči predsed-
nik Sveta odločitve Sveta javnosti tako, da poda izjavo ali skliče 
tiskovno konferenco.

(3) Vsak član Sveta je v javnosti dolžan predstaviti in 
zastopati odločitve Sveta.

18. člen
(1) Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih čla-

nov. Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh 
članov Sveta in večina članov Sveta, ki so predstavniki občin.

(2) Odločitev Sveta o Regionalnem razvojnem programu 
in dogovoru o razvoju regije mora naknadno potrditi 60 odstot-
kov županov občin/mestnih občin z večino prebivalstva regije.

IX. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO SVETA

19. člen
Sredstva, ki so potrebna za kritje materialnih stroškov 

delovanja Sveta, zagotovi RRA iz naslova sredstev za opra-
vljanje nalog spodbujanja razvoja iz pogodbenega razmerja z 
občinami in pristojnim državnim organom.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Svet regije Severne Primorske (Goriške statistične regije) 

in Regionalni razvojni svet Severne Primorske (Goriške stati-
stične regije) opravljata svoje naloge do konstituiranja Sveta.

21. člen
Sedež Sveta je v času ustanovitve Razvojnega sveta 

Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na sedežu ICRA 
d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, ki v času ustanovitve RSR 
opravlja vlogo vodilne agencije v Goriški razvojni regiji.

22. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejme 

2/3 občinskih/mestnih svetov z najmanj 2/3 večino prebivalstva. 
Odlok se objavi v uradnih glasilih posameznih občin. Veljati 
začne naslednji dan po zadnji objavi.

Št. 007-2/2012
Idrija, dne 3. aprila 2012

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

IVANČNA GORICA

1649. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna 
Gorica za leto 2012

V skladu s 6. členom Statuta Občine Ivančna Gorica 
(Uradni list RS, št. 59/11) in na podlagi 3., 19. in 22. člena Od-
loka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni 
list RS, št. 20/12 – UPB) ter na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Ob-
čine Ivančna Gorica na 1. dopisni seji dne 16. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica 

za leto 2012

1. člen
V letu 2012 se podelijo naslednja priznanja in nagrade:
– Zlati grb Občine,
– Nagrada Josipa Jurčiča,
– Plaketa Antona Tomšiča,
– Plaketa Miha Kastelica.
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2. člen
– Zlati grb občine prejme:
– MAGDALENA URBANČIČ, dr. med., Vir pri Stični 40, 

Ivančna Gorica, za večletno uspešno delo ter dosežke in iz-
jemne uspehe na družbenem in gospodarskem področju, ki so 
izrednega pomena za razvoj in ugled občine.

– Nagrado Josipa Jurčiča prejmeta:
– KULTURNO DRUŠTVO ZAGRADEC, za izjemne do-

sežke in trajne uspehe na kulturnem področju doma in v tujini.
– MILAN VRHOVEC, Vir pri Stični 12A, Ivančna Gorica, 

za dolgoletno prizadevno in uspešno delo na področju vseh 
segmentov družbenega življenja v Stični in v Občini Ivančna 
Gorica.

– Plaketo Antona Tomšiča prejmeta:
– BOŠTJAN MODIC, župnik v Višnji Gori, za pomemben 

prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v Višnji Gori in občini 
ter za večletno uspešno in požrtvovalno delovanje v župniji 
Višnja Gora.

– JANEZ DREMELJ, Sokolska 10, Višnja Gora, ob živ-
ljenjskem jubileju, za izjemne enkratne in trajne uspehe na 
področju atletike, rokometa, nogometa ter šaha.

– Plaketo Miha Kastelica prejme:
– CIRIL KLEMENČIČ, Glogovica 9a, Šentvid pri Stični, 

za izjemno delovanje in prizadevanja ter uspehe na področju 
ohranjanja naše kulturne in etnološke dediščine.

3. člen
Priznanja in nagrade iz 2. člena se podeljujejo ob prazniku 

občine – 29. maju.

4. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije.

Št. 430-0014/2012
Ivančna Gorica, dne 16. maja 2012

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

KOSTANJEVICA NA KRKI

1650. Odlok o spremembi Odloka o postopku 
vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje na območju Občine Kostanjevica 
na Krki

Na podlagi 2. točke 6. člena Zakona o vračanju vlaganj 
v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO-UPB4 (Uradni 
list RS, št. 58/02, 55/03, 86/04, 60/06, 33/07, 41/11), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, 
št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki 
(Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek), na podlagi 
poziva Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Direktorata za informacijsko družbo št. 007-12/2006-DEK/952 
z dne 21. 3. 2012 je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki 
na 2. izredni seji dne 17. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o postopku vračanja 

vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje  
na območju Občine Kostanjevica na Krki

1. člen
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo naslednji členi 

Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko 

omrežje na območju Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list 
RS, št. 38/09) in Odloka o spremembi Odloka o postopku vra-
čanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju 
Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 32/11), in sicer:

– v 1. členu se za oklepajem v zadnji vrstici pika spreme-
ni v vejico, ter se za njo doda besedilo: »Dogovor o ureditvi 
spornih razmerij (v nadaljevanju: delitvena bilanca) vključno 
s sredstvi po sklenjeni delitveni bilanci med Občino Krško in 
Občino Kostanjevica na Krki iz naslova vračanja vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje.«

– 2. člen se za besedama »Republika Slovenija« dopolni 
z naslednjim besedilom: »… in s strani Občine Krško po skle-
njeni delitveni bilanci med Občino Krško in Občino Kostanjevica 
na Krki.«

– do sedaj veljavni 5. člen se v celoti črta, ter se namesto 
njega doda spremenjen 5. člen, ki se sedaj glasi:

»5. člen
(način sestave in objave seznama upravičencev)

Občinska uprava pripravi predlog seznama dejanskih 
upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje po združenih poravnavah, za katere so bile sklenjene 
pisne poravnave iz 4. člena tega odloka ali izdana ustrezna 
pravnomočna sodna odločba (v nadaljevanju: predlog sezna-
ma), ter sredstev iz delitvene bilance med Občino Krško in 
Občino Kostanjevica na Krki. Osnova predloga seznama so 
prijave upravičencev, razpoložljive evidence in podatki iz arhi-
vov, s katerimi razpolagajo občina, bivša krajevna skupnost in 
druge pravne in fizične osebe, podatki pa so lahko pridobljeni 
tudi z javnimi pozivi osebam, ki razpolagajo z ustrezno doku-
mentacijo.

Predlog seznama se v roku 30 dni po sklenitvi pisne 
poravnave ali pravnomočne sodne odločbe iz 4. člena tega od-
loka, oziroma sredstev iz delitvene bilance med Občino Krško 
in Občino Kostanjevica na Krki po vseh predloženih zahtevkih 
za bivšo Krajevno skupnost Kostanjevica na Krki, objavi na 
oglasni deski in spletni strani občine, lahko pa se objavi tudi na 
druge, krajevno običajne načine. Vse objave predloga seznama 
pa morajo biti opravljene istega dne.

Na enak način se objavi obvestilo predloga seznama 
dejanskih končnih upravičencev skupaj s sorazmernimi deleži.

Na predlogu seznama so, ob splošnih podatkih o zah-
tevku, za katere so bile dosežene pisne poravnave, naslednji 
podatki o posameznem dejanskem upravičencu: ime in priimek 
oziroma naziv dejanskega upravičenca, naslov v času vlaganja 
in/ali naslov v času objave predloga seznama ter delež porav-
nanega zneska vlaganj, ki pripada dejanskemu upravičencu.

Predlog seznama mora vsebovati tudi pouk o pravnem 
sredstvu z navodili za ravnanje po 6. členu tega odloka.«

– prvi odstavek 7. člena se za oklepajem dopolni z nasle-
dnjim besedilom: »..., skupaj s sorazmernimi deleži.«

– v tretjem odstavku 7. člena se za oklepajem vejica spre-
meni v piko, ter se besedilo v nadaljevanju črta.

– do sedaj veljavni 8. člen se v celoti črta, ter se doda 
spremenjen 8. člen, ki se sedaj glasi:

»8. člen
(določitev deleža vračila)

Od zneska, ki ga je občina prejela v poravnavi z Republi-
ko Slovenijo in od zneska, ki ga je občina prejela ob delitveni 
bilanci z Občino Krško se ugotavlja sorazmerni delež glede na 
evidentirano vlaganje fizičnih upravičencev in pravnih predni-
kov občine na osnovi verodostojne dokumentacije. Sredstva 
(kot sorazmerni delež pravnih prednikov), ki pripadejo občini, 
je dolžna nameniti za investicije v infrastrukturo na območju, 
na katerem so bila sredstva združena.

Osnova za vračilo vlaganj končnim upravičencem so po-
datki končnih upravičencev, gradbenih odborov in krajevne 
skupnosti, vplačani zneski in prispevki v delu in materialu 
pri gradnji telekomunikacijskega omrežja pa se zmanjšajo za 
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povprečno višino obveznih dajatev, ki jih je ugotovilo Državno 
pravobranilstvo Republike Slovenije pri poravnavah z občino, 
ker ni možno razvrstiti večino posameznih upravičencev glede 
na posamezne sklenjene poravnave. Vplačani zneski se upo-
števajo tako, da se višina vsakega posameznega vplačanega 
zneska (obroka) preračuna v nemške marke po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan vplačila. Za končne upravičence, 
ki so na seznamih gradbenih odborov in ki ob svojem zahtevku 
niso predložili dokumentov o vplačilih, se njihov prispevek in 
obvezne dajatve izračuna po podatkih gradbenih odborov ali 
kot povprečje prispevkov in povprečne obvezne dajatve tistih 
končnih upravičencev, ki so svoje prispevke dokumentirali, tudi 
izplačila le-teh se upoštevajo pri določitvi dokončnega soraz-
mernega deleža za fizične upravičence.

V primeru, da je bila poravnava, sklenjena po prej veljav-
nem odloku s posameznim končnim fizičnim upravičencem, 
ugodnejša, ostane le-ta v veljavi s tem, da se poračunajo tudi 
zakonske zamudne obresti zaradi novonastalega stanja kot 
posledica združevanja poravnav iz prejšnjega odstavka (upo-
števanje povprečne obvezne dajatve in novih rokov).

Pri izračunu se upoštevajo cene opravljenih ur in dro-
gov po pravilniku (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj 
v javno telekomunikacijsko omrežje – Priloga 3, Uradni list 
RS, št. 92/06) oziroma cenilnem mnenju za primere, kjer so 
bila ugotovljena odstopanja v opravljenih urah dela, glede na 
potrebno vlaganje dela v izgradnjo javnega telekomunikacij-
skega omrežja.«

Člani gradbenih odborov kot končni upravičenci niso upra-
vičeni do vračila sredstev iz naslova dela gradbenega odbora.

– prvi odstavek 10. člena se za besedo »o vračilu« in pred 
besedama »deleža vlaganj« doda beseda »sorazmernega«, 
nato pa se za besedami »sorazmernega deleža vlaganj« do-
polni z naslednjim besedilom: »… glede na novo nastalo stanje 
po tem odloku glede upravičencev, ki so odklonili podpis porav-
nave oziroma ostane sklenjena poravnava glede upravičencev, 
ki so poravnavo podpisali po prejšnjem odloku, v veljavi, pri 
čemer se v primeru višjega izračuna vračila, kot posledica novo 
nastalega stanja po tem odloku, takšnim upravičencem izdela 
in pošlje v podpis aneks k že sklenjeni poravnavi, v ostalih 
primerih pa se upravičencem, ki so sklenili poravnavo po prej 
veljavnem odloku pošlje obvestilo o novem izračunu brez ka-
kršnihkoli finančnih posledic za upravičenca«

– drugi odstavek 10. člena se dopolni tako, da se med 
besedama »izplačilo« in »deleža« v drugi vrstici doda bese-
dilo »sorazmernega«, tako da se drugi odstavek 10. člena po 
novem glasi:

»Pisna poravnava iz prejšnjega odstavka, sklenjena med 
občino in dejanskim končnim upravičencem, je podlaga za 
izplačilo sorazmernega deleža vračila dejanskemu končnemu 
upravičencu.«

– drugi odstavek 12. člena se dopolni tako, da se sedaj 
glasi:

»Prejeta vračila po posameznem poravnanem zahtevku 
bo občina začela vračati dejanskim končnim upravičencem 
najkasneje v roku 30 dni po prejemu vseh sredstev s strani 
Slovenske odškodninske družbe d. d. in po prejemu sredstev 
po sklenjeni delitveni bilanci med Občino Krško in Občino 
Kostanjevica na Krki, ki se nanašajo na posamezni poravnalni 
zahtevek, pod pogojem, da bo znan seznam dejanskih konč-
nih upravičencev. Nakazilo deleža vračila dejanskim končnim 
upravičencem se izvrši v roku 8 dni od prejema podpisane 
poravnave oziroma aneksa k že sklenjeni poravnavi po prej 
veljavnem odloku iz 10. člena tega odloka.«

– 12. člen se dopolni z novim petim odstavkom, ki se glasi:
»V primeru pravno veljavnih ugotovitev kakršnihkoli ne-

pravilnosti pri izračunanih upravičenjih po že sklenjenih porav-
navah po prej veljavnem odloku in pri sklenjenih poravnavah 
oziroma aneksov k sklenjenim poravnavam po tem odloku, 
se tako ugotovljena denarna sredstva lahko vrnejo Slovenski 
odškodninski družbi d. d.«.

2. člen
Ostala določila Odloka o postopku vračanja vlaganj v 

javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ko-
stanjevica na Krki in določila Odloka o spremembi Odlo-
ka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje na območju Občine Kostanjevica na Krki ostanejo 
nespremenjena.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 383-1/2008
Kostanjevica na Krki, dne 17. maja 2012

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

KRANJ

1651. Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 15. seji dne 
16. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o priznanjih v Mestni občini Kranj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Mestne občine Kranj, nji-

hovo obliko, pogoje in postopek njihovega podeljevanja ter 
financiranje in evidenco podeljenih priznanj.

Mestna občina Kranj podeljuje priznanja po določilih tega 
odloka svojim občanom, izjemoma tudi občanom drugih občin, 
pa tudi drugim osebam in organizacijam, ki so z delom prispe-
vali k političnemu, znanstvenemu, gospodarskemu, športnemu, 
kulturno-umetniškemu in drugemu napredku ali splošno kori-
stnemu delovanju v Mestni občini Kranj in izven nje, lahko pa 
tudi pomembnim gostom Mestne občine Kranj.

II. DOLOČBE O PRIZNANJIH MESTNE OBČINE KRANJ

2. člen
Priznanja Mestne občine Kranj so:
1. častni občan Mestne občine Kranj,
2. nagrada Mestne občine Kranj,
3. listina o priznanju Mestne občine Kranj,
4. velika plaketa Mestne občine Kranj,
5. plaketa Mestne občine Kranj,
6. velika Prešernova plaketa Mestne občine Kranj,
7. Prešernova plaketa Mestne občine Kranj.

III. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ

3. člen
Pobude za podelitev priznanj lahko dajo župan in člani 

Sveta Mestne občine Kranj, politične stranke, ustanove, društ-
va, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja in krajevne 
skupnosti. Pobuda mora vsebovati: podatke o kandidatu, vrsto 
priznanja in utemeljitev pobude.
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4. člen
Priznanja Mestne občine Kranj se podeljujejo na podlagi 

javnega razpisa, ki ga razpiše Komisija za nagrade in priznanja 
Sveta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: Komisija za na-
grade in priznanja), razen če ni z odlokom drugače določeno.

5. člen
Naziv častni občan Mestne občine Kranj in nagrada Me-

stne občine Kranj se isti osebi iz 1. člena lahko podeli le enkrat, 
ostala priznanja pa lahko večkrat, vendar naslednjič šele po 
preteku petih let od prejšnje podelitve.

6. člen
Priznanja se podeljujejo na slavnostni akademiji ob pra-

zniku Mestne občine Kranj. Podatki o prejemnikih in vrsti po-
deljenega priznanja se objavijo v sredstvih javnega obveščanja 
in na svetovnem spletu.

IV. ČASTNI OBČAN

7. člen
Naziv častni občan Mestne občine Kranj se podeljuje 

fizičnim osebam, ki so z izredno pomembnim delovanjem ali 
stvaritvami prispevali k ugledu in napredku občine, širše druž-
bene skupnosti ali vsega človeštva.

Sklep o podelitvi naziva sprejme Svet Mestne občine 
Kranj na predlog Komisije za nagrade in priznanja. Na pod-
lagi sprejetega sklepa se izda posebna listina, opremljena s 
pečatom ali suhim pečatom Mestne občine Kranj in podpisom 
župana, v kateri se navedejo razlogi, zaradi katerih je bilo pri-
znanje podeljeno.

Letno se lahko podeli praviloma en naziv častni občan.

V. NAGRADA MESTNE OBČINE KRANJ

8. člen
Nagrada Mestne občine Kranj se podeljuje občanom, 

skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupno-
stim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom 
na območju Mestne občine Kranj, z območja drugih občin pa 
le, če so njihovi uspehi pri delu oziroma dejanja pomembna za 
območje Mestne občine Kranj. Nagrada se podeljuje za delo in 
dejanja, ki si v Mestni občini Kranj zaslužijo splošno priznanje, 
za izredne uspehe pri delu in za zgledna dejanja, ki imajo po-
seben pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine.

Sklep o podelitvi nagrade Mestne občine Kranj sprejme 
Svet Mestne občine Kranj na podlagi predloga Komisije za 
nagrade in priznanja.

V posameznem letu se lahko podeli praviloma ena nagra-
da v višini 5.000,00 EUR neto. V primeru, da je podeljenih več 
nagrad, se nagrada deli dobitnikom po enakih delih.

VI. LISTINA O PRIZNANJU

9. člen
Listina o priznanju Mestne občine Kranj se podeljuje 

občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, kra-
jevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in 
javnim zavodom na območju Mestne občine Kranj za dosežene 
uspehe pri delu v korist družbene skupnosti, zaradi reševanja 
človeških življenj, zaradi preprečevanja škode na premoženju 
ali zaradi aktivne udeležbe v drugih humanitarnih akcijah.

Sklep o podelitvi listine o priznanju Mestne občine Kranj 
sprejme Svet Mestne občine Kranj na podlagi predloga Komi-
sije za nagrade in priznanja. Na podlagi sprejetega sklepa se 
izda listina o priznanju.

V posameznem letu se lahko praviloma podeli največ 
5 listin o priznanju.

VII. VELIKE PLAKETE IN PLAKETE  
MESTNE OBČINE KRANJ

10. člen
Velike plakete in plakete Mestne občine Kranj se pode-

ljujejo občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, 
krajevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem 
in javnim zavodom, ki s posebnimi delovnimi prizadevanji in 
uspehi v daljšem časovnem obdobju prispevajo h kakovo-
stnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju Mestne občine 
Kranj, ter za dosežke na športnem in znanstveno-raziskoval-
nem področju.

Plakete so v obliki grba Mestne občine Kranj in so izdela-
ne v dveh velikostih in dveh oblikah, in sicer:

– velika plaketa Mestne občine Kranj ustreza obliki okro-
gle plošče premera 19 cm in je debeline 7 mm;

– plaketa Mestne občine Kranj ustreza obliki okrogle plo-
šče premera 4,5 cm in je debeline 4 mm.

11. člen
Veliko plaketo Mestne občine Kranj podeljuje Svet Mestne 

občine Kranj na predlog Komisije za nagrade in priznanja. 
Obenem s plaketo se izda tudi listina o podelitvi, ki jo podpiše 
župan. V posameznem letu se lahko praviloma podelijo največ 
3 velike plakete Mestne občine Kranj.

Plaketo Mestne občine Kranj podeljuje župan po lastni 
presoji. V posameznem letu župan lahko praviloma podeli 
največ 3 plakete Mestne občine Kranj.

VIII. VELIKE PREŠERNOVE PLAKETE  
IN PREŠERNOVE PLAKETE

12. člen
Velike Prešernove plakete in Prešernove plakete se pode-

ljujejo občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, 
krajevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem 
in javnim zavodom za uspešno delovanje na kulturno-umetni-
škem področju.

Na plaketah je upodobljen pesnikov lik in so izdelane v 
dveh velikostih in dveh oblikah, in sicer:

– velika Prešernova plaketa je v obliki okrogle plošče 
premera 14 cm in debeline 7 mm;

– Prešernova plaketa je v velikosti okrogle plošče preme-
ra 4,5 cm in debeline 4 mm.

13. člen
Veliko Prešernovo plaketo podeljuje Svet Mestne občine 

Kranj na predlog Komisije za nagrade in priznanja. Obenem s 
plaketo se izda tudi listina o podelitvi, ki jo podpiše župan. V 
posameznem letu se lahko praviloma podeli 1 velika Prešer-
nova plaketa.

Prešernovo plaketo podeljuje župan po lastni presoji. V 
posameznem letu župan lahko praviloma podeli največ 3 Pre-
šernove plakete.

14. člen
Svet Mestne občine Kranj na osnovi predloga župana z 

vsakoletnim proračunom zagotovi finančna sredstva za nagra-
de, priznanja in plakete, ki jih podeljuje Mestna občina Kranj.

15. člen
V primeru, da se ugotovi, da so bila priznanja po tem 

odloku podeljena na podlagi neresničnih podatkov, resnični 
podatki pa bi lahko vplivali na drugačno odločitev o podelitvi, 
lahko podeljevalec dano priznanje razveljavi.

Priznanje, ki je podeljeno fizični osebi, se lahko po po-
stopku, ki velja za podelitev, tudi prekliče, če je oseba pravno-
močno obsojena zaradi kaznivega dejanja na zaporno kazen 
6 mesecev ali več.
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16. člen
O podeljevanju priznanj po tem odloku se za vsako obliko 

posebej vodi evidenca v knjigi priznanj.
V evidenco se vpišejo:
1. datum in kraj podelitve priznanja,
2. – za fizične osebe: ime in priimek, prebivališče (če je 

nagrajena skupina občanov se napišejo podatki za vsakega 
občana posebej),

– za gospodarske subjekte: firma, sedež ter glavna dejav-
nost gospodarskega subjekta,

3. razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno, in kdo 
je odločal o podelitvi,

4. kdo je pobudnik in kdo predlagatelj podelitve priznanja.
Občinska uprava Mestne občine Kranj skrbi za izdelavo 

listin in plaket ter za vodenje evidenc po tem odloku.
Evidenca se vodi tudi v elektronski obliki na način, ki 

omogoča razvrščanje prejemnikov glede na vrsto priznanja ali 
glede na podatke o prejemniku priznanj.

17. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o prizna-

njih v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 100/07).

18. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 030-2/2012-3-(41/22)
Kranj, dne 17. maja 2012

Župan
Mestne občine Kranj 
Mohor Bogataj l.r.

KUZMA

1652. Poslovnik nadzornega odbora Občine Kuzma

Na podlagi 40. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list 
RS, št. 21/99) je nadzorni odbor Občine Kuzma na seji dne 
12. 4. 2012 sprejel

P O S L O V N I K
nadzornega odbora Občine Kuzma

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način dela 

nadzornega odbora Občine Kuzma (v nadaljevanju: nadzorni 
odbor).

2. člen
Nadzorni odbor pri svojem delu uporablja žig Občine Kuz-

ma, z grbom občine in v spodnjem delu naziv organa občine 
nadzorni odbor.

3. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge v skladu z zakonom 

o lokalni samoupravi in s statutom občine pošteno, strokovno 
in nepristransko.

4. člen
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih 

pristojnosti samostojno. Delo nadzornega odbora je javno.

5. člen
Nadzorni odbor varuje uradne in poslovne skrivnosti, s 

katerimi se seznani pri svojem delu.

6. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki ga 

člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe na konstitutivni 
seji ali od predsednika pooblaščen član nadzornega odbora.

7. člen
Naloga predsednika je, da:
– vodi in organizira delo odbora,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi 

telesi občinskega sveta in občinsko upravo,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta.

II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA

8. člen
Delo odbora organizira in vodi predsednik, v njegovi 

odsotnosti pa s strani predsednika pooblaščen član.

9. člen
Seje vodi predsednik oziroma v njegovi odsotnosti s 

strani predsednika pooblaščen član.
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predloge 

za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani 
nadzornega odbora.

Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo 
je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.

10. člen
Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom nadzor-

nega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob 
soglasju vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi pred-
sednik, je lahko rok krajši.

Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je potreb-
no za obravnavo.

Predsednik lahko povabi na sejo pripravljavce gradiv, 
strokovne delavce občinske uprave ter predstavnike obrav-
navanih institucij.

11. člen
V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo 

nadzornega odbora. Na izredni seji lahko predsednik predlaga 
dnevni red in predloži gradivo članom na sami seji nadzorne-
ga odbora.

12. člen
Na seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi evi-

denca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in 

trajanje seje,
– navedbo prisotnih, opravičeno odsotnih in ostalih od-

sotnih članov ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– potrditev zapisnika s prejšnje seje,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzet-

kom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se 

vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik odbora in zapisnikar.
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13. člen
Predsednik nadzornega odbora lahko v primeru, ko to 

zahteva nujnost in ekonomičnost postopka, opravi korespon-
denčno sejo. Korespondenčna seja lahko poteka po telefonu 
tako, da vsak član glasuje o predlaganem sklepu. O korespon-
denčni seji, opravljeni po telefonu, se zapiše zapisnik, ki ga 
potrdijo člani na naslednji redni seji. Korespondenčna seja se 
lahko opravi tudi tako, da se gradivo in predlogi sklepov posre-
dujejo članom po pošti ali faksu. Člani takoj po prejemu gra-
diva izpolnjeno izjavo o glasovanju vrnejo pošiljatelju. O tako 
opravljeni korespondenčni seji se napiše zapisnik, ki ga člani 
nadzornega odbora potrdijo na naslednji seji. Sklepi sprejeti na 
korespondenčni seji so veljavni, če je zanje glasovala večina 
članov nadzornega odbora.

14. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda 

predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
Nadzorni odbor veljavno sklepa in sprejema svoja poroči-

la, priporočila in predloge, če je na seji prisotna večina članov 
nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.

Glasovanje na sejah je praviloma javno z dviganjem rok. 
Na zahtevo večine članov odbora je lahko glasovanje tudi tajno.

15. člen
Pri določanju dnevnega reda nadzorni odbor najprej od-

loča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo iz dnev-
nega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o 
morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav 
ali hitri postopek.

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo 
le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom nad-
zornega odbora izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev 
zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda 
nadzorni odbor razpravlja in glasuje. Po sprejetih posameznih 
odločitvah za umik oziroma za razširitev dnevnega reda da 
predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.

16. člen
Sprejetju dnevnega reda sledi obravnava in sprejemanje 

zapisnika prejšnje seje. Zapisnik je sprejet, če nanj ni bilo pri-
pomb ali je bil sprejet z dopolnili.

17. člen
Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih 

točk, na začetku vsake poročevalec (pooblaščenec) lahko poda 
obrazložitev.

18. člen
Po končani obrazložitvi predsednik oziroma predsedujoči 

povabi k razpravi, h kateri se člani prijavijo z dvigom rok. Raz-
pravljanje posameznika je lahko časovno omejen in se mora 
nanašati na obravnavano točko, sicer ga predsednik na to 
opomni oziroma mu po neuspešnem opominu vzame besedo. 
O eventualnem ugovoru o odvzemu besede odloča nadzorni 
odbor.

19. člen
Predsednik oziroma predsedujoči zaključi razpravo, ko 

ugotovi, da ni več razpravljavcev. V točkah dnevnega reda, 
pri katerih se ugotovi potreba po dodatnih materialih, se točka 
zaključi. Z njeno obravnavo se nadaljuje po pridobitvi le-teh.

20. člen
Predsednik oziroma predsedujoči prekine sejo nadzor-

nega odbora in jo po možnosti preloži na določen datum, če:
– je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
– tako sklene nadzorni odbor.
Nedokončano zadevo se preloži na eno od prihodnjih 

sej. Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke 
dnevnega reda.

21. člen
Predsednik skrbi na seji za red in sme kršilca reda opo-

mniti oziroma mu odvzeti besedo ali skrajnem primeru zah-
tevati, da zapusti sejo. Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik. O 
morebitnem ugovoru, vloženem v roku 3 dni po izrečenem 
ukrepu, odloča nadzorni odbor na prihodnji seji. Predsednik 
prekine sejo odbora, če na njej s prej navedenimi ukrepi reda 
ni mogoče ohraniti.

22. člen
Zapisnik in ostala gradiva za sejo nadzornega odbora se 

hranijo v občinski upravi.
Po preteku enega mandatnega obdobja se gradivo ar-

hivira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa 
deset let.

23. člen
Strokovno in administrativno pomoč za potrebe nadzorne-

ga odbora zagotavlja župan in občinska uprava.

III. POSTOPEK NADZORA

24. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge v okviru rednega in 

izrednega nadzora.

25. člen
Redni nadzor se opravlja na podlagi sprejetega letnega 

programa nadzora. V letni program se vključujejo obvezni nad-
zor in fakultativni nadzor.

26. člen
Letni program nadzora se praviloma sestavlja ob koncu 

leta za naslednje leto. Spremembe programa nadzora se lahko 
sprejmejo kadarkoli med letom.

27. člen
Obvezni nadzor predstavlja:
– letni nadzor predlogov proračuna, finančnih načrtov ter 

zaključnega računa proračuna občine,
– letni nadzor finančnih načrtov ter računovodskih izkazov 

javnih zavodov, javnih podjetij ter občinskih skladov, katerih 
ustanoviteljica, soustanoviteljica ali lastnica poslovnih delež 
je občina,

– polletni nadzor razpolaganja z občinskimi nepremičnim 
in premičnim premoženjem,

– nadzor nad zadevami iz pristojnosti nadzornega odbora, 
ki ga s sklepom predlaga občinski svet ali župan.

28. člen
Fakultativni nadzor je tisti nadzor, ki je vnesen v letni pro-

gram dela na podlagi predlogov katerekoli od članov nadzorne-
ga odbora ob sprejemanju letnega programa nadzora. S tem, 
ko je predlog iz prejšnjega odstavka vnesen v letni program 
dela, postane njegova izvedba za nadzorni odbor obvezna.

29. člen
Izredni nadzor je nadzor, ki ga kadarkoli med letom s 

sklepom nadzorni odbor sklene izvesti v skladu s svojimi pri-
stojnostmi. Pobude za izredni nadzor lahko poda katerikoli od 
članov, katerikoli od organov, delovnih teles in komisij v sklopu 
občine, najmanj pet občanov občine, katerikoli organ, telo 
ali komisija Republike Slovenije, ter pravna oseba ali fizična 
oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, katere sedež oziro-
ma prebivališče je na območju občine. Pobude iz prejšnjega 
odstavka morajo biti obrazložene. Nadzorni odbor mora na 
zahtevo pobudnikov iz prvega odstavka tega člena zagotoviti 
tajnost pobude, pobudnikov in vsebine pobude. V tem primeru 
se ne sme nikjer navesti tistega dela pobude, za katerega je po-
budnik zahteval, da se zanj zagotovi tajnost. V takem primeru 
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postane pobuda v primeru izvedbe nadzora formalno pobuda 
nadzornega odbora.

30. člen
V primeru pobude iz prejšnjega člena tega poslovnika 

opravi nadzorni odbor razpravo o pobudi ter s sklepom od-
loči o izvršitvi nadzora. Nadzorni odbor lahko po presoji tudi 
sklene, da bo tovrstni sklep uvrstil v letni program nadzora za 
naslednje leto.

31. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-

skih sredstev glede namenske porabe proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakoni-

tost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, 
javnih zavodov in občinskih skladov ter drugih porabnikov sred-
stev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi 
javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinko-
vitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

32. člen
Nadzorni odbor se na svojih sejah sproti dogovarja o pro-

blematiki, ki se bo obravnavala na prvi naslednji seji.
Poleg zadev iz programa dela mora odbor obvezno obrav-

navati zadeve, ki jih je s sklepom predlagal občinski svet in 
župan občine oziroma če kakršenkoli indic vzbudi nadzornemu 
odboru utemeljen sum, da gre za nezakonito razpolaganje z 
občinskim premoženjem oziroma nenamensko razpolaganje s 
sredstvi občinskega proračuna.

33. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja po-

oblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda, 

podjetja, sklada, stranke, druge organizacije ali društva, ki 
je predmet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na 
porabo proračunskih sredstev,

– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgovor-
nih oseb nadzorovanih oseb,

– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzor-
nega odbora.

34. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k so-

delovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih strok.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko 

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje 
občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje zuna-
njega strokovnjaka, ustanove ali strokovnjaka občinske uprave.

35. člen
Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti nadzornega 

odbora lahko nadzorni odbor oblikuje delovno skupino oziroma 
pooblasti posameznega člana nadzornega odbora.

36. člen
Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-

bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana 
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene 
ter mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Pre-
dlog poročila sprejme nadzorni odbor ter ga pošlje nadzorovani 
osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga 
poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor 
mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh. Dokončno poročilo 
pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu 

in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču, in sicer v 
15. dneh po opravljenem nadzoru.

Če nadzorni odbor ugotovi hujšo kršitev predpisov ali 
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v po-
slovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih 
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in 
računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba 
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve 
posredovati pristojnemu organu pregona.

Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti, da 
se ohranijo dokazi, sledovi in predmeti, na katerih ali s katerimi 
je bilo kaznivo dejanje storjeno. O prijavi je dolžan obvestiti tudi 
občinski svet in župana.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporoči-
la in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi 
porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati 
dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pri-
stojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.

37. člen
Nadzor se opravi s pregledovanjem poslovne dokumenta-

cije, poročil, obvestil in sredstev do te mere, da se ugotovijo za-
dostna dejstva, ki so potrebna za namen konkretnega nadzora.

Neposreden nadzor se deloma opravi na sedežu nadzor-
nega odbora, kamor je bila posredovana dokumentacija nad-
zorovane stranke, deloma pa na sedežu nadzorovane stranke, 
kjer se vpogleda dodatna dokumentacija in opravi razgovor s 
pristojnimi osebami nadzorovane stranke.

38. člen
Člana nadzornega odbora predsednik nadzornega odbo-

ra izloči iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoli-
ščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Član nadzornega odbora se mora izločiti iz obravnave in 
odločanja o zadevi, pri kateri je z odgovorno osebo nadzoro-
vane osebe v ožjem sorodstvu (vključno 1. koleno), če je član 
upravljanja javnega zavoda ali podjetja nadzorovane osebe ali 
če je v obdobju enega leta, računano od datuma pogleda za 
nazaj, za nadzorovano osebo opravljal delo po pogodbi.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi 
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev 
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno na-
vesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O 
izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.

39. člen
Nagrajevanje članov nadzornega odbora se uredi z aktom 

občinskega sveta občine.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji, v skladu s 

pravilnikom o plačah funkcionarjev, nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta in članov drugih organov ter o povračilih 
stroškov,

– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali 
sklepu nadzornega odbora na podlagi pogodbe o delu, skle-
njene za posamezno koledarsko leto, v skladu z evidenco 
opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.

IV. KONČNI DOLOČBI

40. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni 

odbor in prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor po ena-
kem postopku, kot velja za njegov sprejem.
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41. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se 

uporabljajo določila poslovnika o delu občinskega sveta.

Št. 011-0001/2012-1
Kuzma, dne 12. aprila 2012

Predsednik
nadzornega odbora Občine Kuzma

Darko Tivold l.r.

MEDVODE

1653. Pravilnik o sofinanciranju programov športa 
v Občini Medvode

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 
97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega 
programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 
in 31/00 – popr.) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni 
list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Medvode na 12. seji dne 8. 5. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
 o sofinanciranju programov športa  

v Občini Medvode

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Predmet tega pravilnika je razdelitev sredstev za progra-

me športa, ki jih Občina Medvode, v nadaljevanju občina, vsako 
leto zagotavlja v svojem proračunu na podlagi Zakona o športu, 
usmeritvah Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 
ter letnega programa športa v Občini Medvode.

S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila 
za vrednotenje in razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih 
sofinanciranju programov športa, ki so v javnem interesu.

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

2. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajal-

ci športne dejavnosti, ki:
– imajo sedež v Občini Medvode;
– izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje za realiza-

cijo načrtovanih programov športa;
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo;
– imajo urejeno evidenco vadečih oziroma članov in evi-

denco o plačani članarini;
– imajo izpolnjene obveznosti do občine;
– delujejo do dneva objave javnega razpisa vsaj eno leto 

na območju Občine Medvode.

3. člen
Za sofinanciranje programov športa lahko ob upošteva-

nju pogojev iz prejšnjega člena kandidirajo naslednji izvajalci 
programov športa:

– športna društva, ki so registrirana za izvajanje športne 
dejavnosti in imajo sedež ter delujejo v Občini Medvode;

– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva 
s sedežem in delovanjem na območju Občine Medvode;

– zavodi, gospodarske družbe, zasebni športni delavci in 
druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti 
na področju športa;

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

4. člen
Občina Medvode sofinancira naslednje programe športa:
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok;
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok;
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vr-

hunski šport;
– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami;
– Interesna športna vzgoja mladine;
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport;
– Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami;
– Športna dejavnost študentov;
– Športna rekreacija;
– Kakovostni šport;
– Vrhunski šport;
– Šport invalidov;
– Razvojne in strokovne naloge v športu:

– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-
kovnih kadrov v športu;

– Založniška dejavnost;
– Informacijski sistem na področju športa;
– Športne prireditve;
– Delovanje društev, zvez športnih društev, javnega 

zavoda za šport in zavodov,  povezanih s športom;
– Športni objekti in površine.

III. NAČIN IN POSTOPEK VREDNOTENJA  
IN RAZDELITVE SREDSTEV ZA PROGRAME ŠPORTA

5. člen
Na podlagi letnega programa športa v Občini Medvode, 

ki ga sprejme Občinski svet Občine Medvode, občina vsako 
leto izvede javni razpis. Javni razpis se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potenci-
alnim kandidatom najmanj petnajst dni pred rokom za oddajo 
prijave.

6. člen
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo 

imenuje župan občine. Strokovno komisijo sestavljajo predsed-
nik in še najmanj dva člana.

Administrativna dela in strokovno pomoč strokovni komi-
siji zagotavlja javni zavod za šport.

7. člen
Strokovna komisija pripravi predlog sofinanciranja in ga 

posreduje občinski upravi, ki izda sklep o sofinanciranju pro-
gramov športa za posamezno leto.

Zoper izdani sklep je v roku osmih dni od vročitve sklepa 
možno vložiti pritožbo. O pritožbi odloči župan občine.

Župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbo o sofinancira-
nju programov športa za razpisano koledarsko leto.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem pogodb o sofinanciranju izvaja 

pristojni oddelek občinske uprave.

IV. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA

9. člen
Vrednotenje programov športa posameznih izvajalcev se 

izvaja v skladu s kriteriji in merili iz tega pravilnika. Elementi 
za vrednotenje so izraženi v točkah oziroma v urah, kjer je to 
posebej določeno.

Vrednost točke se določi glede na skupno število točk 
vseh izbranih programov ter višino razpoložljivih sredstev v 
proračunu oziroma letnem programu športa.
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V. MERILA IN POSEBNI POGOJI ZA VREDNOTENJE 
PROGRAMOV ŠPORTA

10. člen
1. POSEBNI POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE 

PROGRAMOV ŠPORTA
1.1.  POSEBNI POGOJI ZA VREDNOTENJE PROGRA-

MOV ŠPORTA
Izvajalec mora pri prijavi na javni razpis upoštevati na-

slednje zahteve:
– v vsaki vadbeni skupini mora biti prijavljenih najmanj 

toliko vadečih, kot to izhaja iz preglednic pri posameznem 
programu športa v točki 3. in podtočkah;

– posamezen vadeči je lahko prijavljen le v enem progra-
mu športa in le v svoji starostni kategoriji, to je v tisti starostni 
kategoriji, kamor ga glede na starost uvršča pristojna nacional-
na panožna športna zveza;

– vadbene skupine so lahko oblikovane po spolu ali 
mešano;

– izvajalec lahko prijavi le programe športa, ki jih izvaja 
v koledarskem letu, za katerega se dodeljujejo proračunska 
sredstva, ter z vadečimi in z vsebino, ki jo je izvajal na začetku 
tega leta;

– programe, s katerimi izvajalec kandidira na javnem 
razpisu, mora imeti organizirane najmanj petintrideset tednov 
v letu;

– do točk za strokovni kader v športu, ki vodi posamezen 
program športa, je izvajalec upravičen le, če strokovni kader 
izpolnjuje pogoje strokovne izobrazbe ali usposobljenosti, kot 
jo določa Zakon o športu.

V programih kolektivnih športnih panog: športna vzgoja 
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni 
šport in vrhunski šport, je dovoljena izjema od zahteve, dolo-
čene v drugi alineji, tako da lahko izvajalec v vadbeno skupino 
prijavi največ dva športnika v eno starostno kategorijo višje, 
kolikor na ta način izpolni pogoj za sofinanciranje skupine.

1.2. PREDMET SOFINANCIRANJA V PROGRAMIH 
ŠPORTA

Izvajalcem se lahko sofinancirajo naslednji stroški:
– stroški športnih objektov in površin, kamor sodijo: na-

jem, uporaba in obratovalni stroški športnih objektov in površin 
ter nakup oziroma najem opreme, potrebne za vadbo v športnih 
objektih in na površinah;

– stroški strokovnega kadra v športu, kamor sodijo: vzgoj-
no izobraževalno delo v športu, potni stroški in dnevnice;

– materialni stroški, ki so: administrativni stroški izved-
be programov, stroški sodnikov in delegatov na tekmovanjih, 
stroški tehničnega kadra za izvedbo programov, stroški špor-
tnih rekvizitov in pripomočkov, stroški prevoza športnikov na 
tekmovanja, zavarovanj in zdravniških pregledov športnikov, 
stroški letnih priprav športnikov, stroški organizacije tekmovanj, 
prijavnin in članarin ter izobraževanja tehničnega kadra.

1.3. IZVAJANJE PROGRAMOV ŠPORTA
Izvajalec mora program, ki ga je prijavil na javni razpis, 

izvesti v obsegu, kot ga je navedel v prijavi, tako glede števila 
ur vadbe, števila tekmovanj kot tudi glede števila ur dela stro-
kovnega kadra v športu.

Posamezno tekmovanje se šteje za realizirano le, kolikor 
je športnik na tekmovanju dejansko nastopil. Tekmovanje se ne 
šteje za realizirano, kolikor so športnik oziroma ekipa le prijav-
ljeni in uvrščeni na štartno listo, a na tekmovanju ne nastopijo.

2. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
V letnem programu športa se vsako leto določi delež 

sredstev za posamezen program športa.
V primeru, da v posameznem programu športa osta-

nejo nerazdeljena sredstva, se sredstva namenijo drugim 
programom športa.

Razpon od najmanjšega do največjega deleža, ki se 
namenja posameznim programom športa, je naslednji:
Programi športa: Delež v  %
1. Športna vzgoja otrok in mladine; od 40 do 80
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok:
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih 

otrok.
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok:
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih 

otrok;
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport;
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi 

potrebami.
1.3. Športna vzgoja mladine:
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine;
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport;
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi 

potrebami.
2. Športna dejavnost študentov: od 0,2 do 3
2.1. Interesna športna dejavnost študentov.
3. Športna rekreacija: od 5 do 10
4. Kakovostni šport: od 10 do 25
5. Vrhunski šport: od 1 do 8
6. Šport invalidov: od 0,2 do 3
7. Razvojne in strokovne naloge v športu: od 5 do 20
7.1. Izobraževanje, usposabljanje in 

izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 
športu; od 8 do 14

7.2. Založniška dejavnost; od 1 do 4
7.3. Informacijski sistem na področju športa; od 1 do 4
7.4. Športne prireditve; od 40 do 65
7.5. Delovanje društev, zvez športnih društev 

in zavodov, povezanih s športom. od 30 do 40
3. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
V sistem vrednotenja programov športa so zajete nasled-

nje skupine programov športa:
3.1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
3.1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
3.1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Sofinancirajo se programi športa predšolskih otrok starih 

do 6 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri 
izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme 
nacionalnih panožnih športnih zvez.

Programi na ravni lokalne skupnosti:
– Mali sonček;
– Zlati sonček;
– Naučimo se plavati;
– Ciciban planinec;
– 60-urni programi športa.
Iz javnih sredstev se sofinancira: propagandno gradivo, 

organizacija in izvedba, strokovni kader, najem 60 ur objekta 
na skupino, v kateri je od 10 do 20 otrok.

Pogoji za vrednotenje 60-urnih programov športa:
– vsaj 90 % vadečih v skupini mora imeti stalno prebiva-

lišče v občini.

PROGRAMI STAROST
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO UR 
PROGRAMA

ELEMENTI 
VREDNOTENJA

VREDNOST 
ELEMENTOV

Športna vadba 
ali drugi programi 

športa
do 6 let od 10 do 20 60 ur

Športni objekti 
in površine 12 točk / uro / skupino

Strokovni kader 5 točk / uro / skupino

Preglednica 1: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa interesne športne vzgoje predšolskih otrok
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Pogoji za izbor izvajalca oziroma koordinatorja progra-
mov Mali sonček, Zlati sonček, Naučimo se plavati in Ciciban 
planinec:

– izvajalec mora zagotavljati ustrezno kadrovsko struk-
turo za izvedbo programov, in sicer najmanj univerzitetno iz-
obrazbo družboslovne oziroma pedagoške smeri in ustrezno 
usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela 
v športu;

– izvajalec mora izpolnjevati vse normative in standarde 
za izvedbo programov o ustreznosti športnih objektov in povr-
šin, o športni opremi, rekvizitih in pripomočkih;

– prednost ima izvajalec programov, ki se prijavi za izva-
janje več programov.

Merila za izbor izvajalca oziroma koordinatorja progra-
mov Mali sonček, Zlati sonček, Naučimo se plavati in Ciciban 
planinec:

– referenca iz organiziranja in izvajanja programov razpi-
sanega področja: 0–50 točk;

– zadostno število stalnega in strokovno usposobljenega 
kadra: 0–50 točk;

– prijava za izvajanje več kot enega programa: 0–50 točk.
Za izvedbo posameznih programov Mali sonček, Zlati 

sonček, Naučimo se plavati in Ciciban planinec se izbere 
izvajalca, ki zbere največje število točk. Višina in obseg sofi-

nanciranja programov Mali sonček, Zlati sonček, Naučimo se 
plavati in Ciciban planinec se določi v letnem programu športa.

3.1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
3.1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Sofinancirajo se programi športa šoloobveznih otrok sta-

rih od 6 do 15 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prosto-
voljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne 
sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez.

Programi na ravni lokalne skupnosti:
– Zlati sonček;
– Krpan;
– Naučimo se plavati;
– 80-urni programi športa.
Iz javnih sredstev se sofinancira propagandno gradivo, 

organizacija in izvedba, strokovni kader za izvedbo 20-urnih 
tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ 10 otrok, in 
80-urnih programov na skupino, v kateri je od 10 do 20 otrok, 
ter objekt.

Pogoji za vrednotenje 80-urnih programov športa:
– vsaj 70 % vadečih otrok v skupini mora imeti stalno 

prebivališče v občini.
Programi interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok s 

področja gorništva, ki potekajo v naravnem okolju, so lahko 
organizirani tudi manj kot petintrideset tednov v letu.

PROGRAMI STAROST
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO UR 
PROGRAMA

ELEMENTI 
VREDNOTENJA

VREDNOST 
ELEMENTOV

Športna vadba  
ali drugi programi 

športa
od 6 do 15 let od 10 do 20 80 ur

Športni objekti 
in površine 12 točk / uro / skupino

Strokovni kader 5 točk / uro / skupino
Preglednica 2: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok

Pogoji za izbor izvajalca oziroma koordinatorja programov 
Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati:

– izvajalec mora zagotavljati ustrezno kadrovsko struk-
turo za izvedbo programov, in sicer najmanj univerzitetno iz-
obrazbo družboslovne oziroma pedagoške smeri in ustrezno 
usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela 
v športu;

– izvajalec mora izpolnjevati vse normative in standarde 
za izvedbo programov o ustreznosti športnih objektov in povr-
šin, o športni opremi, rekvizitih in pripomočkih;

– prednost ima izvajalec programov, ki se prijavi za izva-
janje več programov.

Merila za izbor izvajalca oziroma koordinatorja programov 
Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati:

– referenca iz organiziranja in izvajanja programov razpi-
sanega področja: 0–50 točk;

– zadostno število stalnega in strokovno usposobljenega 
kadra: 0–50 točk;

– prijava za izvajanje več kot enega programa: 0–50 točk.
Za izvedbo posameznih programov Zlati sonček, Krpan 

in Naučimo se plavati se izbere izvajalca, ki zbere največje 
število točk. Višina in obseg sofinanciranja programov Zlati 
sonček, Krpan in Naučimo se plavati se določi v letnem pro-
gramu športa.

3.1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport

Ovrednotijo se programi športa otrok starih od 6 do 15 let, 
ki so vključeni v procese vadbe in urejene sisteme športnih 
tekmovanj po določilih nacionalnih panožnih športnih zvez.

Pogoji za vrednotenje programa:
– vsaj 70 % vadečih otrok v skupini mora imeti stalno 

prebivališče v občini;
– posamezen vadeči otrok mora biti registriran za izvajal-

ca pri pristojni nacionalni panožni športni zvezi;

– izvajalcu se v okviru normativa, ki je razviden iz pre-
glednice pri posamezni športni panogi, prizna največ toliko ur 
dela strokovnega kadra v športu, ur vadbe in tekmovanj, kolikor 
izhaja iz prijave na javni razpis;

– izvajalec lahko v posamezni starostni kategoriji pridobi 
sredstva le za eno vadbeno skupino.

V programih športne vzgoje otrok, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport, se izvajalcu dovoljuje izjema glede 
minimalnega števila vadečih v skupini in/ali deleža vadečih s 
stalnim prebivališčem v občini. Če izvajalec oblikuje in prijavi 
skupino, ki ne dosega pogojev minimalnega števila vadečih v 
skupini in/ali deleža vadečih otrok s stalnim prebivališčem v ob-
čini, se izvajalcu prizna tolikšen delež točk glede na predpisano 
minimalno velikost celotne skupine, kolikor je v njej vadečih 
otrok s stalnim prebivališčem v občini.

Izvajalcu se pri realizaciji programa športa priznajo tri ure 
za vsako realizirano tekmovanje. Minimalno število tekmovanj 
je navedeno v preglednicah pri posamezni starostni kategoriji.

3.1.2.2.1. Individualne športne panoge
Poleg pogojev, navedenih v točki 3.1.2.2., morajo izvajalci 

programov športa v individualnih športnih panogah izpolnjevati 
še naslednje dodatne pogoje:

– posamezen vadeči se mora v koledarskem letu ude-
ležiti vsaj 80 % minimalnega predpisanega števila tekmovanj, 
zaokroženo navzgor, ki so za njegovo starostno kategorijo 
navedena v preglednicah in so umeščena v koledar tekmo-
vanj pristojne nacionalne ali mednarodne panožne športne 
zveze. Posamezniki so oproščeni izpolnjevanja tega pogoja 
v primeru dlje časa trajajoče (najmanj dva meseca) nezmo-
žnosti tekmovanja iz zdravstvenih razlogov, ki jih izvajalec 
dokumentira z mnenjem zdravnika specialista;

– posamezen vadeči otrok mora biti že na dan objave jav-
nega razpisa uvrščen na lestvici pristojne nacionalne panožne 
športne zveze ali sodelovati na njenih tekmovanjih.
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ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU

STAROSTNE 
KATEGORIJE

POGOJI KRITERIJI

MINIMALNO ŠTEVILO 
VADEČIH

MINIMALNO ŠTEVILO
TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR VADBE  
IN TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR DELA 
STROKOVNEGA 

KADRA

Cicibani in cicibanke 6 6 240 240

Mlajši dečki in deklice 6 8 od 280 do 400 od 280 do 400

Starejši dečki in deklice 6 14 od 490 do 700 od 490 do 700

Preglednica 3: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge alpsko smučanje in deskanje na snegu

Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 14 točk / uro vadbe in tek-

movanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 12 točk / uro dela strokovnega 

kadra v športu / skupino;
– materialni stroški: 15000 točk / skupino.

ATLETIKA

STAROSTNE 
KATEGORIJE

POGOJI KRITERIJI

MINIMALNO ŠTEVILO 
VADEČIH

MINIMALNO ŠTEVILO
TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR VADBE 
IN TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR DELA 
STROKOVNEGA 

KADRA

Cicibani in cicibanke 10 4 240 240

Mlajši dečki in deklice 10 4 od 245 do 350 od 245 do 350

Starejši dečki in deklice 9 6 od 315 do 450 od 315 do 450

Preglednica 4: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge atletika
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 12 točk / uro vadbe in tek-

movanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 7 točk / uro dela strokovnega 

kadra v športu / skupino;
– materialni stroški: 1000 točk / skupino.

BADMINTON

STAROSTNE 
KATEGORIJE

POGOJI KRITERIJI

MINIMALNO ŠTEVILO 
VADEČIH

MINIMALNO ŠTEVILO
TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR VADBE 
IN TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR DELA 
STROKOVNEGA 

KADRA

Cicibani in cicibanke 10 4 240 240

Mlajši dečki in deklice 10 6 od 245 do 350 od 245 do 350

Starejši dečki in deklice 9 8 od 315 do 450 od 315 do 450

Preglednica 5: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge badminton
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 13 točk / uro vadbe in tek-

movanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 7 točk / uro dela strokovnega 

kadra v športu / skupino;
– materialni stroški: 1000 točk / skupino.

NORDIJSKO SMUČANJE – TEK NA SMUČEH

STAROSTNE 
KATEGORIJE

POGOJI KRITERIJI

MINIMALNO ŠTEVILO 
VADEČIH

MINIMALNO ŠTEVILO
TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR VADBE 
IN TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR DELA 
STROKOVNEGA 

KADRA

Cicibani in cicibanke 6 4 240 240

Mlajši dečki in deklice 6 8 od 280 do 400 od 280 do 400

Starejši dečki in deklice 6 8 od 410 do 585 od 410 do 585

Preglednica 6: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge nordijsko smučanje – tek na smučeh
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Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 13 točk / uro vadbe in tek-

movanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 12 točk / uro dela strokovnega 

kadra v športu / skupino;
– materialni stroški: 9000 točk / skupino.

TENIS

STAROSTNE 
KATEGORIJE

POGOJI KRITERIJI

MINIMALNO ŠTEVILO 
VADEČIH

MINIMALNO ŠTEVILO
TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR VADBE 
IN TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR DELA 
STROKOVNEGA 

KADRA

Cicibani in cicibanke 10 4 240 240

Mlajši dečki in deklice 9 5 od 245 do 350 od 245 do 350

Starejši dečki in deklice 7 6 od 315 do 450 od 315 do 450

Preglednica 7: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge tenis

Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 13 točk / uro vadbe in tek-

movanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 7 točk / uro dela strokovnega 

kadra v športu / skupino;
– materialni stroški: 1100 točk / skupino.

DRUGE INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE

STAROSTNE 
KATEGORIJE

POGOJI KRITERIJI

MINIMALNO ŠTEVILO 
VADEČIH

MINIMALNO ŠTEVILO
TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR VADBE 
IN TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR DELA 
STROKOVNEGA 

KADRA

Cicibani in cicibanke od 4 do 10 4 240 240

Mlajši dečki in deklice od 4 do 10 5 240 240

Starejši dečki in deklice od 4 do 10 5 300 300

Preglednica 8: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa drugih individualnih športnih panog

Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 7 točk / uro vadbe in tekmo-

vanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 4 točk / uro dela strokovnega 

kadra v športu / skupino;
– materialni stroški: 500 točk / skupino.
3.1.2.2.2. Kolektivne športne panoge
Poleg pogojev, navedenih v točki 3.1.2.2., morajo izvajalci 

programov športa v kolektivnih športnih panogah izpolnjevati še 
naslednje dodatne pogoje:

– posamezna vadeča ekipa mora odigrati vse tekme, ki jih 
s tekmovalnim sistemom določa pristojna nacionalna panožna 
športna zveza;

– posamezna vadeča ekipa mora biti v sezoni pred letom 
javnega razpisa na lestvici slovenske državne lige.

KOŠARKA

STAROSTNE 
KATEGORIJE

POGOJI KRITERIJI

MINIMALNO ŠTEVILO 
VADEČIH

MINIMALNO ŠTEVILO
TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR VADBE 
IN TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR DELA 
STROKOVNEGA 

KADRA

Cicibani in cicibanke 10 6 240 240

Mlajši dečki in deklice 12 8 od 245 do 350 od 245 do 350

Starejši dečki in deklice 12 15 od 315 do 450 od 315 do 450

Preglednica 9: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge košarka
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Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 16 točk / uro vadbe in tek-

movanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 7 točk / uro dela trenerja / 

skupino;
– materialni stroški: 1600 točk / skupino.

NOGOMET

STAROSTNE 
KATEGORIJE

POGOJI KRITERIJI

MINIMALNO ŠTEVILO 
VADEČIH

MINIMALNO ŠTEVILO
TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR VADBE 
IN TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR DELA 
STROKOVNEGA 

KADRA
Cicibani in cicibanke 12 6 240 240
Mlajši dečki in deklice 12 8 od 245 do 350 od 245 do 350

Starejši dečki in deklice 16 12 od 315 do 450 od 315 do 450
Preglednica 10: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge nogomet

Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 15 točk / uro vadbe in tek-

movanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 7 točk / uro dela strokovnega 

kadra v športu / skupino;
– materialni stroški: 1200 točk / skupino.

DRUGE KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE

STAROSTNE 
KATEGORIJE

POGOJI KRITERIJI

MINIMALNO ŠTEVILO 
VADEČIH

MINIMALNO ŠTEVILO
TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR VADBE 
IN TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR DELA 
STROKOVNEGA 

KADRA
Cicibani in cicibanke 10 5 240 240
Mlajši dečki in deklice 10 5 240 240

Starejši dečki in deklice 10 5 300 300
Preglednica 11: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa drugih kolektivnih športnih panog

Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 8 točk / uro vadbe in tekmo-

vanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 5 točk / uro dela strokovnega 

kadra v športu / skupino;
– materialni stroški: 500 točk / skupino.
3.1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Ovrednoteni so programi športa, ki združujejo otroke s po-

sebnimi potrebami (otroke z motnjami v razvoju) starih do 15 let.

PROGRAMI STAROST
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO UR 
PROGRAMA

ELEMENTI 
VREDNOTENJA

VREDNOST 
ELEMENTOV

Prilagojena 
športna vadba ali 
drugi prilagojeni 
programi športa

do 15 let od 5 do 10 80 ur

Športni objekti  
in površine 17 točk / uro / skupino

Strokovni kader 10 točk / uro / skupino

Preglednica 12: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa otrok s posebnimi potrebami

3.1.3. Športna vzgoja mladine
3.1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Sofinancirajo se programi športa mladine v starosti od 

15 do 20 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno 
pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme 
nacionalnih panožnih športnih zvez.

Programi interesne športne vzgoje mladine s področja 
gorništva, ki potekajo v naravnem okolju, so lahko organizirani 
tudi manj kot petintrideset tednov v letu.

PROGRAMI STAROST
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO UR 
PROGRAMA

ELEMENTI 
VREDNOTENJA

VREDNOST 
ELEMENTOV

Športna vadba  
ali drugi programi 

športa
od 15 do 20 let 10 do 20 80 ur

Športni objekti  
in površine 14 točk / uro / skupino

Strokovni kader 6 točk / uro / skupino
Preglednica 13: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa interesne športne vzgoje mladine
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3.1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovo-
stni in vrhunski šport

Ovrednotijo se programi športa mladih v starosti od 
15 do 20 let, ki so vključeni v procese vadbe in urejene sis-
teme športnih tekmovanj po določilih nacionalnih panožnih 
športnih zvez.

Pogoji za vrednotenje programa:
– vsak vadeči mladinec mora biti registriran za izvajalca 

pri pristojni nacionalni panožni športni zvezi;
– izvajalcu se v okviru normativa, ki je razviden iz pre-

glednice pri posamezni športni panogi, prizna največ toliko 
ur dela strokovnega kadra v športu, ur vadbe in tekmovanj, 
kot izhaja iz prijave na javni razpis;

– športni rezultat posameznika oziroma ekipe se upo-
števa le, če v posamezni disciplini individualne športne 
panoge tekmuje vsaj deset športnikov oziroma vsaj pet ekip 
v kolektivni športni panogi.

V programih športne vzgoje mladine, usmerjene v kako-
vostni in vrhunski šport, se izvajalcu dovoljuje izjema glede 
minimalnega števila vadečih v skupini. Če izvajalec oblikuje 
in prijavi skupino, ki ne dosega minimalnega števila vadečih 
v skupini, ali prijavi posameznika, se izvajalcu prizna soraz-
meren delež točk glede na predpisano minimalno velikost 
celotne vadbene skupine.

Izvajalcu se pri realizaciji programa športa priznajo tri 
ure za vsako realizirano tekmovanje. Minimalno število tek-
movanj je navedeno v preglednicah pri posamezni starostni 
kategoriji.

Posebnosti vrednotenja programov športne vzgoje mla-
dine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:

– za eno najvišjo uvrstitev v državnih prvenstvih v 
pretekli sezoni je izvajalec upravičen do dodatnih točk, ki 
se izračunajo tako, da se dosežene točke izbranega progra-
ma športa individualnih oziroma kolektivnih športnih panog 
pomnožijo z ustreznim faktorjem za uvrstitev iz preglednice 
št. 14 (za individualne športne panoge) oziroma št. 15 (za 
kolektivne športne panoge).

ŠPORTNI REZULTATI DRŽAVNO PRVENSTVO
(faktor)

Uvrstitev med prve 3 1,8
Uvrstitev med prvih 6 1,4
Uvrstitev med prvih 10 1,2
Uvrstitev med prvih 15 1,1

Preglednica 14: Kriteriji za vrednotenje športnih dosežkov 
individualnih športnih panog

ŠPORTNI REZULTATI
1. DRŽAVNA 

LIGA
(faktor)

2. DRŽAVNA 
LIGA

(faktor)
Uvrstitev med prve 3 2,7 2,1
Uvrstitev med prvih 6 2,3 1,8
Uvrstitev med prvih 10 2,1 1,6
Uvrstitev med prvih 15 2,0 1,5

Preglednica 15: Kriteriji za vrednotenje športnih dosežkov 
kolektivnih športnih panog

3.1.3.2.1. Individualne športne panoge
Poleg pogojev, navedenih v točki 3.1.3.2., morajo izvajalci 

programov športa v individualnih športnih panogah izpolnjevati 
še naslednje dodatne pogoje:

– posamezen vadeči se mora v koledarskem letu ude-
ležiti vsaj 80 % minimalnega predpisanega števila tekmovanj, 
zaokroženo navzgor, ki so za njegovo starostno kategorijo 
navedena v preglednicah in so umeščena v koledar tekmovanj 
pristojne nacionalne ali mednarodne panožne športne zveze. 
Posamezniki so oproščeni izpolnjevanja tega pogoja v primeru 
dlje časa trajajoče (najmanj dva meseca) nezmožnosti tekmo-
vanja iz zdravstvenih razlogov, ki jih izvajalec dokumentira z 
mnenjem zdravnika specialista;

– izvajalec lahko v posamezni starostni kategoriji pridobi 
sredstva le za eno vadbeno skupino;

– posamezen vadeči mora biti že na dan objave javne-
ga razpisa uvrščen na lestvici pristojne nacionalne panožne 
športne zveze.

ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU

STAROSTNE KATEGORIJE

POGOJI KRITERIJI

MINIMALNO 
ŠTEVILO VADEČIH

MINIMALNO ŠTEVILO
TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR VADBE 
IN TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR DELA 
STROKOVNEGA 

KADRA

Mlajši mladinci in mladinke 6 8 od 500 do 715 od 521 do 745

Mladinci in mladinke 6 8 od 591 do 845 od 612 do 875

Preglednica 16: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge alpsko smučanje in deskanje na snegu

Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 20 točk / uro vadbe in tek-

movanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 14 točk / uro dela strokovnega 

kadra v športu / skupino.

ATLETIKA

STAROSTNE KATEGORIJE

POGOJI KRITERIJI

MINIMALNO 
ŠTEVILO VADEČIH

MINIMALNO ŠTEVILO
TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR VADBE 
IN TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR DELA 
STROKOVNEGA 

KADRA

Mlajši mladinci in mladinke 6 10 od 400 do 550 od 406 do 580

Mladinci in mladinke 6 12 od 455 do 650 od 476 do 680

Preglednica 17: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge atletika
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Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 13 točk / uro vadbe in tek-

movanj / skupino;
– strokovni kader: 8 točk / uro dela strokovnega kadra v 

športu / skupino.

BADMINTON

STAROSTNE 
KATEGORIJE

POGOJI KRITERIJI

MINIMALNO 
ŠTEVILO VADEČIH

MINIMALNO 
ŠTEVILO

TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR VADBE
IN TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR DELA 
STROKOVNEGA 

KADRA

Mlajši mladinci in mladinke 6 10 od 400 do 550 od 406 do 580

Mladinci in mladinke 6 10 od 455 do 650 od 476 do 680

Preglednica 18: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge badminton

Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 14 točk / uro vadbe in / 

skupino;
– strokovni kader v športu: 8 točk / uro dela strokovnega 

kadra v športu / skupino.

NORDIJSKO SMUČANJE – TEK NA SMUČEH

STAROSTNE KATEGORIJE

POGOJI KRITERIJI

MINIMALNO 
ŠTEVILO VADEČIH

MINIMALNO ŠTEVILO
TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR VADBE 
IN TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR DELA 
STROKOVNEGA 

KADRA

Mlajši mladinci in mladinke 6 8 od 500 do 715 od 521 do 745

Mladinci in mladinke 6 8 od 591 do 845 od 612 do 875

Preglednica 19: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge nordijsko smučanje – tek na smučeh

Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 17 točk / uro vadbe in tek-

movanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 14 točk / uro dela strokovnega 

kadra v športu / skupino.

TENIS

STAROSTNE KATEGORIJE

POGOJI KRITERIJI

MINIMALNO 
ŠTEVILO VADEČIH

MINIMALNO ŠTEVILO
TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR VADBE  
IN TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR DELA 
STROKOVNEGA 

KADRA

Mlajši mladinci in mladinke 6 6 od 400 do 550 od 406 do 580

Mladinci in mladinke 6 7 od 455 do 650 od 476 do 680

Preglednica 20: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge tenis

Vrednotenje elementov:
– športni objekt in površine: 14 točk / uro vadbe in tekmo-

vanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 8 točk / uro dela strokovnega 

kadra v športu / skupino

DRUGE INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE

STAROSTNE KATEGORIJE

POGOJI KRITERIJI

MINIMALNO 
ŠTEVILO VADEČIH

MINIMALNO ŠTEVILO
TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR VADBE 
IN TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR DELA 
STROKOVNEGA 

KADRA

Mlajši mladinci in mladinke od 4 do 10 7 400 420

Mladinci in mladinke od 4 do 10 8 od 400 do 455 od 420 do 475

Preglednica 21: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa drugih individualnih športnih panog
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Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 8 točk / uro vadbe in tekmo-

vanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 5 točk / uro dela strokovnega 

kadra v športu / skupino.
3.1.3.2.2. Kolektivne športne panoge
Poleg pogojev, navedenih v točki 3.1.3.2., morajo izvajalci 

programov športa v kolektivnih športnih panogah izpolnjevati še 
naslednje dodatne pogoje:

– posamezna vadeča ekipa mora odigrati vse tekme, ki jih 
s tekmovalnim sistemom določa pristojna nacionalna panožna 
športna zveza;

– izvajalec lahko v posamezni starostni kategoriji pridobi 
sredstva za moško in žensko vadbeno skupino;

– posamezna vadeča ekipa mora biti v sezoni pred letom 
javnega razpisa uvrščena na lestvici slovenske državne lige.

KOŠARKA

STAROSTNE KATEGORIJE

POGOJI KRITERIJI

MINIMALNO 
ŠTEVILO VADEČIH

MINIMALNO ŠTEVILO
TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR VADBE 
IN TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR DELA 
STROKOVNEGA 

KADRA

Mlajši mladinci in mladinke 12 15 od 400 do 550 od 406 do 580

Mladinci in mladinke 12 15 od 455 do 650 od 476 do 680
Preglednica 22: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge košarka

Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 18 točk / uro vadbe in tek-

movanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 8 točk / uro dela strokovnega 

kadra v športu / skupino.

NOGOMET

STAROSTNE KATEGORIJE

POGOJI KRITERIJI

MINIMALNO 
ŠTEVILO VADEČIH

MINIMALNO ŠTEVILO
TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR VADBE 
IN TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR DELA 
STROKOVNEGA 

KADRA

Mlajši mladinci in mladinke 16 15 od 400 do 550 od 406 do 580

Mladinci in mladinke 16 15 od 455 do 650 od 476 do 680
Preglednica 23: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge nogomet

Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 16 točk / uro vadbe in tek-

movanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 8 točk / uro dela strokovnega 

kadra v športu / skupino.

DRUGE KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE

STAROSTNE KATEGORIJE

POGOJI KRITERIJI

MINIMALNO 
ŠTEVILO VADEČIH

MINIMALNO ŠTEVILO
TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR VADBE 
IN TEKMOVANJ

ŠTEVILO UR DELA 
STROKOVNEGA 

KADRA

Mlajši mladinci in mladinke 10 5 400 420
Mladinci in mladinke 10 5 od 400 do 455 od 420 do 475
Preglednica 24: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa drugih kolektivnih športni panog

Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 10 točk / uro vadbe in tek-

movanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 6 točk / uro dela strokovnega 

kadra v športu / skupino.
3.1.3.2.3. Kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije 

– Združenja športnih zvez za kakovostni šport
Izvajalec je upravičen do sredstev za kategorizacijo, ki 

jo je dosegel športnik, ki je v letu javnega razpisa pri pristojni 
nacionalni panožni zvezi registriran za izvajalca in zanj vadi 
ter nastopa na tekmovanjih. Upošteva se kategorizacija, ki jo 
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ima športnik na dan objave javnega razpisa. Športnik s kate-
gorizacijo mora imeti na dan objave javnega razpisa stalno 
prebivališče v občini.

Vrednotenje elementov:
– kategorizacija mladinski razred: 1500 točk / športnika;
– kategorizacija državni razred: 2000 točk / športnika.
3.1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ovrednoteni so programi športa, ki združujejo mladino s 

posebnimi potrebami (mladina z motnjami v razvoju) v starosti 
od 15 do 20 let.

PROGRAMI STAROST
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO UR 
PROGRAMA

ELEMENTI 
VREDNOTENJA

VREDNOST 
ELEMENTOV

Prilagojena 
športna vadba ali 
drugi prilagojeni 
programi športa

od 15 do 20 let od 5 do 10 80 ur

Športni objekti  
in površine 18 točk / uro / skupino

Strokovni kader  
v športu 11 točk / uro / skupino

Preglednica 25: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa mladine s posebnimi potrebami

3.2. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
3.2.1. Interesna športna dejavnost študentov
Ovrednoteni so programi športne vadbe in tekmovanj štu-

dentov, ki se ne vključujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih 
panožnih športnih zvez. Vsi vadeči v skupini morajo imeti na 
dan objave javnega razpisa veljaven status študenta.

Pogoji za vrednotenje programa športa:
– vsaj 70 % vadečih v skupini mora imeti stalno prebiva-

lišče v občini.

PROGRAMI STATUS
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO UR 
PROGRAMA

ELEMENTI 
VREDNOTENJA

VREDNOST 
ELEMENTOV

Športna vadba  
ali drugi programi 

športa
Študenti od 10 do 20 80 ur

Športni objekti in 
površine 10 točk / uro / skupino

Strokovni kader 5 točk / uro / skupino

Preglednica 26: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa študentov

3.3. ŠPORTNA REKREACIJA
Ovrednoteni so programi športno-rekreativne vadbe in 

športno-rekreativnih tekmovanj odraslih nad 20 let.
Pogoji za vrednotenje programa športa:
– vsaj 70 % vadečih v skupini mora imeti stalno prebiva-

lišče v občini.
Programi športne rekreacije s področja gorništva, jamar-

stva, potapljaštva in kolesarstva, ki potekajo v naravnem okolju, 
so lahko organizirani tudi manj kot petintrideset tednov v letu.

PROGRAMI IN STAROSTNE 
KATEGORIJE

ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO UR 
PROGRAMA ELEMENTI VREDNOTENJA VREDNOST ELEMENTOV

Programi za odrasle od 10 do 20 80 ur Športni objekti in površine 10 točk / uro /skupino

Programi za starejše nad 65 let od 10 do 20 80 ur
Športni objekti in površine 15 točk / uro /skupino

Strokovni kader 5 točk / uro /skupino

Programi za socialno  
in zdravstveno ogrožene 

odrasle
od 10 do 20 80 ur

Športni objekti in površine 20 točk / uro /skupino

Strokovni kader 10 točk / uro /skupino

Preglednica 27: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne rekreacije

3.4. KAKOVOSTNI ŠPORT
Ovrednotene so vadba, priprave in tekmovanja članskih 

ekip in posameznikov, ki so pri pristojni nacionalni panožni 
zvezi registrirani za izvajalca, ki je član te zveze. V ta program 
športa so zajeti nastopi ekip in športnikov, ki nastopajo na ura-
dnih tekmovalnih sistemih na državnem nivoju vse do naslova 
državnega prvaka.

Pogoji in kriteriji za vrednotenje programa športa tako 
individualnih kot kolektivnih športnih panog kakovostnega 
športa:
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– športni rezultat posameznika oziroma ekipe se upošteva 
le, če v posamezni disciplini individualne športne panoge tek-
muje vsaj deset športnikov oziroma vsaj pet ekip v kolektivni 
športni panogi.

V programih kakovostnega športa se izvajalcu dovoljuje 
izjema glede minimalnega števila vadečih v skupini. Če izvaja-
lec oblikuje in prijavi skupino, ki ne dosega minimalnega števila 
vadečih v skupini, ali prijavi posameznika, se izvajalcu prizna 
sorazmeren delež točk glede na predpisano minimalno velikost 
celotne vadbene skupine.

Posebnosti vrednotenja kakovostnega športa:
– izvajalec je v vsaki športni panogi upravičen do sofi-

nanciranja največ ene ženske in ene moške vadbene skupine;
– za eno najvišjo uvrstitev v državnem prvenstvu oziroma 

ligi v pretekli sezoni je izvajalec upravičen do dodatnih točk, ki 

se izračunajo tako, da se dosežene točke iz preglednice št. 28 
(za individualne športne panoge) oziroma št. 29 (za kolektivne 
športne panoge) množijo z ustreznim faktorjem za uvrstitev iz 
preglednice št. 30 (za individualne športne panoge) oziroma 
št. 31 (za kolektivne športne panoge);

– izvajalec individualnih športnih panog, ki ima vzposta-
vljeno celotno selekcijsko piramido od cicibanov (cicibank) do 
članov (članic), je upravičen do dodatnih točk, ki se izračunajo 
tako, da se celotni izračun točk za program kakovostnega 
športa pomnoži s faktorjem 1,1;

– izvajalec kolektivnih športnih panog, ki ima vzposta-
vljeno celotno selekcijsko piramido od cicibanov (cicibank) do 
članov (članic), je upravičen do dodatnih točk, ki se izračunajo 
tako, da se celotni izračun točk za program kakovostnega 
športa pomnoži s faktorjem 1,2.

ŠPORTNE PANOGE  
IN STAROSTNA KATEGORIJA

MINIMALNO ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV  

NA VADBENO SKUPINO

ŠTEVILO UR 
PROGRAMA

ELEMENTI 
VREDNOTENJA

VREDNOST 
ELEMENTOV

Alpsko smučanje in deskanje
na snegu, člani in članice 2 320 ur Športni objekti

in površine 50 točk / uro / skupino

Atletika, člani in članice 4 320 ur Športni objekti
in površine 10 točk / uro / skupino

Badminton, člani in članice 6 320 ur Športni objekti
in površine 10 točk / uro / skupino

Balinanje, člani in članice 8 320 ur Športni objekti
in površine 10 točk / uro / skupino

Kegljanje, člani in članice 8 320 ur Športni objekti
in površine 10 točk / uro / skupino

Nordijsko smučanje, člani
in članice 2 320 ur Športni objekti

in površine 40 točk / uro / skupino

Tenis, člani in članice 6 320 ur Športni objekti
in površine 10 točk / uro / skupino

Druge športne panoge, člani
in članice od 2 do 10 320 ur Športni objekti

in površine 5 točk / uro / skupino

Preglednica 28: Pogoji in kriteriji za vrednotenje kakovost nega športa individualnih športnih panog

ŠPORTNE PANOGE 
IN STAROSTNA KATEGORIJA

MINIMALNO ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV  

NA VADBENO SKUPINO

ŠTEVILO UR 
PROGRAMA

ELEMENTI 
VREDNOTENJA

VREDNOST 
ELEMENTOV

Košarka, člani in članice 12 320 ur Športni objekti 
in površine 120 točk/ uro/ skupino

Nogomet, člani in članice 16 320 ur Športni objekti 
in površine 80 točk / uro / skupino

Druge športne panoge, člani 
in članice od 10 do 16 320 ur Športni objekti 

in površine 10 točk / uro / skupino

Preglednica 29: Pogoji in kriteriji za vrednotenje kakovost nega športa kolektivnih športnih panog

ŠPORTNI REZULTATI

DRŽAVNO 
PRVENSTVO 

oziroma  
1. DRŽAVNA LIGA

(faktor)

2. DRŽAVNA 
LIGA

(faktor)

Uvrstitev med prve 3 2,0 1,4
Uvrstitev med prvih 6 1,6 1,2
Uvrstitev med prvih 10 1,4 1,1
Uvrstitev med prvih 15 1,3 /

Preglednica 30: Kriteriji za vrednotenje športnih dosežkov 
kakovostnega športa individualnih športnih panog
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ŠPORTNI 
REZULTATI

1. DRŽAVNA 
LIGA

(faktor)

2. DRŽAVNA 
LIGA

(faktor)

3. DRŽAVNA 
LIGA

(faktor)

Uvrstitev
med prve 3 3,0 2,4 1,6

Uvrstitev
med prvih 6 2,6 2,0 1,3

Uvrstitev
med prvih 10 2,4 1,8 1,1

Uvrstitev
med prvih 15 2,1 1,7 /

Preglednica 31: Kriteriji za vrednotenje športnih dosežkov 
kakovostnega športa kolektivnih športnih panog

3.5. VRHUNSKI ŠPORT
Ovrednoteni so programi športa, ki zajemajo vadbo, pri-

prave in tekmovanja športnikov, ki so pri pristojni nacional-
ni panožni zvezi registrirani za izvajalca in imajo po merilih 
OKS-ZŠZ priznan status perspektivnega, mednarodnega ali 
svetovnega razreda.

ŠPORTNE PANOGE ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO UR 
PROGRAMA

ELEMENTI 
VREDNOTENJA VREDNOST ELEMENTOV

Individualne športne panoge od 1 do 10 1200 ur Športni objekti in površine 10 točk / uro / skupino

Kolektivne športne panoge od 10 do 20 1200 ur Športni objekti in površine 20 točk / uro / skupino

Preglednica 32: Pogoji in kriteriji za vrednotenje vrhunskega športa individualnih in kolektivnih športnih panog

3.5.1. Kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez za vrhunski šport

Pogoji in kriteriji za vrednotenje kategorizacij vrhunskega 
športa:

– izvajalec je upravičen do sredstev za kategorizacijo 
perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda, ki jo 
je dosegel športnik, ki je v letu javnega razpisa pri pristojni 
nacionalni panožni zvezi registriran za izvajalca. Upošteva se 
kategorizacija, ki jo ima športnik na dan objave javnega razpi-
sa. Športnik s kategorizacijo mora imeti na dan objave javnega 
razpisa stalno prebivališče v občini.

V primeru udeležbe športnika na evropskem prvenstvu, 
svetovnem prvenstvu oziroma na olimpijskih igrah je izvajalec, 
kolikor izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, upravičen 
do točk in sofinanciranja v celotnem ciklusu tekmovalnega 
obdobja.

KATEGORIZACIJE
ELEMENTI VREDNOTENJA

STATUS 
KATEGORIZACIJE UDELEŽBA NA EP UDELEŽBA NA SP UDELEŽBA NA OI

Perspektivni razred 2000 točk 500 točk 1000 točk 3000 točk

Mednarodni razred 5000 točk 500 točk 1000 točk 3000 točk

Svetovni razred 9000 točk 500 točk 1000 točk 3000 točk

Preglednica 33: Pogoji in kriteriji za vrednotenje kategorizacij športnikov vrhunskega športa

3.6. ŠPORT INVALIDOV
Ovrednoteni so programi športa invalidov, ki se prostovolj-

no ukvarjajo s športom.

PROGRAMI STATUS
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO UR 
PROGRAMA

ELEMENTI 
VREDNOTENJA

VREDNOST 
ELEMENTOV

Prilagojena špor-
tna vadba  

ali drugi prilagojeni 
programi športa

Invalidi od 3 do 10 80 ur

Športni objekti in 
površine 15 točk / uro / skupino

Strokovni kader 10 točk / uro / skupino

Preglednica 34: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa invalidov
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3.7. PREDNOSTNI PROGRAMI ŠPORTA LOKALNEGA 
POMENA

V prednostne programe športa lokalnega pomena so 
vključeni programi, ki jih občina v skladu s tem pravilnikom 
opredeli za prednostne na lokalni ravni.

V letnem programu športa za posamezno leto se določi 
delež sredstev, ki so namenjena sofinanciranju prednostnih 
programov športa lokalnega pomena.

Prednostni programi športa lokalnega pomena so:
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhun-

ski šport, in sicer kategorije starejših dečkov in deklic,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport,
– kakovostni šport in
– vrhunski šport

v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki po razvrstitvi 
Strokovnega sveta RS za šport sodijo v prvi razred športnih 
panog v Sloveniji.

Izhodišče za vrednotenje in sofinanciranje prednostnih 
programov športa lokalnega pomena so zadnji javno objavljeni 
razvidi razredov športnih panog in športni rezultati vadečih pri 
izvajalcu.

Pogoji in kriteriji za vrednotenje in sofinanciranje progra-
ma:

– posamezen izvajalec lahko kandidira za sofinanciranje 
samo v eni starostni kategoriji v posamezni športni panogi, ki 
je na dan objave javnega razpisa uvrščena v prvi razred indivi-
dualne oziroma kolektivne športne panoge;

– športna panoga izvajalca se mora v občini izvajati naj-
manj pet let;

– posamezen športnik, ki je pri pristojni nacionalni panožni 
zvezi registriran za izvajalca individualne športne panoge v 
starostni kategoriji, ki je uvrščena v prednostni program športa 
lokalnega pomena, mora v zadnjih treh sezonah vsaj enkrat 
doseči uvrstitev na prva tri mesta v svoji starostni kategoriji na 
državnem ali mednarodnem nivoju tekmovanja pod okriljem 
nacionalne ali mednarodne panožne športne zveze;

– registrirana ekipa izvajalca kolektivnih športnih panog 
mora biti vključena v uraden ligaški sistem tekmovanja na dr-
žavnem nivoju vse do naslova državnega prvaka.

Vrednotenje elementov po posameznih kriterijih:
– V postopku vrednotenja se prijave izvajalcev glede na 

program športa razvrstijo in točkujejo po naslednji prioritetni 
lestvici:

1. kakovostni in vrhunski šport: 100 točk;
2. športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport: 50 točk.
– Glede na vrsto športne panoge imajo kolek-

tivne športne panoge prednost pred individualnimi 
športnimi panogami:

1. kolektivne športne panoge: 100 točk;
2. individualne športne panoge: 50 točk.
– Glede na starostne kategorije sta prioritetni 

vrstni red in točkovanje sledeča:
1. člani oziroma članice: 100 točk;
2. starejši dečki oziroma deklice: 90 točk;
3. mladinci oziroma mladinke: 80 točk.
4. mlajši mladinci oziroma mladinke: 70 točk.
– V individualnih športnih panogah ima glede na dosežen 

športni rezultat prednost višji rezultat, pridobljen na mednaro-
dnem pred državnim nivojem tekmovanj pod okriljem nacional-
ne oziroma mednarodne panožne športne zveze:

1. prvo mesto na mednarodnem tekmovanju: 120 točk;
2. drugo mesto na mednarodnem tekmovanju: 100 točk;
3. tretje mesto na mednarodnem tekmovanju: 80 točk;
4. prvo mesto na državnem prvenstvu: 60 točk;
5. drugo mesto na državnem prvenstvu: 40 točk;
6. tretje mesto na državnem prvenstvu: 20 točk.
– V kolektivnih športnih panogah sta prioritetni vrstni red 

in točkovanje glede na uradni ligaški sistem tekmovanja na 
državnem nivoju sledeča:

1. nastopanje v prvi državni ligi: 100 točk;
2. nastopanje v drugi državni ligi: 50 točk;
3. nastopanje v tretji državni ligi: 25 točk.
Sredstva, ki jih pridobi izvajalec, lahko nameni za:
– stroške športnih objektov in površin;
– stroške strokovnega kadra v športu;
– materialne stroške izvedbe programa športa.
3.8. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
3.8.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih kadrov v športu
Ovrednoteni so programi izobraževanja, usposabljanja in 

izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu, ki jih izvajajo Olim-
pijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, nacionalne 
panožne športne zveze in verificirane izobraževalne institucije, 
udeležujejo pa se jih posamezni člani izvajalca. Glavna koordi-
natorja za usposabljanje strokovnega kadra v športu sta Inštitut 
za šport pri Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in Olimpijski 
komite Slovenije – Združenje športnih zvez.

Posamezen izvajalec je upravičen do sofinanciranja naj-
več dveh programov izobraževanja, usposabljanja in izpopol-
njevanja letno.

Posamezen program izobraževanja, usposabljanja in iz-
popolnjevanja se sofinancira oziroma ovrednoti v višini 10 točk.

3.8.2. Založniška dejavnost
Ovrednoteno je izdajanje strokovne literature in drugih 

periodičnih ter občasnih športnih publikacij, kot so periodična 
literatura, strokovna literatura in propagandno gradivo na temo 
športa v občini.

Sofinancira se izdajanje:
– periodične literature, kot so revije in zborniki športnih 

dejavnosti v občini;
– strokovne literature, kot so strokovna dela s podro-

čja športne vzgoje, športnega treniranja in športne rekreacije, 
učbenikov in izobraževalnega gradiva ter literature o športni 
dejavnosti;

– propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti v 
občini;

– avdio in video ter računalniških programov na temo 
športnih dejavnosti.

Posamezen izvajalec je upravičen do sofinanciranja naj-
več dveh programov založniške dejavnosti letno.

Posamezen program založniške dejavnosti se sofinancira 
oziroma ovrednoti v višini 10 točk.

3.8.3. Informacijski sistemi na področju športa
Ovrednoteno je izvajanje programov izdelave in obde-

lave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti, ki se 
uporabljajo v športu (zbiranje in obdelava podatkov s področja 
organiziranosti športa, financiranja športa, športnih objektov in 
površin idr.), nakupa tehnologije in vzdrževanja ter razvijanja 
informacijskega sistema na področju športa v občini.

Posamezen izvajalec je upravičen do sofinanciranja 
največ dveh programov informacijskih sistemov na področju 
športa letno.

Posamezen program se sofinancira oziroma ovrednoti v 
višini 10 točk.

3.8.4. Športne prireditve
Ovrednotene so občinske, medobčinske, državne in med-

narodne športne prireditve tekmovalnega značaja.
Pogoji in kriteriji za vrednotenje:
– izvajalec lahko pridobi proračunska sredstva le za prire-

ditev, ki bo prijavljena in izvedena na območju občine;
– izvajalec lahko pridobi proračunska sredstva za največ 

štiri prireditve letno, in sicer se sofinancirajo športne prireditve 
z najmanj tridesetimi udeleženci;

– vsi prijavljeni in nastopajoči športniki na državnih in 
mednarodnih športnih prireditvah morajo biti registrirani pri svoji 
nacionalni panožni športni zvezi.

Pogoj iz prve alineje izjemoma ne velja za zimske športne 
panoge, ki se zaradi objektivnih oziroma prostorskih možnosti 
ne morejo izvesti na območju občine.
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ELEMENTI VREDNOTENJA VREDNOST ELEMENTOV

Nivo prireditev

Občinska športna prireditev 500 točk
Medobčinska športna prireditev 1000 točk
Državna športna prireditev 1500 točk
Mednarodna športna prireditev 3 2000 točk
Mednarodna športna prireditev 2 2500 točk
Mednarodna športna prireditev 1 3000 točk

Prostor prireditev
Pokrit športni objekt 50 točk
Nepokrit športni objekt (na prostem) 100 točk

Trajanje prireditev
Enodnevna prireditev 50 točk
Dvodnevna prireditev 100 točk
Tri ali večdnevna prireditev 150 točk

Starostne kategorije udeležencev prireditev
Do vključno 15 let 50 točk
Od 16 do vključno 20 let 100 točk
Odrasli od 21. leta dalje 150 točk

Tradicionalnost prireditev
Četrta izvedba 50 točk
Peta do osma izvedba 100 točk
Deveta izvedba in več ponovitev 150 točk

Preglednica 35: Pogoji in kriteriji za vrednotenje športnih prireditev

Mednarodne prireditve so tiste športne prireditve, kjer so 
poleg slovenskih športnikov prijavljeni in nastopijo tudi športniki 
iz drugih držav. Mednarodne športne prireditve morajo biti pri-
javljene pri mednarodni panožni športni zvezi in biti uvrščene v 
njihov koledar tekmovanj.

Mednarodne športne prireditve se s temi merili delijo na:
– mednarodna prireditev 1, če nastopi vsaj 75 % športni-

kov iz tujine,
– mednarodna prireditev 2, če nastopi vsaj 50 %, a manj 

kot 75 % športnikov iz tujine,
– mednarodno prireditev 3, če nastopi vsaj 25 %, a manj 

kot 50 % športnikov iz tujine.
Državne prireditve so tiste športne prireditve, kjer so pri-

javljeni in nastopijo pretežno slovenski športniki oziroma je 
športnikov iz drugih držav manj kot 25 %. Državne športne 
prireditve morajo biti prijavljene pri nacionalni panožni športni 
zvezi in biti uvrščene v njen koledar tekmovanj.

3.8.5. Delovanje športnih društev, zvez športnih društev 
in zavodov, povezanih s športom

Ovrednoteno je redno delovanje športnih društev, zveze 
športnih društev, občinske športne zveze in zavodov s področja 
športa. Izvajalcem, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, se 
sofinancirajo materialni stroški tehničnega in administrativne-
ga delovanja ter njihovi prejemki. Osnova za sofinanciranje je 
število vključenih članov s plačano članarino, kot je razvidno iz 
predložene dokumentacije izvajalca.

PROGRAM ŠTEVILO 
ČLANOV

VREDNOST 
ELEMENTOV

Delovanje športnih 
društev in zavodov, 
povezanih s špor-
tom na ravni lokalne 
skupnosti

od 10 do 20 100 točk

od 21 do 50 400 točk

od 51 do 100 600 točk

nad 100 800 točk

Delovanje občinske 
športne zveze in 
zvez športnih društev

od 5 do 
10 društev 20000 točk

od 11 do 
20 društev 25000 točk

nad 20 društev 30000 točk
Preglednica 36: Pogoji in kriteriji za vrednotenje de-

lovanja športnih društev, zvez športnih društev in zavodov, 
povezanih s športom

Pogoji za vrednotenje programa:
– občinska športna zveza mora biti na dan objave 

javnega razpisa članica Olimpijskega komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez.

3.8.6. Športni objekti in površine
V sklopu javnega razpisa se izvajalcem za tekoče in 

investicijsko vzdrževanje ter investicije v športnih objektih 
in površinah dodelijo sredstva za ta namen.

Pogoji in kriteriji za sofinanciranje tekočega in inve-
sticijskega vzdrževanja ter investicije v športnih objektih in 
površinah:

– sredstva se lahko namenijo za športne objekte in 
površine, namenjene športni dejavnosti, ki ležijo v občini in 
so v lasti oziroma solastnini občine;

– izvajalec mora imeti na dan objave razpisa pridoblje-
no vso dokumentacijo (npr. gradbeno dovoljenje, lokacijsko 
informacijo), ki jo zakonodaja zahteva za izvedbo investicije 
oziroma investicijskega vzdrževanja;

– investicije in investicijska vzdrževanja, ki se bodo 
oziroma se že izvajajo v več fazah, morajo biti predstavljene 
v celoti, vključno s finančno konstrukcijo;

– izvajalec mora za izvedbo posameznega projekta 
tekočega vzdrževanja zagotoviti vsaj 40 % lastnih sredstev;

– izvajalec mora za izvedbo posameznega projekta 
investicijskega vzdrževanja in investicij zagotoviti vsaj 30 % 
lastnih sredstev.

Prednost pri sofinanciranju imajo že začete investicije, 
ob predpostavki, da izvajalec razpolaga z vso potrebno 
dokumentacijo.

Ob upoštevanju pogojev, navedenih v prejšnjih dveh 
odstavkih, se sredstva za investicijsko vzdrževanje in inve-
sticije dodeljujejo po sledečem točkovanju oziroma predno-
stnem redu:

1. športni objekti in površine namenjene 
športni vzgoji otrok in mladine: 100 točk;

2. športni objekti in površine namenjene 
vrhunskemu športu: 80 točk;

3. športni objekti in površine namenjene 
kakovostnemu športu: 60 točk;

4. športni objekti in površine namenjene 
športni rekreaciji: 40 točk.
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Sredstva za tekoče vzdrževanje se, prav tako ob upošte-
vanju prej navedenih pogojev dodeljujejo po sledečem točkov-
anju oziroma prednostnem redu:

1. športni objekti in površine namenjene 
športni vzgoji otrok in mladine: 100 točk;

2. športni objekti in površine namenjene 
športni rekreaciji: 80 točk;

3. športni objekti in površine namenjene 
kakovostnemu športu: 60 točk;

4. športni objekti in površine namenjene 
vrhunskemu športu: 40 točk.

Izvajalec lahko sredstva nameni za:
– tekoče vzdrževanje, kar pomeni redno vzdrževanje 

objektov in površin (npr. beljenje, košnja travnatih igrišč), stro-
ški manjših popravil;

– investicijsko vzdrževanje, ki zajema občasna večja po-
pravila in obnovo športnih površin, s katerimi se ne posega v 
konstrukcijo objekta;

– investicije, kot so naložbe v povečanje in ohranjanje 
premoženja lastnika oziroma solastnika in drugih vlagateljev 
ter nabavo in namestitev opreme in naprav.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

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

nik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini 
Medvode (Uradni list RS, št. 48/08).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-158/2012-3
Medvode, dne 8. maja 2012

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l.r.

NOVO MESTO

1654. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne 
občine Novo mesto za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZT, 14/07 – ZSPDPO, 
109/08, 49/09, 58/10/1847, 107/10, 110/11) in 16. člena Statuta 
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) 
je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 14. redni seji 
26. aprila 2012 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine 

Novo mesto za leto 2011

1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun 

proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2011.

2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto 

za leto 2011 izkazuje realizirane prihodke, odhodke ter druge 
prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci 
prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter 
računu financiranja.
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3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2011 

v višini 97.045,00 EUR se prenese med sredstva proračunske 
rezerve v letu 2012.

4. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega 

računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega 
računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za 
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 
10/06, 8/07 in 102/10).

5. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine 

Novo mesto za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 4103-1/2011
Novo mesto, dne 26. aprila 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l. r.
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PIRAN

1655. Sklep o javni razgrnitvi občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Hotel 
Marko

Na podlagi 50. člena Zakona prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) in 
33. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list 
RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena 
Statuta Občine Piran (Uradne objave št. 46/07, uradno preči-
ščeno besedilo) je župan Občine Piran sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) Hotel Marko

1. člen
Za dobo 30 dni se javno razgrne dopolnjen osnutek občin-

skega podrobnega prostorskega načrta Hotel Marko.

2. člen
Predlog dokumenta bo javno razgrnjen v avli Občine Piran 

in na KS Portorož od torka 5. junija do srede 4. julija 2012.

3. člen
V času javne razgrnitve bo Urad za okolje in prostor Obči-

ne Piran organiziral javno obravnavo dokumenta, ki bo v torek 
19. junija 2012 ob 17. uri, v prostorih KS Portorož.

4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje 

pripombe in predloge v knjigo pripomb, ali pa jih pisno posredujejo 
Uradu za okolje in prostor Občine Piran, Tartinijev trg 2 v Piranu. 
Rok za pripombe poteče zadnji dan javne razgrnitve 4. julija 2012.

Prav tako lahko vsi zainteresirani svoje pripombe in pre-
dloge podajo pisno ali ustno na zapisnik na dan javne obrav-
nave 19. junija 2012.

5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in na spletni strani Občine Piran.

Št. 3505-4/2011
Piran, dne 22. maja 2012

Župan
Občine Piran

Peter Bossman

Po pooblastilu
Podžupanja  
Občine Piran
Meira Hot l.r.

Visto l'art. 50 della Legge sulla pianificazione territoriale 
(ZPNačrt) – (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 33/07, 70/08 e 
108/09) e l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gaz-
zetta ufficiale della R.S. n. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09 e 
51/10) nonché l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bol-
lettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n. 46/07 – 
testo unico) il Sindaco del Comune di Pirano adotta la seguente

D E L I B E R A Z I O N E
sull'esposizione in libera visione del piano 

regolatore particolareggiato comunale (PRPC) 
“Hotel Marko”

Art. 1
Si espone in libera visione del pubblico per la durata di 30 

giorni la bozza integrata del Piano regolatore particolareggiato 
comunale “Hotel Marko”.

Art. 2
L'esposizione pubblica della proposta del documento 

avrà luogo nella sala d’ingresso del Municipio di Pirano e 
presso la sede della C.L. di Portorose da martedì 5 giugno 
2012 a mercoledì 4 luglio 2012.

Art. 3
Nel corso dell'esposizione pubblica l’Ufficio ambiente e 

territorio del Comune di Pirano organizzerà il dibattito pubblico 
che si terrà martedì 19 giugno 2012 alle ore 17 presso la sede 
della C.L. di Portorose.

Art. 4
Durante il periodo di esposizione i soggetti interes-

sati possono iscrivere le proprie proposte ed osservazioni 
nell’apposito libro oppure inviarle, per iscritto, all’Ufficio ambi-
ente e territorio del Comune di Pirano, piazza Tartini 2, Pirano. 
Il termine per presentare le osservazioni scade l’ultimo giorno 
dell’esposizione, il 4 luglio 2012.

Tutti gli interessati possono altresì presentare le proprie 
proposte ed osservazioni, per iscritto o mettendole a verbale, 
nel giorno del dibattito pubblico il 19 giugno 2012.

Art. 5
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e 

si pubblica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia 
e sul sito internet del Comune di Pirano.

N. 3505-4/2011
Pirano, 22. maggio 2012

Il Sindaco
Comune di Pirano
Peter Bossman

Sotto l’autorità
vicesindaco

Comune di Pirano
Meira Hot m.p.

PREBOLD

1656. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del 
območja MA 42 – Žohar

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) in na podlagi 29. čle-
na Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je župan 
Občine Prebold dne 9. 5. 2012 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za del območja  
MA 42 – Žohar

1. člen
(splošno)

S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega 
prostorskega načrta z oznako MA 42 – Žohar (v nadaljevanju: 
OPPN).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Na osnovi Izvedbenega dela občinskega prostorskega 
načrta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 43/10) je območje 
enote urejanja z oznako MA 42, predvideno za urejanje z ob-
činskim podrobnim prostorskim načrtom.
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(2) Opredeljena enota urejanja je po prostorskih aktih 
Občine Prebold opredeljena kot stavbno zemljišče za namen 
stanovanjske gradnje.

(3) V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu pri-
prave občinskega podrobnega prostorskega načrta se lahko 
podrobni načrt izdela za manjše območje znotraj posamezne 
enote urejanja prostora, če se izkaže investicijski interes in ta 
ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja 
občine.

Investitor Milan Žohar, Prečna pot 9, 3312 Prebold, je 
dal pobudo in izkazal investicijski interes za izdelavo OPPN 
za parcelo št. 732/2, k.o. Matke. V naravi obravnavano obmo-
čje predstavlja nelegalno zazidano parcelo. Investitor ima na 
obravnavanem območju namen vzpostaviti pogoje za lega-
lizacijo stanovanjskega objekta. Ker občina oziroma lastniki 
preostalih zemljišč trenutno na tem območju ne načrtujejo 
izdelave OPPN za celotno območje se v skladu s 3. točko 
tega člena začne s postopkom priprave podrobnega načrta za 
manjše območje – za parcelo 732/2, k.o. Matke. Predvidena 
ureditev ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega 
razvoja občine.

3. člen
(vsebina in oblika OPPN)

(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev zemljišča parc. 
št. 732/2, k.o. Matke v velikosti 1139 m².

(2) OPPN bo vseboval tekstualni in kartografski del.
(3) OPPN se izdela v analogni in digitalni obliki.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

(1) V postopku priprave podrobnega prostorskega načrta 
mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih pod-
lag, na katerih bodo temeljne rešitve:

– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in po-
sameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse 
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevar-
stvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;

– idejno zasnovo prometne ureditve (povezave ceste na 
občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega prometa;

– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vo-
dovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in 
ureditev;

– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostor-
skega načrta;

– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih 
stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih 
sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;

– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje ob-
delave.

(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi mo-
rebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev 
urejanja prostora.

(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predho-
dne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se 
pridobijo v postopku priprave OPPN.

(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano 
območje izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki 
izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca 
na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon 
o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – 
ZVMS) in ga izbere investitor.

5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

(1) Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje, Direktorat za okolje
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 

okolje – območna pisarna Celje

3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-
ševanje, Ljubljana

4. Ministrstvo za kulturo
5. Občina Prebold
6. Zavod RS za varstvo narave – območna enota Celje
7. Zavod za gozdove – območna enota Celje
8. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo elek-

trične energije
9. JKP Žalec d.o.o.
10. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
11. Telemach Ljubljana
12. Simbio d.o.o. Celje.
(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN iz-

brani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek 
prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic 
pošlje nosilcem urejanja prostora.

(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od pre-
jema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za 
načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, 
da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se 
šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec pro-
storske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte.

(4) Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja 
prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci 
urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se 
šteje, da soglašajo s prelagano prostorsko ureditvijo.

(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po-
trebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev ure-
janja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.

6. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)

Aktivnosti Predviden čas izvedbe
(1) Objava Sklepa o začetku 
priprave OPPN v Uradnem listu 
RS 

maja 2012 – Občina 
Prebold

(2) Izdelava osnutka OPPN 30 dni – izdelovalec
(3) Pridobivanje smernic nosilcev 
urejanja prostora 

30 dni – izdelovalec

(4) Izdelava vseh strokovnih 
podlag skladno z zahtevami 
v pridobljenih smernicah ter 
izdelava dopolnjenega osnutka 
OPPN s smernicami nosilcev 
urejanja prostora in izdelava 
gradiva za javno razgrnitev

30 dni – izdelovalec

(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in 
javni obravnavi 

– Občina 
Prebold

(6) Javna razgrnitev se izvede na 
sedežu Občine Prebold in traja 
30 dni od objave v Uradnem listu 
in na krajevno običajen način. 
Fizične in pravne osebe ter drugi 
zainterisirani lahko podajo svoje 
predloge in pripombe v času 
trajanja javne razgrnitve 

30 dni – Občina 
Prebold

(7) Proučitev stališč do pripomb 
in zavzetje stališč do njih ter 
dopolnitev OPPN s stališči iz javne 
razgrnitve 

30 dni – Občina 
Prebold

(8) Pridobivanje mnenj nosilcev 
urejanja prostora na dopolnjen 
predlog OPPN

30 dni – izdelovalec

(9) Priprava usklajenega OPPN 15 dni – izdelovalec
(10) Sprejem OPPN na občinskem 
svetu

45 dni – Občina 
Prebold

(11) Izdelava končnega dokumenta 
v 5. izvodih po objavi odloka v 
Uradnem listu RS 

15 dni – izdelovalec
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Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in 
pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljalec akta 
na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, 
da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od točke 4. 
dalje ustrezno spremenijo.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)

Vse finančne obveznosti priprave in izdelave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta prevzame pobudnik (inve-
stitor), ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem. Izbrani 
izvajalec mora izdelal naslednja gradiva:

− v eni analogni kopiji za faze obravnave na občinskem 
svetu

− v potrebnem številu in obliki za pridobitev smernic in 
mnenj nosilcev urejanja prostora

− v potrebnem številu za javno razgrnitev in javno obrav-
navo

− elaborirana gradiva za obravnave na občinskem svetu
− končni elaborat: v 4 izvodih (2 izvoda investitor, 2 izvoda 

Občina Prebold).
Izvajalec preda gradivo za vsako fazo tudi zavarovano na 

zgoščenki (CD).
Grafične podatkovne sloje mora izvajalec predati na-

ročniku na zgoščenki (CD) v obliki, kot jo zahteva Služba 
za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov, in 
sicer:

− karte morajo biti ločene od legend,
− legende morajo biti v formatu JPG z ločljivostjo 150 dpi,
− karte morajo biti v formatu TIF ali JPG z ločljivostjo 

300 dpi,
− karte morajo biti orientirane proti severu,
− v karti mora biti vsebovan tudi sloj parcel (zaradi geo-

lokacije),
− meja območja obdelave mora biti zajeta, v vektorski 

obliki, v formatu TAB, SHP ali DWG.
Tekstualni del naloge preda izvajalec v formatu PDF ali 

DOC. Izbrani izvajalec mora sodelovati na javni obravnavi in 
na sejah občinskega sveta – kot poročevalec.

8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem list Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi pa se tudi na 
spletni strani Občine Prebold in se ga pošlje Ministrstvu za 
infrastrukturo in prostor.

Št. 350-9/2011

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak l.r.

RADEČE

1657. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o določitvi cen programov v Javnem zavodu 
Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti 
Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2011

Občinski svet Občine Radeče je na podlagi 31. člena Za-
kona o Vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10), 
20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen progra-
mov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 
77/05, 120/05), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(Uradni list RS, št. 62/10, 40/11) in 18. člena Statuta Občine 
Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09) na 13. redni 
seji dne 17. 5. 2012 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 
cen programov v Javnem zavodu Osnova šola 
Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče  

z veljavnostjo od 1. 11. 2011

1. člen
S tem sklepom se spremeni in dopolni Sklep o določitvi 

cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nem-
ca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2011 
(Uradni list RS, št. 88/11).

2. člen
Doda se nov 8.a člen, ki glasi:
»Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem 

od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristoj-
nem Centru za socialno delo. V izjemnih primerih (nepričako-
vana zaposlitev staršev, sproščeno mesto v vrtcu ipd.), ko je 
otrok nepričakovano vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice 
do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na 
dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega 
plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.«

3. člen
»Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 

cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca 
Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2011« 
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 
naslednji dan po objavi.

Št. 900- 6/2012/11
Radeče, dne 17. maja 2012

Županja
Občine Radeče

Rafaela Pintarič l.r.

REČICA OB SAVINJI

1658. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskih cestah v Občini Rečica ob Savinji

Na podlagi 126. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Urad-
ni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob 
Savinji na 15. seji dne 24. 4. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskih cestah v Občini Rečica ob Savinji

1. člen
Prvi odstavek 14. člena Odloka o spremembah in dopol-

nitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Rečica ob Savinji (v 
nadaljevanju: Odlok) se spremeni in glasi:

»(1) Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, gra-
diti in vzdrževati na način in pod pogoji, kot to določajo predpisi, 
ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in 
prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir 
v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča«.

2. člen
(1) V prvem odstavku 17. člena se za besedno zvezo 

»lokalnih cestah« doda »in javnih poteh«.
(2) Drugi odstavek 17. člena se v celoti črta. Tretji od-

stavek 17. člena odloka postane drugi odstavek 17. člena 
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odloka. Četrti odstavek 17. člena odloka postane tretji odstavek 
17. člena odloka.

3. člen
V prvem odstavku 24. člena odloka se na koncu stavka 

črta pika in doda besedilo »ali to po pogodbi opravi izvajalec 
rednega vzdrževanja občinskih cest.«

4. člen
Besedilo 35. člena odloka se v celoti nadomesti z be-

sedilom:
»(1) Priključki nekategoriziranih cest ter individualni 

priključki na občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: pri-
ključki na občinske ceste) se lahko gradijo ali rekonstruirajo 
le s soglasjem upravljavca občinskih cest. S soglasjem na 
podlagi predpisa, ki ureja cestne priključke na javne ceste, 
se določijo tehnični in drugi pogoji gradnje, rekonstrukcije in 
vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno 
signalizacijo.

(2) Upravljavec občinskih cest izda soglasje iz prejšnje-
ga odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic 
za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.

(3) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo 
prometno signalizacijo je sestavni del občinske ceste.

(4) Upravljavec občinskih cest lahko z odločbo zahteva 
prilagoditev priključka na stroške koristnika priključka, če 
priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali 
uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji 
soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen.

(5) Upravljavec občinskih cest lahko ukine priključek 
na občinsko cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma 
imetnikom pravice uporabe.

(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko 
upravljavec občinskih cest z odločbo ukine priključek na 
občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se 
mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje 
prometa na njej, ali če to zahteva sprememba prometne ure-
ditve na občinski cesti. Priključek se nadomesti na stroške 
občine.«

5. člen
Besedilo 36. člena odloka se v celoti nadomesti z be-

sedilom:
»Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega 

obsega prometa ali spremenjene vrste prometa na priključku 
ne izpolnjuje več zahtevanih prometnih in varnostnih pogojev 
ali ni vzdrževan, občinska uprava samostojno ali na predlog 
pristojnega inšpekcijskega organa ali pristojni inšpekcijski 
organ samostojno z upravno odločbo odredita njegovo pro-
metno tehnično prilagoditev spremenjenim razmeram. Stro-
ške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov 
pravni naslednik.«

6. člen
Besedilo 15. točke drugega odstavka 42. člena odloka 

se v celoti nadomesti z besedilom:
»15. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega 

sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 
1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;«.

7. člen
Prvi odstavek 45. člena odloka se spremeni in glasi:
»(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na 

promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popol-
no zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem 
občinske uprave.«.

8. člen
V drugem odstavku 46. člena odloka se črta besedilo 

»– preveriti z inšpektorjem in komunalo.«

9. člen
Besedilo 53. člena odloka se v celoti nadomesti z bese-

dilom:
»(1) Inšpekcijski in redarski nadzor nad izvajanjem tega 

odloka na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih ce-
stah v upravljanju Občine Rečica ob Savinji izvaja pristojni 
inšpekcijski organ, skladno z veljavnimi določbami področne 
zakonodaje.«.

10. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 007-0002/2012-6
Rečica ob Savinji, dne 24. aprila 2012

Župan
Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.

ROGAŠKA SLATINA

1659. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
P3 z okolico (ZD 7) v Rogaški Slatini

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Občine 
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 28/12) je župan Občine 
Rogaška Slatina dne 19. 5. 2012 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje P3 z okolico  
(ZD 7) v Rogaški Slatini

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se določijo ocena stanja in razlogi za 
pripravo, območje urejanja, način pridobitev strokovnih rešitev, 
roki in posamezne faze, pristojni nosici urejanja prostora ter 
obveznosti v zvezi s financiranjem občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD 7) v Rogaški 
Slatini (v nadaljevanju: OPPN).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi 
za pripravo novega OPPN:

Obravnavano območje se ureja z Odlokom o spremem-
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in sre-
dnjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Ob-
čine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2002 
(Uradni list RS, št. 83/03). Predlog Občinskega prostorskega 
načrta Občine Rogaška Slatina (v fazi pridobivanja mnenj 
pristojnih nosilcev urejanja prostora) za obravnavano območje 
predvideva enoto urejanja ZD 7 s predpisano obvezno izdelavo 
OPPN za predmetno enoto urejanja. Obravnavano območje so 
trenutno pretežno stavbna zemljišča namenjena proizvodnim 
dejavnostim. Občinski prostorski načrti za obravnavano obmo-
čje predvideva širitev zdraviliških kapacitet.

(2) Razlogi za pripravo OPPN:
Razlogi za pripravo so interes Občine Rogaška Slatina 

in zasebnega investitorja za ureditev območja in širitev zdra-
viliških kapacitet. Območje je danes zapuščeno, proizvodna 



Stran 4140 / Št. 38 / 25. 5. 2012 Uradni list Republike Slovenije

dejavnost je že pred leti propadla. Lokacija je v neposredni 
bližini zdravilišča, ki se je v zadnjih desetletjih povečalo in s tem 
približalo obravnavani lokaciji. Zato je obravnavana lokacija 
neustrezna za proizvodno dejavnost. Pred leti, ko je proizvo-
dnja bila še aktivna, je bila v stalnem konfliktu z zdraviliško 
dejavnostjo.

(3) Predvidena ureditev OPPN:
Znotraj območja urejanja je predvidena ureditev objektov 

za turistično dejavnost s spremljajočim programom. Zaradi 
nepredvidljivih gospodarskih in finančnih razmer bodo konč-
ne ureditve predvidene z možnostjo fazne gradnje in tudi v 
različnih variantah glede vsebine, lege in velikosti predvidenih 
objektov.

3. člen
(območje urejanja OPPN)

Velikost območja OPPN je približno 3 ha. Ureditveno 
območje zavzema zemljišča ali dele zemljišč s parc. št.: 793/1, 
789, 790/1, 786/1, 782, 786/2, 787/1, 792/1, 784, 783, 793/3, 
791/1, 793/2, 784, 788, 790/2, 791/2, 787/2, 793/4, 784, 784, 
784, 790/3, 784, 786/1, 786/1, 786/1, 784, 784, 790/5, 784, 
784, 790/4, 793/5 in 792/2 – vse parcele so del k.o. Rogaška 
Slatina. Ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture 
s priključitvami lahko segajo tudi izven območja.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Za izdelavo OPPN bodo izdelane strokovne podlage 
na katerih bo temeljila rešitev prostorske ureditve. Optimalna 
rešitev bo izbrana glede na zaključke strokovnih podlag. Inve-
stitor pridobi tudi idejne načrte objektov, infrastrukturnih vodov 
in naprav, cest in protierozijskih ukrepov kolikor bodo potrebni.

(2) V postopku sprejemanja OPPN je potrebno med seboj 
uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prej-
šnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in 
pogoje nosilcev urejanja prostora.

5. člen
(roki in posamezne faze za pripravo OPPN)

(1) Roki posameznih faz so predvideni od objave sklepa 
naprej in so okvirni:

– priprava osnutka OPPN (75 dni)
– izdelava strokovnih podlag (30 dni po objavi sklepa)
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora (30 dni)
– dopolnitev osnutka OPPN (60 dni po prejemu vseh 

smernic)
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni)
– sprejem stališč do pripomb in predlogov po končani 

javni razgrnitvi (15 dni)
– izdelava dopolnjenega osnutka (45 dni po končani javni 

razgrnitvi)
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (60 dni)
– izdelava predloga Sprememb OPPN in sprejem predlo-

ga na seji občinskega sveta (15 dni po pridobitvi vseh mnenj 
pristojnih nosilcev urejanja prostora in sklepa o potrditvi spre-
jemljivosti vplivov izvedbe OPPN)

– objava OPPN v Uradnem listu RS.
(2) Roki se lahko podaljšajo zaradi časovnega zamika po-

samezne faze kot je pridobivanje smernic, morebitna ponovna 
javna razgrnitev, usklajevanja in aktivnosti občinskega sveta.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice,  

in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi 
prostorskega akta)

(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 

okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – varstvo okolja (celovita 
presoja vplivov na okolje – kolikor bo zahtevana)

2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 
okolje, Sektor za porečje reke Save, Oddelek območja Savinje, 
Lava 11, Celje

3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševa-
nje, Vojkova cesta 61, Ljubljana

4. Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljub-
ljana

5. Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana

6. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za 
ceste, Območje Celje, Lava 42, Celje

7. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne 
energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje

8. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje
9. OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška 

Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina
10. Adriaplin d.o.o., Ulica heroja Lacka 10, Ptuj
11. Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška 

Slatina – promet
12. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška 

cesta 2, Celje
13. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni 

trg 1, Celje
14. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, 

Ljubljanska cesta 13, Celje.
(2) Kolikor se med pripravo OPPN izkaže, da je potrebno 

pridobiti smernice in mnenja dodatnih nosilcev urejanja prosto-
ra, se te pridobi in upošteva pri pripravi OPPN.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)

Naročnik in investitor OPPN je BITERMO NEPREMIČNI-
NE, nepremičninska dejavnost, d.o.o., Liminjanska cesta 115, 
Lucija, 6320 Portorož.

8. člen
(objava sklepa)

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in v javnem spletu.

(2) Z objavo tega sklepa v Uradnem listu Republike 
Slovenije se razveljavita Program priprave občinskega loka-
cijskega načrta za območje urejanja P3 z okolico v Rogaški 
Slatini (Uradni list RS, št. 123/04) in Sprememba in dopol-
nitev programa priprave občinskega lokacijskega načrta za 
območje urejanja P3 z okolico v Rogaški Slatini (Uradni list 
RS, št. 134/06).

Št. 350-0002/2012
Rogaška Slatina, dne 19. maja 2012

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

SEVNICA

1660. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za most čez reko Savo pri naselju Log 
ter izven nivojsko križanje ceste z železnico

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP in 106/10 – popr.) ter 8. in 18. člena Statuta Občine 
Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11 – sprem. in dop.) 
je Občinski svet Občine Sevnica na 13. redni seji dne 16. 5. 
2012 sprejel
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O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za most čez reko Savo pri naselju Log  
ter izven nivojsko križanje ceste z železnico

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Splošno

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni pro-
storski načrt za most čez reko Savo pri naselju Log ter izven 
nivojsko križanje ceste z železnico (v nadaljevanju: OPPN).

(2) OPPN je izdelal Savaprojekt d.d., Krško, pod številko 
projekta 11096-00.

II. VSEBINA OPPN

1. Vsebina

2. člen
(sestavni deli OPPN)

A) ODLOK
1. Splošno
2. Opis prostorske ureditve
3. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
– Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi 

območji
– Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
4. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in 

priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in 
grajeno javno dobro

5. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne de-
diščine

6. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter 
ohranjanja narave

7. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravni-
mi in drugimi nesrečami

8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji 
za izvajanje OPPN

9. Prehodne in končne določbe
B) TEKSTUALNI DEL
10. Splošno
11. Opis prostorske ureditve
12. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
13. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje 

in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo 
in grajeno javno dobro

14. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine

15. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter 
ohranjanja narave

16. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

17. Varovanje zračnega prometa
18. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji 

za izvajanje
19. Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev
C) GRAFIČNI NAČRTI
C1 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občin-

skega plana s prikazom lege prostorske ureditve na širšem 
območju M 1:5000

C2 Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim 
stanjem M 1:2500

C3 Pregledna situacija – prikaz vplivov in povezav s 
sosednjimi območji s prikazom omejitev v prostoru M 1:2500

C4 Ureditvena situacija M 1:1500

C5 Vzdolžni profil – most čez Savo M 1:2000/200
C6 Vzdolžni profil – prestavitev regionalne ceste 

M 1:2000/200
C7/1 Tipski prečni profil regionalne ceste M 1:100
C7/2 Tipski prečni profil glavne ceste in ceste do mostu 

M 1:100
C7/3 Tipski prečni profil mostu M 1:50
C8 Prikaz ureditev glede poteka in priključevanja objektov 

na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro 
M 1:1500

C9 Načrt parcelacije M 1: 1500
D) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI 

OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
E) PRILOGE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
E1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
E2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
E3 Strokovne podlage
E4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora ter 

Sklep Vlade Republike Slovenije
E5 Obrazložitev in utemeljitev
E6 Povzetek za javnost.

2. Opis prostorske ureditve

3. člen
(namen OPPN)

(1) S tem OPPN se podrobneje načrtujejo prostorske ure-
ditve za gradnjo mosta čez reko Savo v naselju Log ter izven 
nivojsko križanje ceste z železnico, prestavitev dela regionalne 
ceste R3-679 Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica, ter s tem 
ukinitev nivojskih železniških prehodov na glavni železniški 
progi Zidani Most–Dobova.

(2) Namen OPPN je določitev prostorsko izvedbenih 
pogojev glede namembnosti in vrste posegov v prostor, glede 
lege objektov, velikosti in oblikovanja, pogojev in meril za par-
celacijo, glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro, glede celostnega ohra-
njanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in 
naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami, obrambnih potreb in pogojev glede varovanja zdravja.

(3) OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije 
za pridobitev gradbenih dovoljenj.

4. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel, 
na katerih se gradijo trajni objekti, in sicer: križišče na glavni 
cesti G1-5, mostna konstrukcija čez reko Savo z nadvozom 
preko glavne železniške proge Zidani Most–Dobova, presta-
vljena regionalna cesta R3-679 Radeče–Brestanica. Območje 
OPPN je velikosti ca. 7,7 ha.

(2) Parcele in deli parcel, na katerih so načrtovane trajne 
ureditve:

k.o. Sevnica:
59/11, 63/11, 63/26, 59/12, 63/12, 63/24, 63/25, 63/27, 

1499/3, 51/12, 51/9, 51/8, 51/10, 51/11, 58/6, 58/7, 51/7, 51/6, 
1526/6, 1526/34, 1526/37, 1526/36, 1526/35, 1526/38, 1451/5, 
1451/8, 1469, 1521/25, 1490, 1488, 1487/1, 1486, 1499/9, *583, 
1485, 1480/1, 1480/2, 1480/3, 1487/2, 1521/26, 1499/8, 1481/2, 
1481/1, 1482/2, *274, 1499/1, 1499/11, 1499/5, 1499/6, 1499/7, 
1482/1 in 1521/24, 1521/24, 1521/25, 1499/10 in 1499/9;

k.o. Brezovo:
617/7, 617/14, 617/13, 617/15, 620/9, 620/5, 617/9, 

617/12, 617/11, 617/8, 979/10, 979/9, 979/13, 979/12, 979/11, 
979/7, 991/34, 991/36, 991/24, 991/38, 991/37, 989/37, 989/28, 
625/6, 625/4, 625/8, 625/7, 989/29, 991/13, 991/14, 991/15, 
991/17, 991/18, 991/27, 991/33, 991/32, 991/29, 991/30, 
991/31, 989/30, *99, 979/4, 979/5 in 622/1;

k.o. Log:
2554/1, 1280/3, 2534/9, 1629/1, 1629/2, 1628/1, 1628/2, 

1627/5, 1627/6, 1627/3, 1627/4, 1626/1, 1626/2, 1625/5, 
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1625/6, 1625/4, 1624/2, 1623/6, 1623/4, 1622/4, 1622/2, 
1621/2, 1621/4, 1620/2, 1620/4, 1619/2, 1619/4, 1618/2, 
1618/4, 1617/4, 1617/2, 1616/2, 1615/2, 1614/2, 1614/3, 
1612/2, 2534/21, 1670/3, 2534/4, 1690/17, 1690/5, 1690/18, 
1634/3, 1634/4, 1631/2, 1695/3, *137/2, *137/3, *133/1, *133/2, 
*132, *131, 1671/3, 1671/2, 2534/4, 1670/3, 2534/19,, 2534/12, 
2534/20, 1662/1 in *166.

5. člen
(ureditve izven območja OPPN)

(1) Območje OPPN zajema tudi parcele oziroma dele 
parcel, na katerih so načrtovani posegi, potrebni za izvedbo 
načrtovanih ureditev, po njihovi izvedbi pa se na njih vzpostavi 
prvotno stanje (območja prestavitev, novo gradenj in rekon-
strukcij komunalne, energetske, telekomunikacijske in ostale 
javne gospodarske infrastrukture).

(2) Parcele in deli parcel, na katerih so načrtovane uredit-
ve za potrebe gospodarske javne infrastrukture:

1. NN kablovod za javno razsvetljavo
k.o. Log:
1614/2, 1614/3, 1612/2, 1611/2, 1610/2, 1609/2, 1608/2, 

1607/2, 1606/2, 1605/6, 1605/4, 1604/6, 1604/4,1603/2, 
1602/2, 1601/2, 1600/2, 1599/2, 1598/4, 1598/6, 1597/2, 
1596/2, 1595/2, 1594/2, 1593/2, 1592/2, 1591/2, 1590/2, 
1589/6, 2534/21 in 1580/4.

2. Rekonstrukcija 110 kV daljnovodov in utrditev brežine 
Save na desnem bregu

k.o. Log:
1610/2, 1611/2, 1612/2, 1614/6, 1614/8, 1615/4, 1616/2, 

1617/4, 1618/4, 1619/4, 1620/4, 1621/4, 1622/4, 1623/4,1623/6, 
1624/2, 1625/4, 1625/6, 1626/2, 1627/4, 1627/6, 1628/2, 
1629/2, 1630/3, 1630/4, 1631/2, 1631/1, 1695/3, 1696/3, 
1697/4, 1697/3, 1696/4, 1697/1, 1690/14, 1690/13, 1690/11, 
1690/12, 1690/8, 1697/1, 1696/1, 1695/1, 1621/3, 1620/3, 
1619/3, 1618/3, 1617/3, 1616/1, 1615/3, 1614/7, 1614/5, 
1612/1, 1611/1, 1625/3, 1624/1, 1623/5, 1623/3, 1622/3, 
2534/9, 1280/3 in 2554/1.

3. Umestitev načrtovane ureditve v prostor

3.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve  
s sosednjimi območji

6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Načrtovane ureditve obravnavajo prestavitev regional-
ne ceste R3-679 na odseku 3909 Breg–Sevnica–Brestanica, 
vzhodno od mesta Sevnica, na delu kjer danes cesta dvakrat 
prečka glavno železniško progo Zidani Most–Dobova. Presta-
vitev regionalne ceste je predvidena nad železniško progo, 
dolžine ca. 1,1 km. Zaradi večinoma strmega terena je ob cesti 
potrebna izvedba opornega zidu.

(2) Za dodatno vzhodno prometno povezavo starega me-
stnega jedra Sevnice z novim urbanim delom, ki se je razvil na 
levem bregu Save ter zaradi razbremenitve obstoječega mosta 
čez Savo, je ob zahodni meji naselja Log predvidena gradnja 
cestne povezave z novim mostom. Na desnem bregu reke 
Save se v naselju Log cestna povezava z mostom priključuje 
na glavno cesto G1/5, odsek 0334 Boštanj–Impoljca in na 
levem bregu, po premostitvi železniške proge, na prestavljeno 
traso regionalne ceste. Cesta na Loškem polju poteka po mo-
stni konstrukciji, v delu ob naselju pa na nasipu.

(3) Ob ureditvi štirikrakega križišča v naselju Log se 
rekonstruira glavna cesta G1-5 v dolžini ca. 290 m. V sklopu 
rekonstrukcije glavne ceste se uredita obojestranski avtobusni 
postajališči ter pločnik med avtobusnim postajališčem in nase-
ljem ob severnem robu vozišča.

(4) Za umestitev hidroelektrarne Blanca (v nadaljevanju 
HE Blanca) v prostor, je bil leta 2005 izdelan Državni lokacijski 
načrt za hidroelektrarno Blanca (Uredba o državnem lokacij-

skem načrtu za hidroelektrarno Blanca (Uradni list RS, št. 61/05 
in 101/05) (v nadaljevanju DLN za HE Blanca). Objekt HE 
Blanca je že zgrajen in tudi izvedena večina načrtovanih ure-
ditev ob njej. Nove prostorske ureditve je treba načrtovati tako, 
da upoštevajo izvedene ureditve za potrebe hidroelektrarne 
Blanca, izboljšujejo prometno varnost na regionalni in glavni 
cesti ter prometno povezujejo levi in desni breg mesta Sevnica.

(5) Nova cestna povezava na desnem bregu reke Save 
poteka ob vzhodni meji naselja Log, po območju najboljših 
kmetijskih zemljišč ter po območju kulturne krajine – Loško 
polje.

3.2 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

3.2.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede dejavnosti, 
namembnosti in dopustnih posegov v prostoru

7. člen
(vrste dejavnosti)

Na območju OPPN so dopustne dejavnosti skladno z 
namenom načrtovanih objektov navedenih v naslednjem členu.

8. člen
(vrste objektov glede na namen)

V skladu z enotno klasifikacijo objektov so dopustni na-
slednji gradbeno inženirski objekti:

2 / GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21 / Objekti transportne infrastrukture
211 Ceste;
212 Železnice;
214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi.
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-

getski vodi.

9. člen
(vrste objektov glede na zahtevnost)

Na območju OPPN je možna gradnja zahtevnih in manj 
zahtevnih objektov z upoštevanjem vrste objektov glede na 
namen.

Dovoljena je tudi postavitev nezahtevnih in enostavnih 
objektov (v skladu in pod pogoji določenimi v veljavnem pred-
pisu za tovrstne objekte), in sicer:

Nezahtevni objekti:
– Pomožni infrastrukturni objekti.
Enostavni objekti:
– Pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti, 

pomožni železniški objekti, pomožni energetski objekti, teleko-
munikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti;

– Urbana oprema: nadkrita čakalnica, javna kolesarnica 
z nadstreškom, transparent, obešanka na drogu javne razsve-
tljave, objekt za oglaševanje.

10. člen
(vrste gradenj)

V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe grad-
benih in drugih del:

– gradnja novih objektov,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov ali njihovih delov,
– vzdrževanje objektov.

3.2.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede arhitekturnih, 
krajinskih in oblikovalskih rešitev ter velikosti

11. člen
(deviacija regionalne ceste R3-679)

(1) Regionalna cesta se prestavi severno od glavne žele-
zniške proge Zidani Most–Dobova, izvede se kot dvopasovni-
ca. Dolžina prestavljene ceste je ca. 1,1 km. Trasa ceste poteka 
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od križišča z ulico Pod Vrtačo v Sevnici, do priključitve na 
rekonstruirani del ceste in mosta čez Vranjski potok. Vertikalni 
in horizontalni elementi upoštevajo projektno hitrost 70 km/h.

(2) Normalni prečni profil regionalne ceste:
– na delu med Sevnico in križiščem za novi most je 

10,78 m, in sicer, vozišče 2 x 3 m, pločnik z varnostno širino 
1 x 2,63 m, mulda 1 x 0,5 m in bankina 1 x 1,65 m ter

– na delu med križiščem za novi most in mostom čez 
Vranjski potok je 8,65 m, in sicer vozišče 2 x 3 m, koritnica 
1 x 0,5 m, berma 1 x 0,5 m in bankina 1 x 1,65 m.

(3) V območju križišča na most iz smeri Brestanica je 
predviden pas za levo zavijanje širine najmanj 3 m. Minimalna 
oddaljenost najbližjega roba cestišča je od skrajnega železni-
škega tira 8,0 metra. Tlorisno se regionalna cesta prilagodi 
poteku železniške proge, zato so na trasi prestavljene ceste 
uporabljeni veliki radiji. Minimalni radij na trasi je R=500 m, 
maksimalni pa R=1200 m. V območju navezave na obstoje-
čo regionalno cesto na koncu trase se ohrani obstoječi radij 
R=147,53 m.

12. člen
(povezava glavne ceste G1-5 in regionalne ceste R3-679  

z novim mostom čez reko Savo in nadvozom preko glavne 
železniške proge Zidani Most–Dobova)

(1) Povezava glavne in regionalne ceste z mostom je 
predvidena kot dvopasovnica skupne dolžine ca. 336 m. Dol-
žina mostne konstrukcije je ca. 296 m in ceste, ki se izvede 
na nasipu ca. 50 m. Projektna hitrost na mostu čez Savo in v 
nadaljevanju na cesti do priključitve na glavno cesto je predvi-
dena do Vp=70 km/h.

(2) Normalni prečni profil:
– na mostu čez Savo je 12,0 m, in sicer vozišče 2 x 3 m, 

varnostna širina 2x1 m, pločnik 2 x 1,6 m in robni venec 
2 x 0,4 m,

– na delu ceste od mostne konstrukcije do navezave na 
G1-5 je 15,26 m, in sicer vozišče 2 x 3 m, pas za levo zavijanje 
3 m, pločnik vključno z varnostno širino 2 x 2,75 m in bankina 
2 x 0,5 m.

(3) V območju križišč so predvideni pasovi za levo zavi-
janje širine najmanj 3 m. Vozišče v krivinah je treba razširiti za 
srečanje dveh vlačilcev. Pri horizontalnem poteku ceste čez 
Savo sta premi ter horizontalni radij R=750 m.

13. člen
(križišča in priključki)

(1) Uredi se štirikrako križišče v naselju Log na glavni 
cesti G1-5/0336 Boštanj–Impoljca, ter trikrako križišče na le-
vem bregu reke Save, na prestavljeni regionalni cesti R3-679 
Radeče–Brestanica. Obe križišči se uredita pravokotno na os 
obstoječe glavne ceste oziroma deviirane regionalne ceste s 
pasovi za levo zavijanje širine 3 m. Velikost radijev se prilagodi 
vlačilcem.

(2) V sklopu ureditve križišča na glavni cesti G1-5 v nase-
lju Log se rekonstruira glavna cesta v dolžini ca. 290 m. Hori-
zontalno se rekonstrukcija glavne ceste prilagodi obstoječemu 
poteku. Desni rob rekonstruirane glavne ceste se prilagaja 
obstoječemu desnemu robu, ob levem robu pa je predvidena 
širitev glavne ceste za ureditev pasov za levo zavijanje. Hkrati 
z rekonstrukcijo glavne ceste se uredijo vsi cestni priključki na 
glavno cesto. Na priključku javne poti Log – Odcep pri brodu se 
omogoči dostop iz glavne ceste in zavijanje za vse smeri. Za 
preprečitev osvetljevanja obstoječih stanovanjskih hiš, zaradi 
umestitve križišča na glavni cesti se ob južnem robu glavne ce-
ste zgradi protisvetlobna ograja. Protihrupna in protisvetlobna 
ograja morata imeti karakteristike ustrezne zaščite obstoječih 
stanovanjskih stavb in se naj po izgledu skladata z okolico.

(3) Iz regionalne ceste se ohranja in prilagodi obstoječe 
priključke: do blokov na ulici Pod Vrtačo, dovoz do stanovanj-
ske hiše Pod Vrtačo 12 in dostop do gozda. Uredi se nado-
mestni priključek na poljsko pot po kateri je dovoz do kozolca 

zgrajenega severno od trase nove ceste in ukine obstoječ 
priključek do hiše Gornje Brezovo 2.

14. člen
(most)

(1) Preko reke Save, nad glavno železniško progo Zidani 
Most–Dobova in nad Loškim poljem se zgradi mostna konstruk-
cija dolžine ca. 296 m in širine ca. 11,75 m.

(2) Niveletni potek mosta se prilagodi predpisani svetli 
višini nad glavno železniško progo. V začetnem delu, od re-
gionalne ceste, poteka cesta v padcu 2.5 %. V nadaljevanju 
se naklon ublaži na 1.5 %. Spodnji rob mostne konstrukcije 
mora biti vsaj 1,5 m nad stoletno vodo in najmanj 6,5 m nad 
železniškimi tiri. Podporna konstrukcija (temelji, stebri, obrežni 
odporniki) ne smejo zmanjševati mokrega preseka Save za 
več kot 5 % na mestu premostitve. S hidravličnim izračunom 
mora biti dokazana ustrezna tehnična rešitev izvedbe mostnih 
opornikov. Na podlagi izračunov je dopustna izvedba dodatne 
utrditve brežin. Zagotoviti je treba prehodnost poti ob brežini 
Save za potrebe vzdrževanja akumulacijskega bazena. V pre-
mostitveni konstrukciji je treba zagotoviti koridor za komunalne 
vode. Mostne podpore oziroma stebrišča se razporedi tako, 
da se čim bolj ohranja obstoječi teren in ureditve, izvedene na 
podlagi DLN za HE Blanca.

(3) Projektne rešitve morajo biti usklajene z zgrajenimi 
objekti HE Blanca za kar je treba pridobiti pisno izjavo konce-
sionarja za energetsko rabo na spodnji Savi. Z gradnjo mosta 
se ne sme zmanjšati pretočnega profila reke Save.

(4) Za most čez Savo je treba izdelati projektno dokumen-
tacijo, ki mora vsebovati: hidravlični izračun, tehnično poročilo, 
grafične priloge (pregledna situacija, geodetski posnetek ob-
močja ureditve, vzdolžni profil z vrisanim objektom in ureditvijo 
struge, prečni profili z vrisanim zavarovanjem in gladini 100-le-
tne visoke vode, detajli), geotehnično poročilo.

Hidravlični profil mostu mora prevajati minimalno Q100-le-
tne visoke vode z varnostnim nadvišanjem minimalno 150 cm. 
Tehnično poročilo naj vsebuje tehnični opis predvidenih zava-
rovanj brežin in dna struge v območju premostitvenega objekta 
ter min. 5 m dolvodno in gorvodno od mostu in tehnični opis 
izvedbe obtoka v času gradnje. Med gradnjo se mora ohra-
njati zagotovitev pretočnega profila reke Save. Grafične prilo-
ge morajo vsebovati: pregledno situacijo z označeno lokacijo 
predvidenega premostitvenega objekta, geodetski posnetek 
območja ureditve, situacijo – novo stanje z vrisanim objektom 
in ureditvijo reke Save v ustreznem merilu, vzdolžni profil z 
vrisanim objektom in ureditvijo reke Save, prečni profili z vrisa-
nim zavarovanjem in gladini 20-letne in 100-Ietne visoke vode, 
detajle vezane na ureditev reke Save.

(5) Na desnem bregu reke Save je treba upoštevati več-
namensko pot in možnost izvedbe obvoznice Log pod mostno 
konstrukcijo, ob upoštevanju Q100-letne visoke vode z varno-
stnim nadvišanjem. Na levem bregu se z mosta uredi peš do-
stop do večnamenske poti (stare ceste med Savo in železnico) 
preko stopnic.

(6) Pri projektiranju in izvedbi je treba upoštevati tudi po-
goje Vlade Republike Slovenije navedene v sklepu št. 35001-
2/1008/8 z dne 14. 10. 2008, ki je priložen v OPPN.

15. člen
(pločniki, avtobusna postajališča in peš pot)

(1) Pločnik za pešce je do križišča na most predviden po 
levi strani prestavljene regionalne ceste v širini 2,6 m (varno-
stna širina 1,0 m + 0,125 m + 1,50 m (2 x 0,75 m)). V križišču 
na prestavljeni regionalni cesti za most, pešec prečka cesto 
in nadaljuje pot v smeri naselja Log. Na mostu je predviden 
obojestranski pločnik širine 1,6 m. Na delu ceste med mostom 
in glavno cesto pa skupaj z varnostno širino 2,75 m. Ob glavni 
cesti je predviden obojestranski hodnik za pešce. Obstoječi 
hodnik poteka ob južni strani glavne ceste. Z rekonstrukcijo 
glavne ceste se uredi še hodnik ob severni strani zaradi zago-
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tovitve dostopa do avtobusnega postajališča. Širina hodnika 
za pešca ob glavni cesti je 2,00 m (varnostna širina 0,50 m + 
1,50 m (2 x 0,75 m)).

(2) Ob glavni cesti se preuredita avtobusni postajališči. 
Postajališče ob severnem robu vozišča se prestavi za ca. 45 m 
v smeri stacionaže, postajališče desno pa se preuredi. Uvozna 
hitrost na avtobusni postajališči je 40 km/h, širina novega av-
tobusnega postajališča je 3,60 m. Na avtobusnih postajališčih 
se postavijo nadstrešnice. Avtobusni postajališči sta predvideni 
eden nasproti drugemu, vozna pasova pa sta med seboj ločena 
s prometnim otokom. Skrajna točka postajališča je od sredine 
križišča oddaljena ca. 65 metrov.

(3) Peš dostop do reke Save (večnamenske poti) na 
desnem bregu, se od mosta uredi po brežini ceste in nato ob 
stebrih mostne konstrukcije. Širina pešpoti je najmanj 2 m.

16. člen
(vkopi in nasipi ter oporni zidovi)

(1) Ob prestavljeni regionalni cesti sta predvidena dva 
oporna zida v skupni dolžini ca. 700 m. Maksimalna višina 
opornih zidov je ca. 9,0 m. Zidova se izvedeta členjeno (v tera-
sah). Na vrhu zidov se uredi mulda za zaledne vode. Na pod-
lagi rezultatov detajlnejših geološko geomehanskih raziskav, se 
določi vrste podpornih oziroma opornih konstrukcij.

(2) Načrtovana cesta, v delu od glavne ceste G1-5 do 
začetka mostne konstrukcije se izvede na nasipu. Nasipi se 
humusirajo in zatravijo, ter mestoma zasadijo z drevesno in 
grmovno vegetacijo.

(3) Nasipne brežine so predvidene v naklonu od 1:1 do 
2:3, vkopne pa 2:3. Izvede se ustrezna zaščita obstoječega 
strmega terena.

(4) Detajlnejši nagibi brežin in vrste podpornih in opornih 
konstrukcij ob regionalni cesti, se določijo na podlagi geološko 
geotehničnih raziskav.

17. člen
(odvodnjavanje)

(1) Odvodnjavanje padavinskih voda z vozišča se uredi z 
vzdolžnimi in prečnimi nakloni vozišča. Voda s cestišča se zbira 
ob robniku oziroma v koritnici, ter se preko cevnih prepustov 
spušča na teren oziroma preko odvodnih jarkov in padavinske 
kanalizacije odvaja v reko Savo. Na območju vkopov ter med 
regionalno cesto in železnico se uredi sistem odvodnjavanja 
tako, da se prepreči zadrževanje padavinske vode. V nadaljnjih 
fazah se skladno s podatki o pričakovanem prometu na načrto-
vanih cestah, določi detaljnejši način odvodnje.

(2) Odvajanje padavinskih voda je treba predvideti na 
tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok 
padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je treba 
predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v reko 
Savo (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadr-
ževalniki …).

(3) V primeru, da ponikanje padavinskih voda ni možno, 
je treba padavinske vode speljati v reko Savo, pod koto stalne 
zajezne gladine HE Blanca.

(4) Za izpust očiščene padavinske vode iz območja v vo-
dotok, morajo biti iztočni objekti detajlno projektno obdelani, ne 
smejo segati v pretočni profil vodotoka in morajo biti oblikovani 
v naklonu brežine z vgrajeno povratno zaklopko. Obvezno je 
treba predvideti ustrezno protierozijsko zaščito struge vodotoka 
v območju izpustov, tako po obsegu, kot tudi po načinu.

(5) Odtekanje površinskih meteornih voda z utrjenih povr-
šin na kmetijska zemljišča ni dopustno.

18. člen
(rušitve)

Zaradi deviacije regionalne ceste se poruši stanovanjska 
hiša Gornje Brezovo 2 s pomožnimi objekti, ki stoji na zemljišču 
parc. št. *274, 1482/2, 1482/1 in 1499/1, k.o. Sevnica.

3.2.3 Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja  
in merila za parcelacijo

19. člen
(oblikovanje)

(1) Oblikovanje inženirskih objektov ter zunanjih spremlja-
jočih ureditev, je treba združiti v kompozicijo arhitekturnih, kra-
jinskih in tehničnih elementov v prostorsko sprejemljivo celoto. 
Most se skupaj z ograjami, svetilkami in konstrukcijo oblikuje 
čim bolj enostavno in nevpadljivo. Za območje povezovalne 
ceste med mostom in glavno cesto se izdela načrt krajinske 
ureditve. Elementi urbane opreme so betonske ali kovinske 
izvedbe.

(2) Oblikovanje mostne konstrukcije se izvede kot vit-
ka betonska ali jeklena konstrukcija, s čimer se ohranjajo 
strukturne značilnosti kulturne krajine (ozke podolgovate njive, 
pravokotno na tok reke Save). Ograja na mostu mora biti tran-
sparentna. Barva ograje se določi tako, da se most videzno 
zlije z okolico.

(3) Oporna zidova ob regionalni cesti morata biti reliefno 
obdelana in členjena ter izvedena v terasah. Pri višinski členitvi 
naj bo višina členov čim nižja. Terase se zaradi zmanjšanja 
vizualnega vpliva ustrezno ozelenijo.

20. člen
(parcelacija)

(1) Na območju OPPN so določene parcele namenjene 
gradnji: prestavljena regionalna cesta R3-679; del ureditve 
ulice Pod Vrtačo, novi most čez Savo, železnico in Loško polje; 
rekonstrukcija glavne ceste G1-5. Parcelacija je prikazana na 
grafičnem načrtu.

(2) Parcele, določene s tem izvedbenim aktom, se po 
izvedenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim stanjem na 
podlagi lastništva oziroma upravljanja, ter se po namembnosti 
sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.

4. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje  
in priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro

21. člen
(skupne določbe)

(1) Pred izvedbo posegov na območju OPPN je treba 
določiti natančno lego vseh komunalnih, energetskih, teleko-
munikacijskih in ostalih infrastrukturnih vodov, jih zakoličiti in 
ustrezno zaščititi, ter o tem obvesti upravljavca posameznega 
voda, zaradi zagotovitve nadzora in upoštevanja posebnih 
pogojev upravljavcev v fazi izvedbe del v izogib morebitnim 
poškodbam voda.

(2) V območju varovalnih pasov gospodarske javne infra-
strukture je brez soglasja upravljavca prepovedano postavljati 
vse vrste objektov ter saditi drevesa. V varovalnem pasu je 
prepovedano dodajati ali odvzemati zemljino, kar bi imelo za 
posledico zviševanja ali zniževanja globine infrastrukturnega 
voda od predpisane. Prav tako je v varovalnem pasu gospo-
darske javne infrastrukture prepovedano deponirati gradbeni 
ali drugi material ter postavljati začasne objekte.

(3) Pri projektiranju na območju varovalnih pasov ob-
stoječe infrastrukture je treba upoštevati veljavne predpise in 
projektne pogoje podane v smernicah in mnenjih na OPPN.

(4) Na projektno dokumentacijo je treba pridobiti soglasja 
upravljavcev tangirane javne gospodarske infrastrukture.

22. člen
(ceste)

(1) Med reko Savo in glavno železniško prog Zidani 
Most–Dobova, poteka regionalna cesta R3/679 Radeče–Bre-
stanica, ki s svojim potekom dvakrat nivojsko prečka železni-
ške tire. V skladu z veljavno zakonodajo v zvezi z varnostjo v 
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cestnem in železniškem prometu, je potrebno nivojska križa-
nja z glavno železniško progo Zidani Most–Dobova odstraniti. 
V ta namen je predvidena deviacija regionalne ceste v dolžni 
ca. 1,1 km.

(2) Skozi naselje Log poteka glavna cesta G1-5/0334 
Boštanj–Impoljca. Na glavni cesti G1-5 se na mestu priključka 
javne poti JP 872682 Log – za Jancem izvede novo štirikrako 
križišče z odcepom v severni smeri za novi most.

(3) Nova cestna povezava z mostom Log bo povezala 
glavno cesto G1-5/0336 Boštanj–Impoljca in deviirano regio-
nalno cesto R3/679 Radeče–Brestanica. Za izvedbo povezave 
se zgradi novi most čez Loško polje, preko Save in nadvoz čez 
glavno železniško progo Zidani Most–Dobova. Cesta na nasipu 
se izvede le ob obstoječi pozidavi v naselju Log.

(4) Po končani gradnji se uredi prekategorizacija regional-
ne ceste, od krožnega križišča za Planino do novega križišča 
na most, v cesto lokalnega pomena.

(5) Z načrtovanimi rešitvami se mora omogočiti nemoten 
ter varen dostop in dovoz do obdelovalnih kmetijskih površin. 
Za dostop do kozolca in kmetijskih zemljišč severno od žele-
zniške proge se iz deviirane regionalne ceste uredi nov cestni 
priključek.

(6) Ohranja se obstoječa vzdrževalna pot ob brežini aku-
mulacijskega bazena.

23. člen
(kolesarski promet)

(1) Kolesarski promet na obravnavanem območju poteka 
po vozišču.

(2) Za potrebe vzdrževanja akumulacijskega bazena in 
ureditve ločene kolesarske steze in pešpoti med železniško 
progo in Savo od Sevnice do Vranjskega potoka, je treba ohra-
njati prehodnost obstoječe ceste ob levem bregu reke Save.

24. člen
(železniška infrastruktura)

(1) Severno od reke Save poteka glavna železniška proga 
Zidani Most–Dobova. Z izgradnjo novega mostu čez reko Savo 
in glavno železniško progo Zidani Most–Dobova ter deviacijo 
regionalne ceste R3/679 Radeče–Brestanica, se ukine tri ni-
vojska križanja (2 x z regionalno cesto, 1 x s poljsko potjo) z 
železniško progo. Za ukinitev nivojskih prehodov in gradnjo 
izven nivojskega križanja železniške proge je treba pridobiti 
mnenje Komisije za nivojske prehode.

(2) Tlorisno se prestavljeno regionalno cesto prilagodi 
poteku železniške proge. Minimalna oddaljenost najbližje-
ga roba cestišča od osi skrajnega železniškega tira znaša 
8.0 m. Nadvoz nad železniško progo mora biti izveden na 
način, da znaša svetla višina do mostne konstrukcije od 
zgornjega roba tirnice minimalno 6,50 m, horizontalni odmik 
podpor nadvoza od osi skrajnega tira železniške proge pa 
minimalno 3,3 m.

(3) Odvodnjavanje izven nivojskih križanj in prestavljene 
regionalne ceste ne sme biti speljano v območje železniških 
prog.

(4) V projektni dokumentaciji je treba upoštevati obstoječe 
SVTK kable, optični kabel in obstoječe SVTK naprave, ki po-
tekajo ob železniški progi in jih po potrebi zaščiti ali prestaviti v 
soglasju z upravljavcem.

(5) Zaradi bližine križišča na novem mostu in bližine SVTK 
naprav je treba izdelati Študijo vpliva na vidljivost signalno- var-
nostnih naprav ob železniški progi.

25. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Med naseljem Log in reko Savo potekajo:
– 110kV daljnovod Trbovlje–Brestanica v upravljanju Eles,
– 110 kV daljnovod Sevnica–Brestanica v upravljanju 

Elektro Celje in
– 20 kV daljnovod Sevnica I v upravljanju Elektro Celje.

(2) Na mestu križanja ceste in obeh 110 kV daljnovodov 
se izvede prestavitev daljnovodov oziroma nadvišanje. Trasa 
20 kV daljnovoda pa se na mestu križanja, med obstoječimi 
drogovi, izvede v kabelski izvedbi.

(3) Za posege v elektroenergetski koridor napetostnega 
nivoja 110 kV (širina koridorja 30 m, 15 m levo in 15 m desno 
od osi DV in napetostnega nivoja 20 kV (širina koridorja 20 m, 
10 m levo in 10 m desno od osi DV) je treba izdelati elaborat 
križanja in nanj pridobiti soglasje upravljavca DV.

(4) Pri projektiranju prestavitev daljnovodov in izvedbi je 
treba upoštevati, nadgradnjo v dvosistemske, najmanjše razda-
lje do objektov z upoštevanjem največjega povesa, varnostne 
in tehnične predpise, potek ozemljitev ter ostale projektne 
pogoje podane v smernicah in mnenjih upravljavcev.

26. člen
(javna razsvetljava)

(1) Novi križišči, pločnike na celotnem območju OPPN ter 
avtobusni postajališči se osvetlijo z javno razsvetljavo. Javna 
razsvetljava mora biti načrtovana tako, da ni moteča za upo-
rabnike prometnih in drugih javnih površin ter udeležence v 
prometu.

(2) Javna razsvetljava se napaja iz bližnjega javnega ele-
ktro omrežja, ki je na razpolago na NN zbiralkah v transforma-
torski postaji 20/0,4 kV Log II. Trasa NN kablovoda od TP Log II 
poteka tako, da prečka glavno cesto G1-5. Prečkanje ceste se 
izvede s podvrtanjem. Do novega križišča na glavni cesti kabel 
poteka po obstoječi poljski poti, med kozolci in glavno cesto in 
nato ob spodnjem robu brežine glavne ceste.

27. člen
(plinovod)

(1) Med naseljem Log in reko Savo poteka plinovod (DN 
160–DN 225). Za poseganje v nadzorovani pas plinovoda nad 
16 bar (2 x 100 m) je pri projektiranju in gradnji treba upoštevati 
določbe in omejitve v veljavnem predpisu in pridobiti soglasje 
upravljavca.

(2) Dela v varovalnem pasu, v širini 5 m na vsaki strani 
plinovoda, se izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzo-
rom pooblaščenca operaterja. Zaščita plinovoda se izvede po 
pogojih upravljavca.

28. člen
(vodovod, kanalizacija)

(1) Dolvodno od načrtovanega mostu in cestne poveza-
ve, je zgrajena centralna čistilna naprava – CČN Log. Trasa 
kanalizacije do CČN poteka po poljski poti ob reki Savi. Pri 
projektiranju in gradnji je treba upoštevati obstoječe naprave in 
trase vodovodnih in kanalizacijskih cevovodov. Na vodovodne 
in kanalizacijske objekte ni dovoljeno postavljati drugih objektov 
ali nasipati material, ki bi lahko povzročil poškodbe ali oviral 
vzdrževanje.

(2) Odvodnjavanje mostu in cestnih površin speljati preko 
lovilcev olj in maščob.

29. člen
(omrežje zvez)

(1) Na območju OPPN poteka več tras primarnega in se-
kundarnega TK omrežja (prostopoloženi medkrajevni zemeljski 
kabel Krško–Sevnica TD 17 12 x 4 x 0,9 ob železniški progi, 
KKO in kabelska kanalizacija ter razvodno naročniško omrežje 
in hišni priključki v naselju Log).

(2) Pri projektiranju in gradnji se upošteva obstoječe TK 
omrežje in predvidi ustrezno zaščito oziroma prestavitev tan-
giranega omrežja. Za oskrbo območja naselja Log z novimi 
telekomunikacijskimi priključki ter kvalitetnejšo povezavo s 
telefonsko centralo Sevnica se v mostni konstrukciji predvidi 
vgradnja dveh PVC cevi premera 125 mm z navezavo na ob-
stoječe TK omrežje na obeh straneh.
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(3) Pri gradnji je treba upoštevati traso optične povezave 
Zavoda kabelske televizije pri gostinskem lokalu ob Vranjskem 
potoku in jo ustrezno zaščititi oziroma prestaviti. Pri projek-
tiranju je treba predvideti povezavo optičnega kablovoda od 
obstoječega jaška pri Vranjskem potoku do trase pri blokovski 
pozidavi »Pod Vrtačo« in preko mostu v naselje Log. Za po-
trebe nove optične povezave Zavoda kabelske televizije se 
predvidi dve cevi AC 40.

5. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje  
kulturne dediščine

30. člen
(kulturna dediščina)

(1) Območje OPPN se nahaja znotraj zavarovanega ob-
močja kulturne krajine Log – Loško polje (EŠD 27032). V vpliv-
nem območju OPPN sta še enoti Log – Cerkev sv. Križa (EŠD 
1657) – spomenik in stavbna dediščina Log – Kozolci Loškega 
polja (EŠD št. 29252).

(2) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kultur-
nega spomenika ali varstveno območje dediščine je potrebno 
pridobiti kulturnovarstveno soglasje za posege, ki ga izda organ 
pristojen za varstvo kulturne dediščine.

(3) Usmeritve za umestitev mostu čez Savo:
– pri umestitvi mostu v prostor se mora ohraniti celovita 

in enovita kulturna krajina Loško polje. Vse nove ureditve mo-
rajo ohranjati izvorno poljsko razdelitev in tipološko krajinsko 
zgradbo,

– pri umeščanju mosta čez reko Savo je potrebno upošte-
vati kamnit most nad obstoječim potokom, ki je bil pred kratkim 
prestavljen in rekonstruiran.

(4) Usmeritve za oblikovanje mosta in nove ceste do 
mostu:

– vse prometne ureditve (most, cesta) morajo biti speljane 
na nivoju terena, večji nasipi so nesprejemljivi,

– nova cesta do mostu mora biti speljana vzporedno z 
obstoječo parcelacijo, to je potekom njiv v naravi. Cesta mora 
biti speljana čim bolj na nivoju obstoječega terena, vanj mora 
biti maksimalno »utopljena«,

– del ceste do mostne konstrukcije mora biti ozelenjen z 
linijsko neformalno zasaditvijo, ki posnema obstoječo obvodno 
naravno razrast ob bližnjem potoku. Konstrukcijske elemente 
mosta na Loškem polju je treba vizualno »sanirati« z avtohto-
nimi zasaditvami dreves in grmovnic, kar mora biti prikazano 
v načrtu krajinske ureditve. Izbor drevnine za ozelenjevanje 
mora povzemati avtohtone vrste okoliške krajine, v ta namen 
predlagamo izdelavo načrta krajinske ureditve. Grmovne vrste, 
ki so značilne za vegetacijo obrečnega pasu so: Cornus mas 
(dren), Corylus avellana (navadna leska), Cornus sanguinea 
(rdeči dren), Crataegus monogvna (enovrstni glog), Euonvmus 
europaea (navadna trdoleska). Drevesne vrste so: Quercus 
robur (dob), Fraxinus angustifolia (jesen), Ulmus minor (brest), 
Carpinus betulus (beli gaber),

– most mora biti oblikovan nevpadljivo,
– svetila ob cesti morajo biti umeščena v čim manjšem 

številu, z usmerjenim slopom svetlobe na cesto.
(5) Usmeritve za obvozno cesto do kmetijskih zemljišč in 

večnamensko vzdrževalno pot ob Savi:
– priključitev ceste, ki bi prečno prekinjala parcelacijsko 

zgradbo ozkih pasov na reko ni možna,
– večnamenska pot ob Savi mora biti gramozno utrjena 

ali obdelana s protiprašno zaščito tal, tako da je tem bolj so-
naravna.

(6) Usmeritve za gradnjo drugih objektov:
– oblikovanje avtobusnih postajališč, nadstreškov in jav-

ne kolesarnice mora biti transparentno, z nevpadljivo nosilno 
konstrukcijo v temno rjavem barvnem tonu,

– na zavarovanem območju kulturne krajine je prepove-
dano umeščanje objektov za oglaševanje (jumbo plakatov),

– gradnja in postavitev telekomunikacijskih anten in od-
dajnikov v zavarovanem območju kulturne krajine ni dopustna,

– na zavarovanem območju kulturne krajine je prepove-
dana gradnja objektov, ki z OPPN-jem niso predvideni oziroma 
niso izrecno dovoljeni.

6. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov  
ter ohranjanja narave

31. člen
(kmetijska zemljišča)

(1) Investitor mora omogočiti dostop do kmetijskih ze-
mljišč med gradnjo in po njej. Med gradnjo se zagotovi sodelo-
vanje z lastniki bližnjih kmetijskih zemljišč, ki bodo med gradnjo 
v začasni uporabi (območje gradbišča, deponija odvečnega 
materiala, ravnanje z rodovitno zemljo).

(2) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše povr-
šine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal, predvsem kmetij-
skih površin. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna 
zemlja uporabi pri rekultivaciji kmetijskih površin in končni ureditvi 
obcestnega prostora. Po končani gradnji se kmetijska zemljišča v 
začasni uporabi ponovno usposobijo za kmetijske namene.

32. člen
(gozd)

(1) Objekti in ureditve, ki so v nivoju zemljišča morajo biti 
odmaknjeni od meje gozda, ki bo po predlagani spremembi 
ostal gozd, najmanj 1m. Med gradnjo in po njej mora biti omo-
gočen dostop do gozdnih zemljišč in gospodarjenje z gozdom.

Morebitne štore ter odvečen odkopni material, ki bi nastal 
pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd. Po končani gradnji je 
treba sanirati morebitne poškodbe nastale zaradi gradnje na 
okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih poteh in začasnih 
gradbenih površinah. Teren ob novih ureditvah, kjer je gozd, je 
po končanih delih treba vzpostaviti v prvotno stanje.

(2) Pri projektiranju in izvedbi je treba upoštevati pogoje 
navedene v smernicah in mnenju.

(3) Del prestavljene trase regionalne ceste na levem bre-
gu Save, sega na območje varovalnega gozda. Za poseg v va-
rovalni gozd se pridobi predhodno dovoljenje v skladu z Uredbo 
o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom.

33. člen
(varstvo voda)

(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih 
virov.

(2) Gradnja novega mosta v Logu ne sme vplivati na vodni 
režim in stanje voda.

(3) Preprečiti je treba spuščanje betonskega mleka ali 
cementnih odpadkov ter splakovanje orodja v reko Savo. Med 
gradnjo mora izvajalec del določiti sanacijske ukrepe ob more-
bitnem razlitju ali razsutju nevarnih tekočin in drugih materialov.

(4) Na vodnem in priobalnem zemljišču reke Save ni 
dopustno ovirati normalen pretok vode in je prepovedano od-
laganje materiala. Brežine reke Save se ohranja.

34. člen
(varstvo tal)

Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim odvajanjem 
odpadnih voda, urejenim zbiranjem odpadkov in ustreznim 
ravnanjem v času izvajanja gradbenih del, ki mora biti skladno 
s predpisi s področja voda in varstva okolja. Odvodnjavanje 
padavinskih voda s cestnih površin se uredi prek lovilcev olj in 
maščob. Pri gradnji se uporabi gradbena mehanizacija, ki je 
tehnično brezhibna ter materiali, za katera obstajajo dokazila 
o njihovi neškodljivosti za ljudi in okolje.

35. člen
(ravnanje z odpadki)

Na območju gradbišča se zagotovi zbiranje in odstranje-
vanje vseh vrst odpadkov, ki nastanejo na gradbišču.
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Gradbeni odpadki se odstranjujejo in odlagajo skladno 
s predpisi, ki urejajo ravnanje s tovrstnimi odpadki. Za objek-
te, ki se rušijo in obsegajo več kot 100 m2 je treba izdelati 
načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

36. člen
(varstvo zraka)

(1) Na podlagi Sklepa o določitvi območja in stopnji 
onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksi-
dov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in 
ozona v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 72/03) spada 
obravnavana lokacija v območje SI 2 (območje Koroške, 
Savinjske doline, Zasavja in Posavja). Za območje SI 2 je 
ugotovljena II. stopnja onesnaženosti.

(2) Objekti ne smejo povzročati povečanja emisij one-
snaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati 
dovoljenih koncentracij v skladu z določili oziroma z ve-
ljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka. S transportnih in 
gradbenih površin ter deponij gradbenega materiala, je treba 
preprečiti emisije prahu, z vlaženjem teh površin ob sušnem 
in vetrovnem vremenu.

37. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Med gradnjo in po končanju del mejne ravni hrupa 
ne smejo biti presežene. Za zaščito stanovanjskih hiš pred 
hrupom novega križišča na glavni cesti se na podlagi meri-
tev hrupa ob južnem robu glavne ceste izvede protihrupna 
ograja.

(2) Med gradnjo mora izvajalec del upoštevati predpise 
o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih 
sredstvih. Vsa hrupna dela se opravljajo v dnevnem času.

38. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

Pri načrtovanju javne razsvetljave je treba upoštevati 
predpise s področja svetlobnega onesnaževanja okolja. Za 
razsvetljavo je treba uporabiti svetilke, katerih delež svetlob-
nega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.

39. člen
(ohranjanje narave)

(1) Na območju OPPN so območja z naravovarstvenim 
statusom:

– Naravna vrednota: Pečje,
– Ekološko pomembno območje: Sava od Radeč do 

državne meje.
(2) Usmeritve za varstvo naravne vrednote:
– na območju naravne vrednote se ne izvaja nikakršnih 

posegov,
– vibracije pri izvedbi posegov smejo biti tolikšne, da ne 

ogrozijo stabilnosti naravne vrednote,
– na območju vpliva na naravno vrednoto se gradi 

objekte in izvaja zemeljska dela (odstranjevanje vegetacije, 
izravnavanje, nasipavanje, zasipavanje) tako in v takšni od-
daljenosti od naravne vrednote, da se ohranja njena vidna 
podoba nespremenjena,

– odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim 
izkopnim ali gradbenim materialom, se ne odlaga ali skladi-
šči na naravni vrednoti,

– območja se ponoči ne osvetljuje.
(3) Usmeritve za varstvo ekološko pomembnega ob-

močja:
– posege, ki bi lahko povzročili motnje v ekološko 

pomembnem območju, se izvaja v času, ki ne sovpada z 
obdobji, ko živali potrebujejo mir (od 1. marca do 1. avgusta) 
in na način, da se živali lahko umaknejo,

– živali se ne vznemirja, preganja, nabira, zastruplja ali 
drugače uničuje,

– ponoči se območje pečin in reke Save ne osvetljuje. 
Po možnosti se svetilk neposredno na most ne namešča,

– kjer je namestitev svetilk zaradi varnosti prometa 
nujna, se zagotovi le ustrezna minimalna javna razsvetlja-
va. Izbere se svetilke, ki svetlobo usmerjajo le na cestišče. 
Zato se uporabijo usmerjene in ustrezno zasenčene luči, 
ki svetlobo usmerjajo le pod vodoravnico, v tla. Svetilk, ki 
razpršijo svetlobo v nebo in mimo cestišča, se ne uporablja. 
Uporabijo se ustrezne žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno 
oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra (npr. na-
trijeve nizkotlačne ali visokotlačne plinske žarnice). Uporaba 
živosrebrnih žarnic je neprimerna,

– kemičnih sredstev za uničevanje živali in rastlin se 
ne uporablja.

(4) Dodatne usmeritve za varstvo rib v ribiških revirjih:
– dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni 

režim, se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih 
vrst, ki poseljujejo vodni prostor,

– prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na 
drstiščih rib,

– vsa predvidena dela betoniranja se izvajajo »v su-
hem«, kar pomeni vodotesno opaženje prostorov, kjer se bo 
vgrajeval beton,

– morebitno škodo na ribjem življu mora investitor po-
ravnati Ribiški družini Sevnica,

– glede načina gradnje v reki Savi ter ravnanja z odpad-
ki je treba upoštevati smernice Zavoda za ribištvo Slovenije.

7. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo  
pred naravnimi in drugimi nesrečami

40. člen
(obramba in zaščita)

(1) Območje kjer je načrtovana gradnja cest se nahaja 
na območju kjer je z izgradnjo hidroelektrarne Blanca in že 
izvedenimi ureditvami, na podlagi Državnega prostorskega 
načrta za HE Blanca, zagotovljena varnost pred poplavami 
na levem in desnem bregu reke Save.

(2) Po podatkih ARSO, 2006 se območje načrtovanih 
ureditve nahaja na območju običajnih protierozijskih ukre-
pov.

(3) Po javno dostopnih podatkih na območju ni podat-
kov o plazovih.

(4) V času gradnje in po končani gradnji na obravna-
vanem območju obstaja možnost razlitja nevarnih snovi. 
Način gradnje mora potekati tako, da se prepreči možnost 
razlitja nevarnih snovi in v primeru razlitja določijo takojšnji 
sanacijski ukrepi.

41. člen
(seizmološke zahteve)

(1) Objekte je treba graditi po pogojih, predvidenih za 
območje (spodnjeposavsko-kozjansko potresno območje).

(2) Pri načrtovanju novega mostu in z njim povezanih 
ureditev je treba upoštevati projektni pospešek tal 0,175 v 
skladu za Eurocodom 8.

(3) Pred pričetkom projektiranja se izdela geomehan-
sko poročilo, ki natančneje določa vrsto temeljenja ter način 
odvodnjavanja padavinskih voda s ceste ter ostalih ureditev. 
Vsi posegi v območju urejanja morajo biti dimenzionirani, 
projektirani in izvedeni skladno z geomehanskim poročilom.

42. člen
(požar)

Z načrtovanimi ureditvami se požarna varnost obstoje-
čih objektov ne sme poslabšati. Med gradnjo in po končani 
gradnji mora biti upoštevana zadostna varnostna višina do 
vodnikov visokonapetostnih daljnovodov.
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8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji  
za izvajanje OPPN

43. člen
(etapnost gradnje)

Ureditve, ki jih določa OPPN, se lahko izvedejo v nasle-
dnjih etapah:

– 1. etapa: prestavitev regionalne ceste III. reda št. 679, 
odsek 3909 Breg–Sevnica–Brestanica.

– 2. etapa: povezava glavne ceste G1/5 odsek 0334 
Impoljca–Boštanj in regionalne ceste III. reda št. 679, odsek 
3909 Breg–Sevnica–Brestanica z novo povezovalno cesto, 
mostom čez reko Savo in loško polje ter nadvozom nad glav-
no železniško progo Zidani Most–Dobova.

44. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Poleg obveznosti navedenih v prejšnjih odstavkih tega 
prostorskega akta z upoštevanjem vseh določil, navedenih 
v projektnih pogojih, podanih v smernicah in mnenjih k temu 
OPPN-ju, so obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo 
tudi:

– gradbišče organizirati na način, da se čim manj posega 
v naravno okolico, urejati čim manj novih dovoznih poti – upo-
rabljati že obstoječe komunikacije;

– zagotovitev ustreznega odvijanja motornega, železni-
škega, kolesarskega in peš prometa po obstoječem omrežju 
javnih cest, prog in poti;

– pred začetkom del, ustrezno urediti vse ceste, ki bi 
morebiti služile odvozu ali prevozu med gradnjo, po končani 
gradnji pa sanirati morebitne poškodbe;

– med gradnjo ustrezno zaščititi infrastrukturne objekte, 
naprave in druge objekte, po gradnji pa sanirati morebitne 
poškodbe;

– ob nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje ustrezno 
usposobljenih delavcev;

– uporabljati materiale za katere obstajajo dokazila o 
njihovi neškodljivosti za okolje;

– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo 
sosednjih objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, 
objektov in naprav;

– obnoviti in sanirati vse infrastrukturne vode in naprave 
ter druge objekte, če bi na njih zaradi prevelikih obremenitev 
ali tresljajev, povzročenih zaradi gradnje ceste in z njo pove-
zanih ureditev, nastale poškodbe;

– v najkrajšem možnem času odpraviti vse negativne 
posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja ceste;

– po končani gradnji ceste, začasno pridobljena zemlji-
šča, povrniti v prvotno rabo oziroma stanje.

45. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji prostorskega načrta so dopustna od-
stopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem prostorskim 
aktom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju 
prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih ali dru-
gih razmer, ugotovijo tehnične rešitve, ki so primernejše z 
oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega 
vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in 
okoljske razmere. Križišče na glavni cesti je dopustno iz-
vesti tudi kot krožno križišče. Prav tako je dopustno izvesti 
avtobusno postajališče zahodno od križišča. Niveletni potek 
mosta je možno tudi izvesti tako, da je most na Loškem polju 
ob Savi čim bolj na terenu, kar omogoča nivojsko priključitev 
eventuelne obvoznice Log na most. V primeru sprememb 
tehničnih rešitev se dopustna odstopanja smiselno upošte-
vajo tudi pri parcelaciji.

(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega od-
stavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z njimi 

morajo soglašati nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja 
zadevajo.

9. Prehodne in končne določbe

46. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka se za območje OPPN 
iz 4. člena tega odloka šteje, da je spremenjena in dopolnje-
na Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno 
Blanca (Uradni list RS, št. 61/05 in 101/05).

47. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN za most čez Savo pri naselju Log ter izven nivojsko 
križanje ceste z železnico je stalno na vpogled pri pristojnem 
občinskem organu za urejanje prostora v Občini Sevnica.

48. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcij-
ske službe in pooblaščena uradna oseba.

49. člen
(veljavnost)

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

Št. 3505-0007/2007
Sevnica, dne 16. maja 2012

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

ŠENTRUPERT

1661. Sklep o izdaji soglasja k ceni 
socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB in spremembe), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12 – v nadaljevanju: 
pravilnik) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list 
RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 
13. redni seji dne 29. 3. 2012 sprejel

S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene 

storitve pomoč družini na domu

1. člen
Občinski svet Občine Šentrupert daje soglasje k ceni 

socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v višini 
16,23 EUR/efektivno uro.

2. člen
Subvencija iz proračuna Občine Šentrupert znaša 50 %, 

kar pomeni 8,12 EUR/uro.

3. člen
Cena storitve za uporabnike iz Občine Šentrupert znaša 

8,11 EUR/uro.
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4. člen
Stroški vodenja in koordiniranja znašajo 0,55 delavke, kar 

pomeni 2.863,34 EUR mesečno in se med občinami Trebnje, 
Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert razdelijo glede na 
dejansko število uporabnikov mesečno.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski 

svet Občine Šentrupert, uporablja pa se od 1. 3. 2012 dalje.

Št. 12280-0003/2012-4
Šentrupert, dne 29. marca 2012

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

TREBNJE

1662. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana 
Občinskega sveta Občine Trebnje

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, v nadaljnjem 
besedilu: ZLS) in sedme alineje drugega odstavka 18. člena 
Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09, 
14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 10. redni seji dne 
4. 4. 2012 sprejel

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

Občinski svet Občine Trebnje potrjuje mandat članu ob-
činskega sveta Gregorju Kaplanu, stan. Dolenjska ulica 2, 
8210 Trebnje.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem 
svetu Občine Trebnje in se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 032-2/2012-5
Trebnje, dne 4. aprila 2012

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

ŽELEZNIKI

1663. Odlok o občinskih cestah v Občini Železniki

Na podlagi 126. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni 
list RS, št. 109/10) in 17. člena Statuta Občine Železniki (Uradni 
list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 
12. redni seji dne 10. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah v Občini Železniki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod 
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-

pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev 
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in 
ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– pojem, status in kategorizacijo občinskih cest,
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih 

cest in prometa na njih,
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne 

gospodarske javne službe,
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami, ter 

sankcioniranje kršitev tega odloka,
– druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(pojem in status javnih cest in stvarne pravice na javni cesti)

(1) Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega 
pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način 
in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili 
cestnega prometa.

(2) Javne ceste so javno dobro in so izven pravnega 
prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s pri-
posestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na ze-
mljiščih cestnega sveta mogoče pridobiti stvarno služnost na 
podlagi pravnega posla za gradnjo objektov gospodarske javne 
infrastrukture in priključkov nanjo ter vodov, ki predstavljajo 
minimalno komunalno oskrbo stavb, pod pogoji, določenimi 
s predpisi, ki urejajo ceste, in predpisi, ki urejajo ravnanje s 
stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena je 
mogoče na zemljiščih cestnega sveta ustanoviti stvarno slu-
žnost za gradnjo cestnega priključka. Medsebojne pravice in 
obveznosti med upravljavcem ceste in investitorjem cestnega 
priključka se uredijo s pogodbo.

(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena 
je mogoče ustanoviti stavbno pravico na servisnih površinah 
javnih cest. Na zemljiščih, objektih in napravah za opravljanje 
dejavnosti vzdrževanja avtocest in hitrih cest ali za opravljanje 
spremljajočih dejavnosti je mogoče pridobiti lastninsko pravico 
pod pogoji, ki jih določa zakon.

(6) Stvarna služnost na zemljiščih cestnega sveta je od-
plačna.

(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je stvarna 
služnost na zemljiščih cestnega sveta, ki so v lasti države, v 
korist občin neodplačna, če gre za gradnjo objektov, ki nepo-
sredno služijo izvajanju obvezne gospodarske javne službe 
lokalnega pomena. V primeru nastanka stvarne služnosti na 
zemljiščih cestnega sveta, ki so v lasti občine, zaradi gradnje 
državnih cest občina ni upravičena do nadomestila.

(8) Na vozišču javne ceste je za izvedbo športnih in drugih 
prireditev mogoče pridobiti pravico začasne uporabe, skladno 
s predpisi o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, ki 
urejajo oddajo nepremičnega premoženja v najem.

(9) Na prometnih površinah zunaj cestišča javne ceste in 
na površinah ob njem, ki so določene za opravljanje dejavnosti, 
namenjenih udeležencem v prometu (v nadaljnjem besedilu: 
spremljajoče dejavnosti), je mogoče za njihovo opravljanje 
pridobiti posebno pravico uporabe.

(10) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se 
lahko površine v cestnem svetu, katerih raba je namenjena za 
spremljajoče dejavnosti, ter površine, ki niso prometne površi-
ne, obremenijo s stvarnimi pravicami ali dajo v najem skladno 
s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države, 
pokrajin in občin.
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4. člen
(sestavni deli javne ceste)

(1) Javno cesto sestavljajo: cestni svet, cestno telo, ce-
stišče, brežina ceste, cestni objekti, prometna signalizacija, 
prometna oprema, cestna razsvetljava, cestni priključki do meje 
cestnega sveta, naprave za odvodnjavanje, servisne prometne 
površine (avtobusna postajališča, parkirišča in podobno).

(2) Upravljavec ceste lahko na, nad, ob ali v vozišče ceste 
oziroma cestno telo vgrajuje in postavlja cestne naprave in dru-
ge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru pro-
meta, zaščiti ceste, ter preprečevanju škodljivih emisij prometa.

5. člen
(kategorije občinskih cest)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in 
javne poti.

(2) Lokalne ceste v Občini Železniki se v skladu z merili 
za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v eno podkategorijo:

krajevne ceste (LZ) lokalna zbirna cesta.

6. člen
(opredelitev kategorije javnih poti (JP)

(1) Kategorija JP določa funkcijo javne ceste, ki jo ima za 
prometno povezovanje v določenem prostoru, ter njene tehnič-
ne in druge lastnosti, ki omogočajo hitro, varno in za okolje čim 
manj obremenjujoče odvijanje prometa.

(2) Kot občinska javna pot se lahko kategorizira vsaka 
dostopna cesta znotraj naselja ali povezava med naselji, ki:

– izkazuje javno rabo in interes in
– tehnično ustreza nemotenemu odvijanju prometa t.j. 

v utrjeni makadamski ali boljši izvedbi, ter izpolnjuje vsaj še 
enega od naslednjih pogojev:

– predstavlja povezavo naselij ali delov naselij v občini 
in ne izpolnjuje predpisanih meril za lokalno cesto;

– je znotraj naselja oziroma v posameznem območju 
občine njena pretežna funkcija dostop do zaključenih pro-
storskih enot (stanovanjske soseske blokovne ali individualne 
gradnje t.j. ne manj kot 2 stalno naseljene hiše oziroma dostop 
do blokov, industrijske cone, nakupovalni in drugi centri), razen 
na območjih razpršene poselitve;

– predstavlja dostopno cesto do objektov turističnega 
pomena.

7. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet 
Občine Železniki na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za 
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za katego-
rizacijo javnih cest.

8. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadome-
ščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne povr-
šine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.

(2) Pobudo za spremembe kategorizacije občinskih cest 
lahko podajo krajevne skupnosti in zainteresirane pravne ose-
be (podjetja in druge organizacije). Spremembe kategorizacije 
občinskih cest lahko predlaga/jo oseba/e, ki je/so upravičena/e 
predlagati sprejem ali spremembo odloka po določbah Statuta 
Občine Železniki. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z 
merili za kategorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne 
ceste odloči Občinski svet Občine Železniki na predlog župana.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike 
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima 
kategorijo, določeno v tem sklepu.

(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se pravilo-
ma opravijo, kolikor je to potrebno glede na dejanske okoliščine 
in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest 
za naslednje leto.

9. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

(1) Gradnja novih občinskih cest ter kategorija novozgra-
jenih cest se določi v prostorskem planu Občine Železniki.

(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s 
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekon-
struirana cesta.

10. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se 
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za 
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu 
ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko 
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti 
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane 
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali 
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste 
odloči Občinski svet Občine Železniki na predlog župana.

11. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni 

promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te 
ceste občini da pobudo za njen prenos med občinske ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med ob-
činske ceste, če se njen prenos opravi brezplačno, na osnovi 
upravno overjene izjave lastnika zemljišča, razen če je v jav-
nem interesu.

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos goz-
dnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o goz-
dovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste 
odloči Občinski svet Občine Železniki na predlog župana, njena 
kategorizacija pa se opravi po postopku iz 7. člena tega odloka.

12. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdo-
vih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih 
cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov 
ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov 
ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu 
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, 
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec 
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za 
uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega 
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled narav-
nih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij 
občine njihovim upravljavcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

13. člen
(upravljavec občinskih cest)

Upravljavec občinskih cest je občinska uprava (v nadalj-
njem besedilu: upravljavec občinske ceste). Način izvajanja na-
log upravljanja določi pristojni organ občine s splošnim aktom.
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14. člen
(letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s 
katerim se za proračunsko obdobje določijo prednostne naloge 
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo 
uresničevanje ter dinamika njihovega uresničevanja, sprejme 
Občinski svet Občine Železniki na predlog župana.

(2) Letni plan razvoja, investicijskega vzdrževanja in re-
dnega vzdrževanja občinskih cest iz prejšnjega odstavka tega 
člena se v posameznem proračunskem letu usklajuje in spre-
jema po postopku, določenim za občinski proračun in je njegov 
sestavni del.

(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest 
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na 
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in 
drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (od-
pravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih 
poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir 
na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je od-
redil občinski inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega 
vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.

15. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest 
opravlja pristojna služba upravljavca občinske ceste. Te ob-
segajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na 

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na 
podlagi javnega razpisa;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrže-
vanja občinskih cest;

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in 

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe 
občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in 
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in 
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/ali 
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino 
Železniki;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in 
prometa na njih;

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za 
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z 
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri 
pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in 
drugimi predpisi.

16. člen
(financiranje občinskih cest)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se 
zagotavljajo v proračunu Občine Železniki.

(2) V primeru, da občinska cesta poteka po območju s 
statusom zavarovanega naravnega bogastva, Občinski svet 
Občine Železniki lahko predlaga Vladi Republike Slovenije, 
da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske ceste in 
objektov na njej in določi prometno ureditev in nivo njenega 
vzdrževanja. Če je za vzdrževanje te ceste dana koncesija, 
se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški njenega vzdr-
ževanja.

17. člen
(postopki za določitev in označitev meje ceste)

(1) Meja ceste se določi na podlagi prostorskega akta 
države oziroma občine, na podlagi načrta parcelacije iz sklepa 
o ugotovitvi javne korist (v nadaljnjem besedilu: parcelacijski 
akt) ali po zunanjem robu cestnega sveta.

(2) Meja ceste, ki poteka po delu meje parcele, se določi 
v postopkih urejanja mej.

(3) Meja ceste, ki ne poteka po delu meje parcele, se 
določi v postopkih spreminjanja mej.

(4) Postopki urejanja in postopki spreminjanja mej za do-
ločitev meje ceste ter postopki za označitev meje se izvedejo 
kot storitev v skladu z zakonom, ki ureja geodetsko dejavnost, 
zakonom, ki ureja evidentiranje nepremičnin, v skladu z določ-
bami tega člena in 14. člena tega zakona.

(5) Postopki urejanja in spreminjanja mej za določitev 
meje ceste in postopki za označitev meje ceste ter evidenti-
ranje sprememb v zemljiškem katastru se izvedejo na podlagi 
zahteve upravljavca ceste ali lastnika parcele, v primeru gra-
dnje nove ceste pa na zahtevo pravne ali fizične osebe, ki je 
investitor po zakonu, ki ureja graditev objektov (v nadaljnjem 
besedilu: investitor ceste). Zahtevi mora biti priložen elaborat 
določitve meje ceste.

(6) Stranke v postopkih urejanja mej in postopkih spremi-
njanja mej za določitev meje ceste so lastniki parcel in upra-
vljavec oziroma investitor ceste.

(7) Lastniku parcel, ki je neznan ali katerega naslov je ne-
znan ali je umrl in dediči niso znani, se v postopku za določitev 
meje ceste in v postopku za evidentiranje sprememb določi za-
časni zastopnik ob smiselni uporabi zakona, ki ureja evidentira-
nje nepremičnin. Vloga za določitev in akt o določitvi začasnega 
zastopnika v postopku za določitev meje ceste sta takse prosta.

(8) Za označitev meje ceste ni potrebno soglasje lastnikov 
sosednjih parcel.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

18. člen
(gradnja in vzdrževanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi 
in vzdrževati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, 
ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in 
prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in 
ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča, ter 
predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo 
rednega vzdrževanja javnih cest.

19. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v 
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vpli-
vi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.

(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi 
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objek-
tu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se 
lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom 
in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za 
takšno izvedbo.

20. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo 
v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih 
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo 
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske 
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov 
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj 
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vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge 
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih de-
javnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor 
cestnega prometa.

21. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-
konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na 
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi ne-
premičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe 
med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

22. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz 
prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za name-
ne razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih 
zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.

(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali 
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, 
lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka zahteva 
od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča in 
drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu se za do-
ločitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki so bile 
uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

23. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

(1) Avtobusna postajališča na zbirnih mestnih cestah mo-
rajo biti zunaj vozišča.

(2) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste 
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojna služba 
občinske uprave za ceste ob upoštevanju predlogov javnih 
prevoznikov.

24. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest  

in upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, 

ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje 
občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije 
investitor ceste.

(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega 
zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pra-
gu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del 
vzdrževanja občinske ceste.

(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter 
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni 
del vzdrževanja vodotoka.

25. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi 
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del 
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim 
zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske 
ceste krije investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrni-
tev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali 
zaradi zahteve pristojne službe občinske uprave za ceste za 
boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od ele-
mentov, določenih po prejšnjem odstavku.

26. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske 
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, 
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora 

tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opra-
viti na območju ceste.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukci-
je objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgo-
vorna pristojna služba občinske uprave za ceste.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije 
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav 
in napeljav.

27. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Pristojna služba upravljavca občinskih cest mora o 

gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje 
oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem 
telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela 
uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora dati 
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejš-
njega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za 
uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje 
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem tele-
su, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in 
naprave v občinski cesti.

28. člen
(graditev občinskih cest)

(1) Občinske ceste se gradijo na podlagi sprejetih pro-
storskih planov Občine Železniki. Postopek graditve občinske 
ceste in objektov na njej mora potekati po predpisih, ki urejajo 
graditev objektov in posege v prostor. Izvajalec gradnje se iz-
bere na podlagi postopka, ki ga predpisujejo predpisi za oddajo 
javnih naročil.

(2) Novozgrajena občinska cesta postane javno dobro v 
lasti občine.

(3) Uvrstitev novozgrajene ceste v občinske ceste in ka-
tegorizacija se opravi po določbah II. poglavja tega odloka.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

29. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obna-
vljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezova-
nje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, 
ki urejajo javne ceste, omogočajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot 
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 33. člena 
tega Odloka je odgovoren izvajalec javne službe, v primeru da 
redno vzdrževanje izvajajo krajevne skupnosti pa predsednik 
sveta KS.

(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izva-
janje ukrepov iz prvega odstavka 32. člena tega odloka je 
odgovorna pristojna služba občinske uprave.

30. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska 
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organi-
ziranje njihovega obnavljanja.

(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z 
oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo 
gospodarske javne službe.

(3) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev 
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, 
določenimi s predpisi o javnih cestah.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena 
lahko Občinski svet Občine Železniki na predlog župana od-
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loči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest 
(npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju krajevne 
skupnosti. Občinski svet Občine Železniki hkrati določi tudi pro-
gram rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva, ki se 
zagotovijo iz proračuna občine, in določi odgovorno osebo za 
izvedbo programa. Za stanje občinskih cest je Občina Železniki 
subsidiarno odgovorna.

(5) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo 
v izvedbo na podlagi Zakona o javnih naročilih. Obnovitvena 
dela oddaja pristojna služba občinske uprave za ceste, po 
postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo 
javnih naročil.

31. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizi-
ranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju 
cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojna služba občinske 
uprave za ceste.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo 
urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

32. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojna služba upravljavca občinskih cest lahko za-
radi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na 
državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen 
javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, 
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se 
mora pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno 
uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora 
pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno pridobiti 
soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upra-
vljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske 
ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni 
promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je 
treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije 
stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

33. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet 

posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti, ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo 

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. poseb-
ne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, 
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), 
lahko predstojnik pristojne službe upravljavca občinskih cest s 
sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji 
promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem 
delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali 
dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

(2) Predstojnik pristojne službe občinske uprave za ceste 
mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge ali-
neje prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in pooblaščenega in-
špektorja za ceste najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih 
javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s 
prometno signalizacijo na občinski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prve-
ga odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega 

vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih 
nesrečah. O teh ukrepih morajo nemudoma obvestiti policijo, 
pooblaščenega inšpektorja za ceste in javnost po sredstvih jav-
nega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja 
intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukre-
pih obvestiti tudi pristojno službo občinske uprave za ceste.

(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz 
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od 
enega leta se določi v skladu z določbo 60. člena tega odloka.

(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, 
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

34. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) V varovalnem pasu občinske ceste je raba prostora 
omejena.

(2) Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so 
dovoljeni le s soglasjem upravljavca občinske ceste.

(3) Upravljavec občinske ceste izda soglasje iz prejšnjega 
odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso 
prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, 
njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja 
njenega videza.

(4) Varovalni pas občinske cest se meri od zunanjega 
roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premo-
stitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih 
robov objekta na zemljišče ter znaša največ:

– pri lokalnih cestah 10 metrov,
– pri javnih poteh 5 metrov,
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra.
(5) Občina lahko z odlokom predpiše manjšo širino varo-

valnih pasov.

35. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkona-
petostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodo-
vodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor 
ni Občina Železniki, se smejo napeljevati oziroma postavljati v 
območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod 
pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojne službe 
občinske uprave za ceste.

(2) Pristojna služba upravljavca občinskih cest lahko 
zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali 
prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekon-
strukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje 
te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preuredi-
tve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v 
nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma 
postavitev.

(3) Pristojna služba upravljavca občinskih cest lahko od-
kloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi 
in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno 
oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekon-
strukcijo te ceste.

36. člen
(dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, spodkopavanje in druga dela na občin-
ski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne službe 
upravljavca občinskih cest.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka 
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, 
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko 
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in 
zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. 
Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposre-
dno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja 
ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstra-
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niti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o 
končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko 
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti 
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in 
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o 
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

37. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opra-
vljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske 
ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala 
cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno 
soglasje pristojne službe občinske uprave. V soglasju se dolo-
čijo pogoji za opravljanje teh del.

38. člen
(izredni prevoz)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede 
osnih obremenitev (8 ton), skupne mase ali dimenzij.

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovo-
rom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno 
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izre-
dni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali 
skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih 
mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev kate-
rega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali 
njenem delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se 
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni 
prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občin-
skih cestah, izda pristojna služba občinske uprave za ceste v 8 
dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti 
policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za iz-
redne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve 
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob 
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi 
obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom iz-
rednega prevoza s pristojno službo občinske uprave za ceste 
uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.

39. člen
(nadzor izrednih prevozov)

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso 
in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci 
rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.

(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz 
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa. 
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in 
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

40. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, dolo-
čene v skladu z določbo drugega odstavka 20. člena tega odlo-
ka, in površine, ki jih za te namene pristojna služba upravljavca 
občinskih cest določi ob obstoječih občinskih cestah, občina 
odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.

(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav 
za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe 
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo 
podpiše župan.

(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav 
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejav-
nosti je potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave 
za ceste.

41. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest ter individualni pri-
ključki na občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: priključki 
na občinske ceste) se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s 
soglasjem upravljavca občinskih cest. S soglasjem na podlagi 
predpisa, ki ureja cestne priključke na javne ceste, se določijo 
tehnični in drugi pogoji gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja 
priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

(2) Upravljavec občinskih cest izda soglasje iz prejšnjega 
odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za 
zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.

(3) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo pro-
metno signalizacijo je sestavni del občinske ceste.

(4) Upravljavec občinskih cest lahko z odločbo zahte-
va prilagoditev priključka na stroške koristnika priključka, če 
priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali 
uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji 
soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen.

(5) Upravljavec občinskih cest lahko ukine priključek na 
občinsko cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma ime-
tnikom pravice uporabe.

(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upra-
vljavec občinskih cest z odločbo ukine priključek na občinsko 
cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti 
ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na 
njej, ali če to zahteva sprememba prometne ureditve na občin-
ski cesti. Priključek se nadomesti na stroške občine.

42. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega pro-
meta ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan 
ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko 
pristojna služba upravljavca občinskih cest z upravno odločbo 
zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške 
preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni 
naslednik.

43. člen
(ukinitev priključka)

(1) Pooblaščeni inšpektor za ceste lahko zahteva ustre-
zno ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved 
uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan 
v skladu s pogoji iz soglasja iz 41. člena ali je zgrajen brez 
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 42. člena 
tega odloka.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije 
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

44. člen
(prometna ureditev na občinskih cestah)

(1) Za varen in nemoten potek prometa na občinskih 
cestah so odgovorne občine.

(2) Prometno ureditev na občinskih cestah določijo ob-
čine. Elaborat prometne ureditve je lahko sestavni del akta.

(3) Prometna ureditev obsega:
– določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste 

vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozi-
la, kolesarska pot ali steza, steza za pešce, steza za pešce in 
kolesarje, steza za jezdece) in mej naselij;

– določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja 
prometa;

– določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede 
na vrsto prometa;

– določitev omejitev hitrosti vozil;
– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih 

kolesarskih povezav;
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil;
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– določitev območij umirjenega prometa, območij omeje-
ne hitrosti in območij za pešce in prehodov za pešce;

– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost 
otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, 
izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih 
naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega pro-
meta pojavljajo v večjem številu;

– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev ude-
ležencem prometa.

(4) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na cesti izven 
naselja ne sme biti manjša od 50 km/h, razen če to zahtevajo 
utemeljeni razlogi za varnost ceste in prometa na njej.

(5) Prometna ureditev iz prejšnjega odstavka mora biti 
označena s predpisano prometno signalizacijo in prometno 
opremo. O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi pro-
metno signalizacije na občinskih cestah odloča upravljavec 
občinskih cest.

45. člen
(naprave in ukrepi za umirjanje prometa)

Naprave za umirjanje prometa so fizične, svetlobne ali 
druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem v cestnem 
prometu fizično onemogoči vožnja s hitrostjo, višjo od predpisa-
ne s prometnim pravilom ali odrejene s prometnim znakom, ali 
se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste.

46. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)

(1) Pristojna služba upravljavca občinskih cest lahko pri-
stojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se 
gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben 
zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega 
vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni 
gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdu-
jejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati s 
pristojno službo občinske uprave za ceste in prilagoditi vrsto in 
obseg del tako, da se zavaruje cesta.

(3) Pristojna služba upravljavca občinskih cest krije del 
stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in 
deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo 
občinske ceste.

47. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami 
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojne službe upra-
vljavca občinskih cest.

(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora 
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve 
in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma upravlja-
vec žičniške naprave.

48. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v 
takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost 
cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost prometa.

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora 
investitor pridobiti soglasje pristojne službe upravljavca občin-
skih cest.

49. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu  

občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ce-

ste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine 
podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega 
telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, 
mora investitor pridobiti soglasje pristojne službe upravljavca 

občinskih cest. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki 
jih določa soglasje.

50. člen
(prepoved ogrožanja varne uporabe javne ceste)

(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela 
na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi 
lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost 
prometa na njej.

(2) Prepovedano je:
1. na in v cestno telo javne ceste odvajati meteorno vodo, 

odplake in druge tekočine;
2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug mate-

rial ali predmete;
3. na cestnem svetu javne ceste:
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih 

jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;
– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne napra-

ve, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, 

trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati 
les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;

– nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, 
ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje 
cestnega prometa;

– postavljati nagrobne plošče in druga spominska zna-
menja;

– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– odvajati odplake in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode;
4. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sve-

ta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter 
od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;

5. na cestišču javne ceste:
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v 

času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako dru-
gače onesnaževati;

– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
– onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
– vlačiti hlode, veje in podobne predmete kot tudi pluge, 

brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
(3) Preden se vključi v promet na javni cesti s kolovozne 

poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja 
izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstra-
niti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.

(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, za-
kriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno 
opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene 
varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter prepre-
čevanju škodljivih emisij prometa na javnih cestah.

(5) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez odla-
šanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, 
ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale 
varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali na-
stalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s 
predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posle-
dicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni 
inšpekcijski organ za ceste in upravljavca ceste.

51. člen
(vlačenje hlodov po vaških cestah)

Vlačenje hlodov po vaških cestah je dovoljeno izrecno 
na osnovi pisnega soglasja vaškega odbora oziroma krajevne 
skupnosti. V primeru nastalih poškodb na cesti pa mora pov-
zročitelj le-te popraviti oziroma poravnati stroške popravila.

52. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kole-
sa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.



Stran 4156 / Št. 38 / 25. 5. 2012 Uradni list Republike Slovenije

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih 
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi obloga-
mi, ki ne poškodujejo vozišča.

53. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok 
vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem 
ne povzroča škoda.

(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in 
za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi nji-
hovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in 
drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev 
začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in pro-
meta na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi 
učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti 
na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah 
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, 
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski ce-
sti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo 
varnosti udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

54. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet 
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti 
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca 
občinskih cest.

(2) Dovoljenje upravljavca občinskih cest za zaporo ob-
činske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve 
na njej.

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo 
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi 
zapore ceste in čas njenega trajanja.

(4) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občin-
ske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko 
redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni 
pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.

55. člen
(začasne omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen 
promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne 
in druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo drugi 
utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in 
varnost prometa na njej, lahko upravljavec občinske ceste za-
časno prepove uporabo občinske ceste za vse ali posamezne 
vrste vozil ali skupin vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih 
vozil, ki so ustrezno opremljena. O prepovedi uporabe občinske 
ceste mora v roku ene ure po elektronski poti obvestiti pristojno 
policijsko upravo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski 
organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način.

(2) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora 
upravljavec občinske ceste označiti s predpisano prometno 
signalizacijo.

56. člen
(obveščanje o spremembi prometne ureditve na cesti)

O vsaki načrtovani spremembi prometne ureditve na javni 
cesti ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni 
promet, mora upravljavec javne ceste oziroma lastnik ali od 
njega pooblaščeni upravljavec nekategorizirane ceste, ki se 
uporablja za javni cestni promet, obvestiti policijo, pristojni 
inšpekcijski organ za ceste in v primeru poteka ceste skozi 
naselje tudi pristojno občinsko redarstvo najmanj pet dni pred 
spremembo.

57. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste 
izda pristojna služba upravljavca občinskih cest občinske upra-
ve za ceste. O izdanih dovoljenjih pristojna služba upravljavca 
občinskih cest občinske uprave za ceste obvesti policijo, ob-
činskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja 
občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena od pristojne 
službe upravljavca občinskih cest občinske uprave za ceste 
potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne 
ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

(2) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo 
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi 
zapore ceste in čas njenega trajanja.

(3) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena 
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora 
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih 
se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času 
trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo 
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore 
ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni 
čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med 
prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prire-
ditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi 
obremenitvami ceste.

(4) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zapo-
ro občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi 
za športne in druge prireditve na občinski cesti.

(5) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve pro-
meta zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj 
popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa 
obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja 
najmanj tri dni pred zaporo ceste.

58. člen
(preglednosti ob občinski cesti)

(1) V bližini križišča občinske ceste z drugo cesto (pregle-
dni trikotnik), ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna 
berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali po-
staviti objekte, naprave in druge predmete, ter storiti kar koli 
drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.

(2) Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka, 
razen na individualnih priključkih, se lahko lastninska pravica 
začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.

(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku 
služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjša-
no vrednost nepremičnine in dejansko škodo.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik slu-
žeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka 
omejitev uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju 
občine.

59. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob 
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje 
sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove najkas-
neje v dveh letih po uveljavitvi tega odloka.

60. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa 
Občinski svet Občine Železniki na predlog župana, razen v pri-
merih iz 33. člena tega odloka in v primerih, ko je njena posta-
vitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb 
o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo 
katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni mini-
ster, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje zadeve 
in minister, pristojen za okolje in prostor.
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(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, 
ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno 
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in 
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v 
skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zaintere-
sirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge 
obvestilne signalizacije odloči predstojnik pristojne službe upra-
vljavca občinskih cest s sklepom. Pristojna služba upravljavca 
občinskih cest ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev 
signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.

61. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob 
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov 
in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje 
in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepove-
dano v varovalnem pasu ceste. Pristojna služba upravljavca 
občinskih cest lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj 
te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence 
v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S 
soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja 
in odstranitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega 
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le 
zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev 
prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za 
njihovo postavitev izda pristojna služba upravljavca občinskih 
cest. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu 
s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje 
vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje 
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le 
za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.) 
in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski svet Občine 
Železniki. Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad 
voziščem občinske ceste.

62. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselja)

(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opra-
vljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki 
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje 
in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 41. in 
42. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma 
pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, 
če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor 
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja-
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje 
pristojne službe upravljavca občinskih cest.

63. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku 
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah 
tega odloka izdaja pristojna služba upravljavca občinskih cest, 
ter zoper sklep iz drugega odstavka 60. člena tega odloka je 
dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

64. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka na ob-
činskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni 
cestni promet, izvaja občinski inšpekcijski organ, pristojen za 
ceste.

65. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Za pristojnega inšpektorja iz prejšnjega člena je lahko 
imenovan posameznik, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja 
inšpekcijski nadzor.

66. člen
(obseg inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Inšpektor za ceste pri opravljanju inšpekcijskega nad-
zora nadzira zlasti:

– ali se ceste uporabljajo za namen ter na način in pod 
pogoji, kot jih določajo ta zakon in predpisi, izdani na njegovi 
podlagi (v nadaljnjem besedilu: predpisi, ki urejajo javne ceste);

– ali so ceste redno vzdrževane skladno s pogoji tega 
zakona in predpisi, ki urejajo javne ceste, ter omogočajo varno 
uporabo;

– ali je prometna signalizacija in oprema na cestah posta-
vljena in vzdrževana skladno s pogoji tega zakona in predpisi, 
ki urejajo javne ceste;

– ali so zapore ceste zaradi del ali prireditev na cesti po-
stavljene in vzdrževane skladno z zakonom, predpisi, ki urejajo 
javne ceste, in izdanim dovoljenjem;

– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo 
stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in 
naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, 
gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege 
v območju javne ceste po tem zakonu;

– ali se priključki na javne ceste gradijo, rekonstruirajo ter 
ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi v tem 
zakonu in predpisi, ki urejajo javne ceste;

– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela 
v javno korist izvajajo skladno s pogoji tega zakona in predpisi, 
ki urejajo javne ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev 
ceste v uporabo po tem zakonu;

– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s 
predpisi, ki urejajo javne ceste.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka občinski 
inšpekcijski organ pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ne-
kategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, 
nadzira zlasti:

– ali so nekategorizirane ceste vzdrževane skladno s 
predpisi, ki urejajo ceste, in omogočajo varno uporabo;

– ali je prometna signalizacija in oprema na nekategorizi-
ranih cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji tega 
zakona in predpisi, ki urejajo ceste.

67. člen
(vodenje inšpekcijskega postopka)

(1) Vodenje inšpekcijskega postopka, izrekanje ukrepov 
in vročanje inšpekcijskih odločb se izvede po določbah zakona, 
ki ureja inšpekcijski nadzor.

(2) V primeru nujnih ukrepov v javnem interesu se za kraj 
vročanja in mesto, na katerem se pusti obvestilo o poskusu 
vročanja, šteje tudi gradbišče, objekt oziroma kraj izvajanja del, 
v zvezi s katerim se vodi postopek.

(3) Zoper odločbo inšpektorja za ceste je dovoljena pri-
tožba v osmih dneh od dneva njene vročitve. Pritožba zoper 
odločbo ne zadrži njene izvršitve.

68. člen
(splošni inšpekcijski ukrepi)

(1) Pristojni inšpektor za ceste z opozorilom, če oceni, da 
je to zadosten ukrep, ali z odločbo:

1. odredi, da se v roku, ki ga določi, odpravijo nepravilno-
sti, ki jih ugotovi v zvezi:

– z vzdrževalnimi deli na cestah v nasprotju z zakonom 
ali predpisi, ki urejajo ceste;

– s postavitvijo in vzdrževanjem prometne signalizacije in 
prometne opreme ter naprav in ukrepov za umirjanje cestnega 
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prometa v nasprotju s prometno ureditvijo oziroma predpisi, ki 
urejajo ceste;

– s postavitvijo in vzdrževanjem zapore ceste v nasprotju 
z dovoljenjem oziroma predpisi, ki urejajo ceste;

– s priključki na javne ceste, ki se gradijo, rekonstruirajo, 
ali so zgrajeni v nasprotju s soglasjem, oziroma niso vzdrževani 
skladno s soglasjem oziroma s predpisi, ki urejajo ceste;

– z gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavlja-
njem kakršnih koli drugih objektov in naprav ter izvajanjem 
kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu 
javne ceste v nasprotju s soglasjem;

– z gradnjo gospodarske javne infrastrukture oziroma 
drugimi posegi v območju javne ceste brez soglasja ali če niso 
izpolnjeni pogoji izdanega soglasja;

– z rekonstrukcijo ceste v nasprotju s predpisi, ki urejajo 
ceste;

– s poljem preglednosti ceste v nasprotju z zakonom in 
predpisi, ki urejajo ceste;

2. odredi, da se do pridobitve soglasja ali do izpolnitve 
pogojev iz izdanega soglasja ustavi:

– gradnja oziroma rekonstrukcija priključkov na javne 
ceste brez soglasja;

– gradnja gospodarske javne infrastrukture oziroma drugi 
posegi v območju javne ceste brez soglasja;

– gradnja ali rekonstrukcija stavb in objektov, postavljanje 
kakršnih koli drugih objektov in naprav ter izvajanje kakršnih-
koli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu ali zunaj 
varovalnega pasu javne ceste brez soglasja;

3. odredi, da se do odprave ugotovljenih nepravilnosti 
ustavi rekonstrukcija cest, če se ne odpravijo ugotovljene ne-
pravilnosti v roku, ki ga je določil;

4. prepove uporabo priključka na javno cesto:
– ki je zgrajen brez soglasja;
– ki je zgrajen v nasprotju s pogoji izdanega soglasja 

in niso odpravljene ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je 
določil;

– ki ni vzdrževan v skladu s pogoji izdanega soglasja ozi-
roma v skladu s predpisi, ki urejajo ceste, in niso odpravljene 
ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;

5. odredi odstranitev objekta za obveščanje in oglaševa-
nje, ki je v območju občinske ceste postavljen brez soglasja 
ali v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja ali se uporablja v 
nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja;

6. odredi odstranitev ovir s cestnega sveta, ki ovirajo 
varno uporabo ceste;

7. odredi vzpostavitev prejšnjega stanja ali drugačno sa-
nacijo ceste, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, po 
drugi osebi, na stroške povzročitelja.

(2) Pristojni inšpektor za ceste mora o svojih ugotovitvah 
iz 2. točke prejšnjega odstavka brez odlašanja obvestiti pristoj-
nega gradbenega inšpektorja.

(3) Pristojni inšpektor za ceste mora obravnavati prijave, 
pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti 
in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

69. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.250 € se kaznuje za pre-
kršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v 
varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršne-
koli druge objekte in naprave (drugi odstavek 34. člena);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, 
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne 
oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in 
druge podobne naprave (prvi odstavek 36. člena);

3. brez dovoljenja prekopava, spodkopava in opravlja 
druga dela na občinski cest ali opravlja ta dela v nasprotju z 
dovoljenjem (prvi odstavek 36. člena);

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja 
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih 
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (37. člen);

5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za 
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih 
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja 
pristojne službe občinske uprave za ceste (40. člen);

6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na 
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s 
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 
41. člena);

7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju hu-
dournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje 
občinska cesta (drugi odstavek 46. člena);

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi 
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo 
(47. člen);

9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega 
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na 
njej (48. člen);

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu 
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja 
oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in 
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji 
tega soglasja (49. člen);

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen 
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču 
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto 
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti 
(50. člen);

12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, 
ki bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 52. člena);

13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso 
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča 
(drugi odstavek 52. člena);

14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih 
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani lede-
nih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v 
prometu (tretji odstavek 53. člena);

15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo 
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali 
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 
54. člena);

16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne 
ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovi-
tvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi 
odstavek 57. člena);

17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v 
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu 
s predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega 
trajanja (drugi odstavek 57. člena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v 
polju preglednosti (prvi odstavek 58. člena);

19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občin-
ski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt 
ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje 
ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglas-
ja (61. člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 125 € se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejš-
njega odstavka.
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70. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 60 € se za prekršek kaznuje 
posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejš-
njega člena.

71. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.250 € se kaznuje za pre-
kršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo var-
no odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 30. člena);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob 
morebitni stavki (tretji odstavek 30. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 80 € se kaznuje za pre-
kršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca 
rednega vzdrževanja občinskih cest.

72. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.250 € se kaznuje za 
prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu 
občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pristojne 
službe občinske uprave za ceste ali če ji ne da na razpolago 
potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 27. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 125 € se kaznuje za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 125 € se kaznuje za prekr-
šek odgovorna oseba pristojne službe občinske uprave za ce-
ste, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste 
ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in 
naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne 
uskladitve del (prvi odstavek 27. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

73. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili priklju-
ček nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez predpisa-
nega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti 
vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojni službi občinske 
uprave za ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega 
odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 44. člena 
tega Odloka.

74. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih ce-
stah na podlagi dovoljenja, se morajo prilagoditi določbam 
60. in 61. člena tega odloka, ter določbam novega predpisa 
o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega predpisa.

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja, 
ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, 
se odstranijo.

75. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka upora-
bljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo 
vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v 
zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku brez 
zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost.

(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega 
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo imajo 
pravico zahtevati v skladu z zakonom.

76. člen
(obveznost vodenja podatkov o občinskih cestah)

(1) Upravljavec občinske ceste mora voditi evidence o 
občinskih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu ozna-
čevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih 
na njih.

(2) Zbirne podatke iz evidenc o občinskih javnih cestah 
mora občina brezplačno posredovati direkciji najkasneje do 
15. maja tekočega leta za stanje cest preteklega leta.

(3) Če občina predpisanih podatkov ne posreduje direkciji 
do predpisanega roka, pridobi podatke direkcija na stroške 
občine.

77. člen
(smiselna uporaba zakona)

Vsa vprašanja, ki se nanašajo na javne ceste in niso 
neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni 
uporabi veljavnega Zakona o cestah in na njem temelječih 
predpisih.

78. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o 
občinskih cestah v Občini Železniki, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 93/99.

79. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 015-4/2012-014
Železniki, dne 10. maja 2012

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.

1664. Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih 
gospodarskih javnih službah v Občini 
Železniki

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samo-
upravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 
51/10), 3. ter 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 16. člena Statuta Občine Žele-
zniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine 
Železniki na 12. redni seji dne 10. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih 

javnih službah v Občini Železniki

1. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini 

Železniki (Uradni list RS, št. 9/10) se v prvem odstavku 5. člena 
doda nova osma točka, ki se glasi:

»obdelava mešanih komunalnih odpadkov«.

2. člen
Vsebina petega odstavka 11. člena odloka se črta in se 

nadomesti z naslednjo vsebino:
»Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospo-

darskih javnih služb iz 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka 
5. člena in 1. ter 2. točke 6. člena tega odloka.«
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3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 015-4/2012-012
Železniki, dne 10. maja 2012

Župan
Občine Železniki 

mag. Anton Luznar l.r.

1665. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o razglasitvi starega jedra Železnikov 
za urbanistični in kulturni spomenik

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 odl. US) in 16. člena 
Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) ter 
predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine št. 26/09 – DaP 
z dne 2. 3. 2012 je Občinski svet Občine Železniki na 12. redni 
seji dne 10. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o razglasitvi starega jedra Železnikov  
za urbanistični in kulturni spomenik

1. člen
V Odloku o razglasitvi starega jedra Železnikov za urba-

nistični in kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 20/90, 25/90 in 
75/11) se drugi in tretji odstavek 2. člena spremenita tako, da 
se glasita:

»Meje umetnostnih, arhitekturnih, etnoloških in zgodovin-
skih spomenikov so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu 
v merilu 1:1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 
1:5000.

Izvirnike načrtov z zarisom varovanih območij hranita Obči-
na Železniki in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.«.

2. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
(1) Naselbinsko spomeniško območje Železnikov (EŠD 

895) obsega naslednje parcele:
*96, *98, 100/2, 100/3, 102/2, 102/3, 103/2, 103/3, 103/5, 

103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 104, 105, 106, 107/1, 107/2, 108/1, 
108/2, 108/3, 109, 11/53, 11/54, 110/1, 110/2, 112/1, 112/2, 
112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 
116/1, 116/10, 116/11, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116/7, 
116/8, 116/9, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 
118/8, 119/1, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 120, 121, 123, 
124, 126, 127, 129/1, 129/3, 129/4, 129/6, 129/7, 129/8, 130/2, 
131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 141/2, 
141/3, 141/4, 141/5, 143/2, 143/3, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 
149/2, 149/3, 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/18, 15/19, 15/3, 
15/5, 152/2, 152/3, 152/4, 153/2, 153/3, 158/2, 158/3, 158/4, 
158/5, 158/7, 158/8, 158/9, 159/2, 162/2, 162/3, 163/2, 163/3, 
166/2, 166/3, 17/1, 17/2, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 20/10, 20/11, 
20/12, 20/13, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 22/1, 22/2, 22/3, 
25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/7, 27/2, 27/3, 30/1, 30/3, 30/4, 31/2, 
31/3, 31/4, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 42/1, 42/2, 42/3, 44/1, 44/2, 
44/3, 47/2, 47/3, 47/4, 50, 51/10, 51/11, 51/12, 51/3, 51/4, 
51/5, 51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 581/2, 583, 584/1, 584/2, 584/3, 
584/4, 584/5, 584/6, 586/1, 586/4, 586/5, 586/6, 590/1, 590/2, 
590/3, 590/4, 593/1, 593/2, 593/3, 593/4, 593/5, 600/1, 600/2, 
600/3, 600/4, 601/1, 601/2, 601/3, 601/4, 606/1, 606/2, 607, 

609, 610, 613, 614, 615, 616/1, 616/2, 618/2, 618/3, 618/4, 
618/5, 623/2, 623/4, 624/2, 626, 627/1, 627/2, 632/1, 632/2, 
632/3, 632/4, 632/5, 635, 638/1, 638/2, 638/3, 639/1, 639/12, 
639/13, 639/14, 639/15, 639/16, 639/2, 639/3, 639/4, 639/5, 
639/8, 639/9, 641/1, 641/2, 642/1, 642/2, 646, 650/13, 650/14, 
650/15, 650/2, 650/20, 650/21, 650/22, 650/23, 650/24, 650/25, 
650/3, 650/4, 650/5, 650/6, 650/7, 650/8, 650/9, 657/1, 657/2, 
657/3, 660, 661/1, 661/2, 661/3, 661/4, 661/5, 661/6, 661/7, 
664/1, 665/1, 665/10, 665/11, 665/12, 665/5, 665/6, 665/7, 
665/8, 665/9, 667/2, 667/5, 667/6, 670/10, 670/11, 670/12, 
670/13, 670/14, 670/15, 670/16, 670/2, 670/3, 670/4, 670/5, 
670/7, 670/8, 670/9, 674/1, 674/2, 674/3, 674/4, 674/5, 674/6, 
674/7, 675/1, 675/2, 675/3, 696/1 (del), 696/10 (del), 696/12, 
696/13, 696/14, 696/15, 696/16, 696/2, 696/20, 696/21, 696/22, 
696/23, 696/24, 696/26, 696/27, 696/28, 696/5 (del), 705/1, 
705/2, 705/3, 706, 708/1, 708/2, 708/3, 708/4, 709/5 (del), 
709/6, 709/7, 709/8, 710, 711, 712/1 (del), 712/10, 712/11, 
712/12, 712/13, 712/14, 712/16, 712/18, 712/19, 712/2, 712/20, 
712/21, 712/3, 712/4, 712/5, 712/6, 712/7, 712/8, 712/9, 715, 
719/14, 719/15, 719/16, 719/17, 719/2, 719/4, 719/7, 719/8, 
729/1, 729/2, 730/1, 730/2, 730/3, 731/1, 731/2, 731/3, 731/4, 
733, 734, 742, 747, 75/2, 75/3, 75/4, 757, 758, 77, 78, 81/2, 
82/2, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 90/2, 95/2, 
95/3, 97/2, vse k. o. 2071 – Železniki.

(2) Umetnostni, arhitekturni in etnološki spomeniki so:
1. ŽELEZNIKI – MOST NA GRIVI (EŠD 5955), parcela 

št.: 709/5 (del: objekt mostu Na Grivi), k. o. 2071 – Železniki,
2. ŽELEZNIKI – KAPELICA PRI HIŠI RACOVNIK 7 (EŠD 

5956), parcela št.: 661/5, k. o. 2071 – Železniki,
3. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 9 (EŠD 5958), parcele 

št.: 674/1, 674/2, 757, vse k. o. 2071 – Železniki,
4. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 32 (EŠD 5962), parceli 

št.: 674/6, 674/7, obe k. o. 2071 – Železniki,
5. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 33 (EŠD 5963), parcela 

št.: 675/2 (del: stavba št. 356), k. o. 2071 – Železniki,
6. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 34 (EŠD 5964), parcela 

št.: 675/3 (del: stavba št. 146), k. o. 2071 – Železniki,
7. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 36 (EŠD 5965), parcela 

št.: 670/8, k. o. 2071 – Železniki,
8. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 37 (EŠD 5966), parcela 

št.: 670/7 (del: stavba št. 149), k. o. 2071 – Železniki,
9. ŽELEZNIKI – TOVARNA NIKO (EŠD 5967), parceli št.: 

670/11 (del: stavbi št. 367 in 150 in južni del dvorišča), 670/4, 
obe k. o. 2071 – Železniki,

10. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 41 (EŠD 5968), par-
cela št.: 670/9 (del: stavba št. 154), k. o. 2071 – Železniki,

11. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 44 (EŠD 5969), par-
cela št.: 641/2 (del: stavba št. 157), k. o. 2071 – Železniki,

12. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 45 (EŠD 5970), par-
cela št.: 626 (del: stavba št. 158), k. o. 2071 – Železniki,

13. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 47 (EŠD 5972), par-
cela št.: 618/3 (del: stavba št. 160), k. o. 2071 – Železniki,

14. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 49 (EŠD 5973), par-
cela št.: 618/4 (del: stavba št. 162), k. o. 2071 – Železniki,

15. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 50 (EŠD 5974), par-
cele št.: 639/14, 639/15, 639/16, 639/2, 639/3, 708/1 (del 
parcele med parcelama št. 639/3 in 639/14), vse k. o. 2071 
– Železniki,

16. ŽELEZNIKI – KAPELICA OB MOSTU NA KLOVŽAH 
(EŠD 5977), parcela št.: 601/1 (del: objekt kapelice), k. o. 
2071 – Železniki,

17. ŽELEZNIKI – MOST NA KLOVŽAH (EŠD 5978), par-
cela št.: 709/5 (del: objekt mostu Na Klovžah), k. o. 2071 – 
Železniki,

18. ŽELEZNIKI – HIŠA TRNJE 15 (EŠD 5979), parcela 
št.: 15/5, k. o. 2071 – Železniki,

19. ŽELEZNIKI – CERKEV SV. ANTONA (EŠD 2716), 
parcela št.: 19/3, k. o. 2071 – Železniki,

20. ŽELEZNIKI – RAZPELO OB ŽUPNIJSKI CERKVI 
(EŠD 5980), parcela št.: 19/4 (del: vzhodni del dvorišča), k. o. 
2071 – Železniki,
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21. ŽELEZNIKI – HIŠA TRNJE 25 (EŠD 5981), parcela 
št.: 22/1 (del: stavba št. 192), k. o. 2071 – Železniki,

22. ŽELEZNIKI – HIŠA TRNJE 27 (EŠD 5982), parcela 
št.: 25/2 (del: stavba št. 194), k. o. 2071 – Železniki,

23. ŽELEZNIKI – HIŠA TRNJE 31 (EŠD 5983), parcela 
št.: 25/3 (del: stavba št. 198), k. o. 2071 – Železniki,

24. ŽELEZNIKI – HIŠA TRNJE 32 (EŠD 5984), parcela 
št.: 47/3 (del: stavba št. 199), k. o. 2071 – Železniki,

25. ŽELEZNIKI – HIŠA TRNJE 33 (EŠD 5985), parcele 
št.: 600/2, 600/3, 710 (severni del vodnega zemljišča med par-
celama 600/2 in 600/3), vse k. o. 2071 – Železniki,

26. ŽELEZNIKI – KOZOLEC PRI HIŠI TRNJE 33 (EŠD 
5986), parcela št.: 590/1 (del: stavba št. 295), k. o. 2071 – Že-
lezniki,

27. ŽELEZNIKI – CERKEV SV. FRANČIŠKA KSAVERIJA 
(EŠD 2717), parcele št.: 593/3, 593/4 (del: zahodni, osrednji del 
stavbe št. 298), 593/5, vse k. o. 2071 – Železniki,

28. ŽELEZNIKI – KAPELICA NA PLAVŽU (EŠD 5989), 
parcela št.: 696/13, k. o. 2071 – Železniki,

29. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 11 (EŠD 5990), par-
cela št.: 86/3, k. o. 2071 – Železniki,

30. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 12 (EŠD 9588), par-
cela št.: 86/5, k. o. 2071 – Železniki,

31. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 27 (EŠD 5991), par-
cela št.: 733 (del: stavba št. 40), k. o. 2071 – Železniki,

32. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 34 (EŠD 5992), 
parcela št.: 729/2 (del: stavba št. 47), k. o. 2071 – Železniki,

33. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 39 (EŠD 5995), 
parcela št.: 112/4 (del: stavba št. 52), k. o. 2071 – Železniki,

34. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 40 (EŠD 5996), 
parcela št.: 163/3 (del: stavba št. 53), k. o. 2071 – Železniki,

35. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 47 (EŠD 5997), 
parcela št.: 114/3 (del: stavba št. 61), k. o. 2071 – Železniki,

36. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 49 (EŠD 25446), 
parceli št.: 116/6, 116/7, obe k. o. 2071 – Železniki,

37. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 55 (EŠD 5999), 
parcela št.: 119/1 (del: stavba št. 70), k. o. 2071 – Železniki,

38. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 57 (EŠD 5998), par-
celi št.: 148/2, 148/3, obe k. o. 2071 – Železniki,

39. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 58 (EŠD 6000), par-
cela št.: 148/5, k. o. 2071 – Železniki,

40. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 60 (EŠD 6001), 
parcela št.: 131/4 (del: stavba št. 76), k. o. 2071 – Železniki,

41. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 61 (EŠD 6002), 
parcela št.: 131/3 (del: stavba št. 322), k. o. 2071 – Železniki,

42. ŽELEZNIKI – PLAVŽ (EŠD 896), parcela št.: 719/15 
(del: objekt plavža z bližnjo okolico), k. o. 2071 – Železniki.

(3) Zgodovinski spomeniki so:
1. ŽELEZNIKI – SPOMINSKA PLOŠČA PADLIM BOR-

CEM PREŠERNOVE BRIGADE (EŠD 6012), parcela št.: 39 
(del: objekt skalne stene z vzidano spominsko ploščo), k. o. 
2071 – Železniki,

2. ČEŠNJICA – SPOMINSKA PLOŠČA PADLIM MED 
NOB (EŠD 6008), parcela št.: 30/18 (del: pročelje stavbe 
št. 875), k. o. 2062 – Studeno,

3. ŽELEZNIKI – SPOMENIK PADLIM MED NOB NA TR-
NJU (EŠD 6010), parcela št.: 696/12, k. o. 2071 – Železniki,

4. ŽELEZNIKI – SPOMINSKA PLOŠČA ŽRTVAM NOB 
NA POKOPALIŠČU (EŠD 6011), parcela št.: 593/5 (del: grobna 
parcela s spominsko ploščo ob zahodnem pokopališkem zidu), 
k. o. 2071 – Železniki,

5. ŽELEZNIKI – SPOMINSKA PLOŠČA SLAVISTU DR. 
FRANCETU KOBLARJU (EŠD 6005), parcela št.: 627/2 (del: 
pročelje stavbe št. 156), k. o. 2071 – Železniki,

6. ŽELEZNIKI – SPOMINSKA PLOŠČA PISATELJU JAN-
KU MLAKARJU (EŠD 6006), parcela št.: 618/4 (del: pročelje 
stavbe št. 162), k. o. 2071 – Železniki,

7. ŽELEZNIKI – SPOMINSKA PLOŠČA DR. ANTONU 
DERMOTI (EŠD 6007), parcela št.: 86/3 (del: pročelje stavbe 
št. 350), k. o. 2071 – Železniki.«.

3. člen
Napovednik tretjega odstavka 4. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»(3) Za umetnostne, arhitekturne, etnološke in zgodovin-

ske spomenike velja varstveni režim, ki določa:«.
Dodajo se nova osma, deveta in deseta alinea, ki se 

glasijo:
»– avtentičnost lokacije;
– materialno substanco in fizično pojavnost objekta ali 

drugih nepremičnin;
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter 

vedute.«.

4. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemlji-

ški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih 
v drugem in tretjem odstavku 3. člena tega odloka.

Status naselbinskega spomeniškega območja se v zemlji-
ški knjigi ne zaznamuje.«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 015-4/2012-015
Železniki, dne 10. maja 2012

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.

MURSKA SOBOTA

1666. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za bencinski 
servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti

Na podlagi 11. in 57. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09; 80/10 
– ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in na podlagi 21. in 33. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odločba 
US) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Urad-
ni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) 
župan Mestne občine Murska Sobota izdaja

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za bencinski servis  
ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota 
določa način priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti 
(v nadaljevanju OPPN), za katerega je idejno zasnovo izdelal 
Lineal d.o.o. Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor v marcu 2012.

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09; 80/10 – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) – (v nadaljeva-
nju ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, 
št. 99/07).
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2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Na podlagi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 
elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Ho-
doš, (Uradni list RS, št. 51/09) je predvidena rušitev obstoje-
čega bencinskega servisa na Cankarjevi ulici v Murski Soboti. 
Podjetje Petrol želi izgubljeni bencinski servis nadomestiti na 
novi lokaciji, vendar tako, da bi bil v bližini mestne prometne 
vpadnice, kot obstoječi servis.

(2) S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednje-
ročnega plana Občine Murska Sobota je predmetno območje 
opredeljeno kot zazidljivo. V veljavi je prostorski akt Odlok o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine 
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03). Veljavni odlok med 
drugim v 9. členu določa lokacijo, kjer se bo postavil nov ben-
cinski servis, za območje s šifro PN-8 in je zanj predvidena 
izdelava novega izvedbenega akta. Zemljišče je nepozidano 
in se v naravi koristi kot kmetijska pridelovalna površina. V ne-
posredni bližini ob Panonski ulici kakor tudi ob Poljski ulici je 
obstoječa komunalna infrastruktura.

3. člen
(vsebina in oblika OPPN)

(1) Predmet izdelave OPPN je glede na pobudo, iz-
delati nova določila glede umestitve novega bencinskega 
servisa na območje, ki je nepozidano. Idejna zasnova je bila 
izdelana na podlagi šestih variant priključevanja bencinske-
ga servisa na državno cesto R1-232. Poseg se bo izvajal 
na parcelnih številkah 4643/4, 4643/1 in 4641/2, vse k.o. 
Murska Sobota. Za morebitne druge infrastrukturne ureditve 
se lahko posega tudi na parcele, ki so v neposredni bližini 
območja. Poleg objekta BS se izvede še manipulativno ob-
močje platoja s pretakalno ploščadjo, z mesti za točenje go-
riva, s parkirnimi mesti za osebna vozila in ostalimi voznimi 
površinami ter površinami za pešce. Uvoz in izvoz bo urejen 
iz obvozne ceste in regionalne ceste. Na območju BS pa bo 
možen tudi krožni promet.

(2) Načrtovalec OPPN oziroma investitor bo moral predati 
pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, štiri izvode 
akta v analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Za potrebe izdelave osnutka akta za umestitev novega 
bencinskega servisa je izdelana idejna zasnova št. 1082-BS, 
Lineal d.o.o. Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, marec 2012. Pri 
načrtovanju OPPN je potrebno upoštevati tudi vse izdelane 
strokovne podlage, pridobljene smernice in okoljsko poročilo, 
ki so bile izdelane v postopku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za vzhodno obvozno cesto mesta Murska 
Sobota. Navedeni akt se izdeluje na podlagi Sklepa o začetku 
priprave Občinskega prostorskega načrta (OPPN) za vzhodno 
obvozno cesto mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 67/08 
z dne 4. 7. 2008) in še ni zaključen.

(2) Kolikor bodo potrebne dodatne strokovne podlage na 
podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora, jih mora zagotoviti 
investitor.

5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)

Izvedejo se naslednji postopki:
Faze:
– objava Sklepa o začetku priprave akta,
– priprava osnutka prostorskega akta,
– pridobitev smernic v roku 30 dni in odločitev o CPVO,
– dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih 

smernic (in morebitna priprava okoljskega poročila)*,
– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila 

(CPVO)*,

– Javno naznanilo s sklepom o 30-dnevni javni razgrnitvi 
vsaj 7 dni pred pričetkom,

– javna razgrnitev vsaj 30 dni in javna obravnava,
– stališča do podanih pripomb,
– I. obravnava na seji mestnega sveta,
– priprava predloga akta,
– pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 30 dni,
– Sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na 

okolje (CPVO)*,
– II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji me-

stnega sveta,
– objava odloka v Uradnem list RS.
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane 
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali  

pri pripravi)
(1) Državni nosilci urejanja prostora so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 

reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 

okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke 
Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, p.p. 144,

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za 
ceste, Izpostava Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; Direkcija RS za 
vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva 
ulica 5, 2000 Maribor,

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
energijo; Langusova ulica 5; 1535 Ljubljana,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ma-
ribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,

– Zavod RS za varstvo narave, Pobreška cesta 20a, 
2000 Maribor,

– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne 
energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska 
Sobota,

– Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Cen-
ter za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 
9000 Murska Sobota.

(2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 

Sektor za CPVO, Dunajska cesta 22, Ljubljana; v skladu z do-
ločili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – ZVO-1B) ministrstvo 
odloči, ali je za predmetni prostorski akt potrebno izvesti celo-
vito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.

(3) Lokalni nosilci urejanja prostora:
– Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova ul. 

33, 9000 Murska Sobota,
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Mur-

ska Sobota,
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopali-

ška 2, 9000 Murska Sobota,
– UPC Telemach, Lendavska ulica 29, Murska Sobota,
– T-2, d.o.o.; Streliška cesta 150, Maribor,
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Mur-

ska Sobota.
(4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci ure-

janja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave 
tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo 
delovno področje.

(5) Nosilci urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov 
sodelujejo tako, da:

– predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na 
prostor;

– zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne 
potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja;
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– izdajajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;
– sodelujejo v postopkih usklajevanja načrtovanih pro-

storskih ureditev.
(6) Nosilci urejanja prostora so pripravljavcem prostorskih 

aktov na njihovo zahtevo dolžni posredovati vse razpoložljive 
podatke, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve, 
priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij.

(7) Nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 58. čle-
nom ZPNačrt v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnu-
tek tega prostorskega akta podati smernice za načrtovanje. 
V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo 
smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora na-
črtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise 
in druge pravne akte.

(8) Na usklajen predlog tega prostorskega akta morajo 
nosilci urejanja prostora v skladu s 16. členom sprememb in 
dopolnitev ZPNačrt v 30 dneh od prejema poziva podati svoje 
mnenje. V primeru, da jih ne predložijo, občina lahko nadaljuje 
s pripravo tega prostorskega akta.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN ter vseh strokovnih 

podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja 
prostora, vključno z okoljskim poročilom oziroma vsemi po-
trebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO 
potrebna), zagotovi investitor, Petrol, Slovenska energetska 
družba, d.d. Ljubljana.

8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si 
ter začne veljati z dnem objave.

Št. 3500-0002/2012-2(182)
Murska Sobota, dne 7. maja 2012

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

NOVA GORICA

1667. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12) in skladno s 3. členom Odloka o 
proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 10/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 
na seji dne 17. maja 2012 sprejel

O D L O K
o porabi sredstev proračunske rezerve

1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve (proračunska postavka 

št. 03004) se zagotovi finančna sredstva v višini 100.000 € 
za kritje stroškov, nastalih ob izvajanju nujnih intervencijskih 
ukrepov po orkanski burji februarja 2012, na plazu Šmihel v letu 
2011 ter izvajanju požarne straže ob razglasitvi velike požarne 
ogroženosti v času 5. 3.–4. 4. 2012.

2. člen
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto 

2012 posebej specificirana.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 846-1/2012-70
Nova Gorica, dne 17. maja 2012

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

Mitja Trtnik l.r.

1668. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja 
Komunalna energetika d.o.o.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12), 3. in 25. člena Zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami) 
ter 473. člena v zvezi s 523. členom Zakona o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami) je Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. maja 2012 
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalna 

energetika d.o.o.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Javno podjetje Komunalna energetika d.o.o. je bilo usta-

novljeno s Sklepom o preoblikovanju DO Komunalna energe-
tika Nova Gorica v javno podjetje Komunalna energetika Nova 
Gorica d.o.o. (Uradno glasilo, št. 9/94).

Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. 
je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici 
pod reg. št. vložka 10021800.

S tem odlokom se uskladi organizacija in upravljanje 
Javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. 
z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, UPB3, Uradni 
list RS, št. 65/09 in 83/09) in Zakonom o gospodarskih javnih 
službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 30/98, 127/06 in 38/10).

Ta odlok nadomešča Sklep o preoblikovanju DO Komu-
nalna energetika Nova Gorica v javno podjetje Komunalna 
energetika Nova Gorica d.o.o. (Uradno glasilo, št. 9/94, 14/95, 
12/99, 142/04) kot ustanovitveni akt javnega podjetja Komunal-
na energetika Nova Gorica d.o.o.

2. člen
Ta odlok ima hkrati naravo akta o ustanovitvi družbe z 

omejeno odgovornostjo ter zato opredeljuje naslednje določbe 
v skladu z zakonom o gospodarskih družbah:

– firmo, sedež in dejavnost javnega podjetja,
– čas delovanja in prenehanje javnega podjetja,
– navedbo ustanovitelja,
– znesek osnovnega kapitala, osnovnega vložka in po-

slovni delež,
– razmerje med ustanoviteljem kot edinim družbenikom 

in javnim podjetjem,
– način upravljanja javnega podjetja,
– financiranje dejavnosti javnega podjetja,
– ostale določbe pomembne za poslovodenje in upravlja-

nje družbe.

3. člen
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem jav-

nega podjetja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo 
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določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, 
ki ureja gospodarske družbe.

4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot 

je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v 
zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

II. IME, SEDEŽ IN LOGOTIP DRUŽBE

5. člen
Podjetje posluje pod firmo: JAVNO PODJETJE KOMU-

NALNA ENERGETIKA Nova Gorica d.o.o..
Skrajšana firma podjetja je Javno podjetje KENOG d. o. o..
Sedež podjetja je v Novi Gorici, Sedeja ulica 7.

6. člen
Pri poslovanju uporablja javno podjetje žig, na katerem je 

napis: JAVNO PODJETJE KOMUNALNA ENERGETIKA NOVA 
GORICA d.o.o., Sedejeva ulica št. 7, NOVA GORICA.

7. člen
Firma in sedež podjetja se lahko spremenita na podlagi 

predloga nadzornega sveta s spremembo tega odloka.

III. DEJAVNOST PODJETJA

8. člen
Javno podjetje izvaja gospodarsko javno službo oskrba 

s toplotno energijo iz lokalnega omrežja na območju Mestne 
občine Nova Gorica.

Javno podjetje opravlja v skladu z Uredbo o standardni 
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) nasled-
nje dejavnosti:

– 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo,
– 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži,
– 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za te-

kočine in pline,
– 35.119 Druga proizvodnja električne energije,
– 35.140 Trgovanje z električno energijo,
– 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži.

9. člen
Javno podjetje izvaja za ustanovitelja naloge na podlagi 

z odlokom podeljenega javnega pooblastila.
Javno podjetje ima javno pooblastilo:
– za izdajo predpisanih dovoljenj za priključitev na infra-

strukturne objekte in naprave,
– za določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem 

za posege v prostor, če se ti nanašajo na infrastrukturne objek-
te in naprave.

Javno podjetje lahko spremeni ali razširi dejavnost le s 
soglasjem ustanovitelja.

Podjetje sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za 
njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa nepo-
srednega opravljanja dejavnosti.

Podjetje ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi 
osebami, razen za promet z nepremičninami in dolgoročno 
zadolževanje, za kar potrebuje soglasje ustanovitelja.

IV. TRAJANJE DRUŽBE

10. člen
Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo in razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo statusa 

javnega podjetja.

V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI

11. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem 

svojim premoženjem..
Ustanovitelj za obveznosti javnega podjetja ne odgovarja.

VI. USTANOVITELJ

12. člen
Ustanovitelj in edini lastnik Javnega podjetja Komunalna 

energetika Nova Gorica d.o.o. je Mestna občina Nova Gorica.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Mestni svet Mestne ob-

čine Nova Gorica, razen tistih, ki jih le-ta prenese na župana.

13. člen
Ustanovitelj samostojno odloča, v skladu z zakonom, o 

naslednjih zadevah:
– določitvi posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti jav-

nega podjetja ter o zagotavljanju in uporabi javnih dobrin;
– cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin;
– statusnih spremembah javnega podjetja;
– spremembah in dopolnitvah tega odloka;
– imenovanju in razreševanju članov nadzornega sveta;
– soglasju k razpolaganju javnega podjetja z nepremičnim 

premoženjem;
– seznanitev z letnimi in razvojnimi programi podjetja;
– seznanitvi z letnim poročilom javnega podjetja;
– razdelitvi dobička in pokrivanju izgube in porabi bilanč-

nega dobička;
– povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala;
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev;
– prenehanju javnega podjetja;
– drugih zadevah za katere tako določata zakon o go-

spodarskih javnih službah in zakon o gospodarskih družbah.
Odločitve ustanovitelja se vpisujejo v knjigo sklepov, v 

skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

VII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE

14. člen
Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor. Direktor 

organizira in vodi delo in poslovanje javnega podjetja in je 
odgovoren za zakonitost in strokovnost dela in poslovanje 
javnega podjetja.

Direktor ima odgovornosti in pooblastila določena z zako-
nom in tem odlokom.

V času odsotnosti direktorja zastopa in predstavlja javno 
podjetje njegov namestnik z enakimi pooblastili, kot jih ima 
direktor.

15. člen
Direktor lahko podeli posameznemu delavcu javnega 

podjetja poslovno pooblastilo.
Poslovni pooblaščenec ne more prenesti pooblastila na 

drugega delavca.

VIII. OSNOVNI KAPITAL

16. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 566.951,00 EUR. 

Ta osnovni kapital zagotavlja s svojim osnovnim vložkom v 
enaki višini Mestna občina Nova Gorica.

Edini družbenik javnega podjetja je Mestna občina Nova 
Gorica, ki ji pripada poslovni delež v celoti.

17. člen
Objekti in naprave namenjene opravljanju gospodarskih 

javnih služb (infrastrukturni objekti), ki jih ima v najemu javno 
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podjetje, so last Mestne občine Nova Gorica. Mestna občina 
Nova Gorica kot ustanoviteljica daje javnemu podjetju v najem 
infrastrukturne objekte na podlagi pogodbe o poslovnem naje-
mu infrastrukturnih objektov in naprav.

Uporabo teh objektov in naprav za opravljanje gospo-
darskih javnih služb, urejajo splošni predpisi in odlok, ki ureja 
gospodarsko javno službo.

X. POSLOVNA POLITIKA

18. člen
Direktor pripravi predlog letnega programa dela, ki ga uskla-

di s pristojnimi službami ustanovitelja. Usklajen letni program po-
sreduje v obravnavo in potrditev nadzornemu svetu. Letni program 
mora vsebovati tudi ločen prikaz razvojnih ciljev javnega podjetja 
za naslednja tri leta. Direktor javnega podjetja redno spremlja 
uresničevanje letnega programa ter v okviru svojih pristojnosti 
sprejema ukrepe, potrebne za njegovo uresničevanje.

XI. RAZPOREJANJE DOBIČKA IN POKRIVANJE IZGUBE

19. člen
Ugotavljanje in razporejanje dobička poteka skladno s 

predpisi.
Nadzorni svet sprejme predlog za delitev dobička ali po-

krivanje izgube in ga posreduje ustanovitelju.
Javno podjetje pokriva izgubo, ki nastane pri poslovanju 

javnega podjetja, v skladu z določbami zakona, ki ureja gospo-
darske družbe.

XII. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA

20. člen
Javno podjetje upravlja ustanovitelj neposredno ter orga-

na javnega podjetja, ki sta:
– nadzorni svet,
– direktor.

XIII. NADZORNI SVET

21. člen
Javno podjetje ima nadzorni svet, ki nadzoruje vodenje 

poslov javnega podjetja. Sestavlja ga pet članov.
Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična 

oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom.
Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Nadzorni svet izvoli izmed svojih članov predsednika in 

namestnika predsednika.
Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta. Po preteku 

mandata je član nadzornega sveta lahko še enkrat ponovno 
imenovan.

22. člen
Konstitutivno sejo nadzornega sveta skliče in vodi do izvo-

litve predsednika direktor javnega podjetja. Konstitutivno sejo 
je direktor dolžan sklicati najpozneje v roku 30 dni od prejema 
obvestila mestnega sveta o izvolitvi članov nadzornega sveta.

23. člen
Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik nadzornega 

sveta, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.
Vsak član nadzornega sveta ali direktor lahko zahteva 

sklic seje nadzornega sveta in navede razloge zanjo. Seja 
mora biti sklicana najpozneje v dveh tednih po vloženi zahtevi.

Če zahteva člana nadzornega sveta ali direktorja iz prejš-
njega odstavka ni bila sprejeta, lahko dva člana nadzornega 
sveta ali direktor sam skliče sejo nadzornega sveta in predlaga 
dnevni red.

24. člen
Seja nadzornega sveta je sklepčna, če so na seji priso-

tni trije člani. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, 
če zanjo glasuje večina vseh članov. Vsak član nadzornega 
sveta ima en glas.

Sodelovanje članov nadzornega sveta pri odločanju na 
seji je možno tudi tako, da se glasovi oddajo s pomočjo pisem, 
telefonsko, s telefaksom, po elektronski pošti ali na drug po-
doben način, vendar le, če temu ne nasprotuje noben na seji 
navzoč član nadzornega sveta.

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje 
delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov vseh svojih 
članov.

25. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti oziroma poo-

blastila:
– opravlja nadzor nad poslovanjem podjetja;
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja, 

njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge 
blaga ter druge stvari;

– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za upo-
rabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor ter o rezultatih 
preveritve sestavi poročilo za ustanovitelja;

– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame 
stališče;

– potrjuje letno poročilo v roku, kot ga določa zakon;
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja;
– imenuje in razrešuje namestnika direktorja javnega 

podjetja;
– odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o 

zaposlitvi z direktorjem;
– daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja;
– predlaga politiko cen oziroma tarif na predlog direk-

torja;
– spremlja rentabilnost podjetja, gospodarska gibanja in 

druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja, 
o čemer obvešča ustanovitelja;

– obravnava in sprejme letni program;
– tekoče spremlja izvajanje letnega programa;
– predlaga ustanovitelju sprejem sklepov iz njegove 

pristojnosti;
– na predlog direktorja daje mnenje k predlogom skle-

pov, ki jih le-ta predlaga ustanovitelju;
– odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s 

sklepom nadzornega sveta določeno, da se smejo posame-
zne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem;

– na predlog direktorja javnega podjetja daje soglasje k 
nakupom in prodaji osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja 
večje vrednosti – (nad 15.000 EUR);

– spremlja izvajanje splošnih aktov podjetja;
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z 

zakonom ali drugim aktom.

26. člen
Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli 

informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, po-
trebne za izvajanje nadzora lahko zahteva vsak član nadzor-
nega sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu 
kot organu.

27. člen
Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. 

Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste 
poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet 
zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči 
ustanovitelj.

28. člen
Člana nadzornega sveta, ki svojih dolžnosti ne opravlja, 

se lahko razreši na predlog predsednika nadzornega sveta.
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V primerih, ko član nadzornega sveta iz objektivnih 
razlogov (odselitev ipd.) ne more več opravljati funkcije, ga 
mora Mestni svet razrešiti in imenovati oziroma izvoliti nove-
ga člana takoj, oziroma najpozneje v roku 30 dni po prejemu 
predloga.

29. člen
Član nadzornega sveta lahko pred potekom mandata 

odstopi, pri čemer svoj odstop lahko obrazloži.

30. člen
Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi 

plačilo skladno z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi. Člani 
nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega 
podjetja.

XIV. POSLOVODNI ORGAN

31. člen
Poslovodni organ podjetja je direktor. Mandat direktorja 

traja štiri leta, ista oseba je po poteku mandata lahko ponovno 
imenovana.

32. člen
Direktorja podjetja imenuje in razrešuje nadzorni svet na 

podlagi javnega razpisa ter pod pogoji, na način in po postopku 
določenem s tem odlokom.

33. člen
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih 

pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj šest let delovnih izkušenj na vodstvenih 

in vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organi-

zacijske sposobnosti, razvidne iz dosedanjih zaposlitev,
– da predloži program dela in razvoja javnega podjetja.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim po-

godbo o zaposlitvi v imenu nadzornega sveta njegov predsed-
nik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, 
za čas trajanja mandata. V pogodbi o zaposlitvi se podrobneje 
določijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja v skladu 
z določili tega odloka.

34. člen
Direktor organizira in vodi delovni proces in poslovanje 

podjetja, skrbi za zakonitost dela podjetja in samostojno odloča 
v okviru svojih pristojnosti:

– pripravi in predlaga temelje poslovne politike;
– pripravi letni program in razvojne programe javnega 

podjetja;
– pripravi letno poročilo;
– izvršuje sklepe, ki jih je sprejel nadzorni svet in usta-

novitelj;
– sprejme akt o organizaciji dela;
– sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest, kadrovski 

načrt in izvaja kadrovsko politiko ter prerazporeja in sprejema 
delavce na delo v skladu s sprejetimi akti;

– določa organizacijo podjetja v soglasju z nadzornim 
svetom;

– določa naloge zaposlenim v javnem podjetju in nadzira 
njihovo izvajanje;

– imenuje in razrešuje vodilne delavce;
– poroča nadzornemu svetu javnega podjetja o za-

devah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje javnega 
podjetja;

– sklepa pogodbe z zaposlenimi delavci ter odloča o 
zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, 
kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja;

– zagotavlja pogoje za sodelovanje delavcev pri upra-
vljanju javnega podjetja v skladu z določbami zakona, ki ureja 
sodelovanje delavcev pri upravljanju;

– izvaja naloge, ki jih določa zakon v razmerjih do usta-
noviteljic in nadzornega sveta ter odloča o drugih zadevah;

– zagotavlja zakonitost dela podjetja s pravico zadržanja 
sklepov nadzornega sveta in sveta delavcev, če je z njimi 
kršen zakon ali drug splošni akt;

– izdaja posamične akte ter pravilnike in druge splošne 
akte, ki urejajo delo in poslovanje podjetja v skladu s tem 
odlokom.

35. člen
Direktor je za svoje delo odgovoren nadzornemu svetu, 

ki na podlagi ugotovljene odgovornosti lahko odloči o njegovi 
predčasni razrešitvi.

36. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo;
– če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja 

ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali 
pogodbo o zaposlitvi;

– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Razrešitev direktorja lahko predlaga vsak član nadzor-

nega sveta in ustanovitelj.

37. člen
Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost:
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela;
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno 

kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
Direktorju preneha mandat z dnem, ko nadzorni svet 

razreši direktorja oziroma, ko ugotovi, da so nastali razlogi iz 
prejšnjega odstavka tega člena.

XV. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

38. člen
Pravice in sodelovanje delavcev pri upravljanju javne-

ga podjetja se podrobneje uredijo z notranjimi akti javnega 
podjetja, v skladu z določbami zakona, ki ureja sodelovanje 
delavcev pri upravljanju in v skladu s sklenjenimi kolektivnimi 
pogodbami.

XVI. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA

39. člen
Dejavnost javnega podjetja se financira iz naslednjih 

virov:
– s plačili za storitve;
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– iz sredstev ustanoviteljice;
– iz drugih virov.

XVII. POSLOVNA SKRIVNOST

40. člen
Člani organov javnega podjetja, zaposleni in druge ose-

be morajo kot poslovno skrivnost varovati vse podatke, ki jih 
kot poslovno skrivnost opredeljuje zakon, ki ureja gospodar-
ske družbe.

Nadzorni svet na predlog direktorja javnega podjetja s 
pisnim sklepom določi, kateri podatki se v javnem podjetju 
štejejo za poslovno skrivnost, način njihovega varovanja in 
odgovornost oseb, ki jih morajo varovati.
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XVIII. SPLOŠNI AKTI

41. člen
S splošnimi akti se skladno z zakonom in tem odlokom 

urejajo notranja organizacija in način delovanja javnega pod-
jetja ter vsa druga vprašanja, ki zadevajo uspešno delovanje 
javnega podjetja.

Splošne akte sprejema direktor in z njimi seznani nadzorni 
svet.

XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati Sklep 

o preoblikovanju DO Komunalna energetika Nova Gorica v jav-
no podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. (Uradno 
glasilo, št. 9/94, 14/95, 12/99, 142/04) kot ustanovitveni akt 
javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. in 
Statut javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica, 
d.o.o. št. 013-03/95 z dne 23. 11. 1995.

43. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati vsi 

splošni akti javnega podjetja, ki so v nasprotju s tem odlo-
kom, s tem, da se določbe, ki niso v nasprotju z določili tega 
odloka, uporabljajo do uskladitve splošnih aktov. Splošni 
akti podjetja se morajo v roku 6 mesecev uskladiti z določili 
tega odloka.

44. člen
Predlog za vpis tega odloka kot ustanovitvenega akta jav-

nega podjetja v sodni register poda direktor javnega podjetja.

45. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/2012-4
Nova Gorica, dne 17. maja 2012

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

Mitja Trtnik l.r.

1669. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi zavoda Goriška lokalna 
energetska agencija – GOLEA

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne 17. maja 2012 sprejel 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi zavoda Goriška lokalna energetska 
agencija – GOLEA

1. člen
Za osmim odstavkom 15. člena Odloka o ustanovitvi za-

voda Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA (Uradni list 
RS, št. 25/06) se doda nov, deveti odstavek, ki se glasi:

»Na sejah strokovnega sveta lahko sodelujejo tudi pred-
stavniki občin, ki imajo z zavodom sklenjene pogodbe o iz-
vajanju aktivnosti LEK – Lokalnega Energetskega Koncepta 
oziroma pogodbe za druge aktivnosti, določene z veljavno 
zakonodajo z delovnega področja zavoda.«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 014-4/2007-6
Nova Gorica, dne 17. maja 2012

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

Mitja Trtnik l.r.

1670. Odlok o spremembi Odloka o denarnih 
socialnih pomočeh v Mestni občini Nova 
Gorica

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne 17. maja 2012 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o denarnih socialnih 

pomočeh v Mestni občini Nova Gorica

1. člen
V Odloku o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini 

Nova Gorica (Uradni list RS, št. 12/09 s spremembami) se 
spremeni 21.a člen, ki se na novo glasi:

»21.a člen
Določila tega odloka, ki se sklicujejo na Zakon o social-

nem varstvu, se uporabljajo najdlje do 31. 12. 2012.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-12/2008-10
Nova Gorica, dne 17. maja 2012

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

Mitja Trtnik l.r.

1671. Odlok o spremembi Odloka 
o subvencioniranju mesečnih vozovnic 
za dijake v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne 17. maja 2012 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o subvencioniranju 

mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini 
Nova Gorica

1. člen
V Odloku o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake 

v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11 s spre-
membami) se spremeni 12.a člen, ki se na novo glasi:

»12.a člen
Določila tega odloka, ki se sklicujejo na Zakon o social-

nem varstvu, se uporabljajo najdlje do 31. 12. 2012.«
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-71/2011-5
Nova Gorica, dne 17. maja 2012

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

Mitja Trtnik l.r.

SLOVENJ GRADEC

1672. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za območja izven naselij 
v Občini Slovenj Gradec

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in 
23/07) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za območja izven naselij  

v Občini Slovenj Gradec

1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naznanilom obve-

šča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek sprememb 
in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ob-
močja izven naselij v Občini Slovenj Gradec, ki ga je izdelala 
Mestna občina Slovenj Gradec, Oddelek za urejanje prostora 
in varstvo okolja in povzetek za javnost.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno od vključ-

no 1. junija 2012 do vključno 18. junija 2012 v avli Mestne 
občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec 
v delovnem času občinske uprave.

V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala 
javno obravnavo, ki bo organizirana 6. junija 2012 ob 15.30 
v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 
Slovenj Gradec.

3. člen
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o 

poteku javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse 
lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen 
osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ure-
ditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj 
Gradec.

4. člen
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati 

pripombe in predloge na dopolnjen osnutek Odloka o pro-
storsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini 
Slovenj Gradec. Pripombe in predloge se lahko do 18. junija 
2012 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knji-
go pripomb na kraju razgrnitve ali kot zapis na Obrazec za 
pripombe, lahko se pošljejo na Oddelek za urejanje prostora 
in varstvo okolja mestne uprave Mestne občine Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, ali posreduje na elektronski 
naslov rozalija.luznik@slovenjgradec.si (v rubriko "zadeva" 
navesti ključne besede "SD PUP IZVEN"). Obrazec je na 

voljo na mestu javne razgrnitve in na spletni strani Mestne 
občine Slovenj Gradec.

Mestna občina Slovenj Gradec bo v roku 30 dni proučila 
pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Za-
vzeto stališče do pripomb bo Mestna občina Slovenj Gradec 
objavila na svoji spletni strani.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo 
imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek 
za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj 
navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču 
objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo 
to posebej navesti.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na 

spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slove-
njgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.

Št. 350-5/2012-302 
Slovenj Gradec, dne 17. maja 2012

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

TURNIŠČE

1673. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče 
za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – 
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 
in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Turnišče je občinski svet 
na 11. redni seji dne 17. 5. 2012 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Turnišče za leto 2011

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče 

za leto 2011.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2011 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Turnišče za leto 
2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom 
leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2011 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun
 leta 2011

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.302.652,87

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.166.108,98
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70 DAVČNI PRIHODKI 1.947.461,14

700 Davki na dohodek in dobiček 1.846.671,00

703 Davki na premoženje 91.340,33

704 Domači davki na blago in storitve 9.449,81

706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 218.647,84

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 131.750,97

711 Takse in pristojbine 2.496,91

712 Globe in druge denarne kazni 475,00

713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev

714 Drugi nedavčni prihodki 83.924,96

72 KAPITALSKI PRIHODKI 12.791,56

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 2.950,00

721 Prihodki od prodaje zalog

722 Prihodki od prodaje zeml.  
in neopred. dolg. sr. 9.841,56

73 PREJETE DONACIJE 1.500,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.500,00

731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.122.252,33

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.122.252,33

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.277.608,27

40 TEKOČI ODHODKI 646.206,79

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 166.951,38

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 18.005,33

402 Izdatki za blago in storitve 441.000,08

403 Plačila domačih obresti

409 Rezerve 20.250,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1.013.383,52

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 386.471,24

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 5.720,00

413 Drugi tekoči domači transferi 621.192,28

414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.539.684,68

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.539.684,68

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 78.333,28

432 Investicijski transferi 78.333,28

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki) 25.044,60

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA 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 DELEŽEV 
(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 
osebah javnega 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

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 25.044,60

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo 115.480,24

Št. 6/11-2012
Turnišče, dne 17. maja 2012

Župan
Občine Turnišče

Slavko Režonja l. r.
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VLADA
1674. Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva 

in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem 
ciklu goriv v prometu

Na podlagi drugega odstavka 19. 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 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji 

toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv  
v prometu

I. SPLOŠNO

1. člen
(vsebina)

Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta 
in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motor-
nega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 
93/12/EGS (UL L št. 350 z dne 28. 12. 1998, str. 58), zadnjič 
spremenjeno z Direktivo Komisije 2011/63/EU z dne 1. junija 
2011 o spremembi Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva 
zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 147 
z dne 2. 6. 2011, str. 15), in Direktivo 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju upo-
rabe energije 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) določa:

– obveznost zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu goriv, ki se uporabljajo v prometu;

– trajnostna merila za biogoriva;
– preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva 

in izdajo spremnih potrdil;
– uporabo sistema masne bilance surovin ali biogoriv z 

različnimi trajnostnimi merili pri skupni dobavi;
– metodologijo izračuna in prihranek emisij toplogrednih 

plinov v življenjskem ciklu biogoriv, ki se uporabljajo v prometu.

2. člen
(namen in uporaba)

(1) Namen te uredbe je zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu.

(2) Namen te uredbe je ugotavljanje izpolnjevanja trajno-
stnih meril za biogoriva.

(3) Biogoriva, ki ne izpolnjujejo trajnostnih meril po tej 
uredbi, se ne upoštevajo za doseganje namena iz prvega 
odstavka tega člena.

3. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. biogorivo je tekoče biogorivo za energetske namene in 

pogonsko biogorivo;
2. biomasa so biološko razgradljivi deli proizvodov, od-

padkov in ostanki biološkega izvora iz kmetijstva (vključno 
s snovmi rastlinskega in živalskega izvora), gozdarstva in z 
njima povezanih proizvodnih dejavnosti, vključno z ribištvom 
in ribogojstvom, ter biološko razgradljivi deli industrijskih in 
komunalnih odpadkov;

3. dejanska vrednost je emisija toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu biogoriva, ki upošteva prihranek emisij to-
plogrednih plinov med nekaterimi ali vsemi stopnjami postopka 

proizvodnje biogoriva in se izračuna v skladu s prilogo 1, ki je 
sestavni del te uredbe;

4. dobavitelj električne energije je pravna oseba ali sa-
mostojni podjetnik posameznik, ki dobavlja električno energijo 
končnim uporabnikom v prometu. Za namen te uredbe se upo-
števa, da lahko tudi dobavitelj goriv dobavlja električno energijo 
končnim uporabnikom v prometu;

5. dobavitelj goriv je pravna oseba ali samostojni podje-
tnik posameznik, ki uvaža goriva ali biogoriva iz držav izven 
Evropske unije oziroma pridobiva goriva ali biogoriva v državah 
članicah Evropske unije ter proizvajalec biogoriv, ki sam proi-
zvaja biogoriva v Republiki Sloveniji, ter je po zakonu, ki ureja 
trošarino, trošarinski zavezanec;

6. dobavitelj surovin je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, ki sam prideluje surovine za biogoriva oziro-
ma pridobiva ali dobavlja surovine za biogoriva v državah člani-
cah Evropske unije ali uvaža surovine iz držav izven Evropske 
unije. Za dobavitelja surovin se šteje tudi posameznik, ki se 
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo;

7. emisije toplogrednih plinov so vse neto emisije CO2, 
CH4 in N2O, za katere se lahko določi, da izvirajo iz biogoriva, 
goriva (vključno z vsemi primesmi) ali dobavljene energije;

8. emisije toplogrednih plinov na enoto energije so skupna 
masa emisij toplogrednih plinov, povezanih z biogorivom, gori-
vom ali dobavljeno energijo, ekvivalentno CO2, deljena s sku-
pno vsebnostjo energije biogoriva, goriva ali dobavljene ener-
gije (za gorivo, izraženo kot njegova nizka kurilna vrednost);

9. gorivo je katero koli tekoče ali plinasto, ki je fosilnega 
izvora;

10. izvajalec monitoringa je pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, ki na podlagi zakona, ki ureja varstvo 
okolja, in predpisa, ki ureja preverjanje trajnostnih meril za 
biogoriva, pridobi pooblastilo ministrstva, pristojnega za okolje, 
za izvajanje monitoringa;

11. neodvisni revizor je pravna ali fizična oseba, ki pre-
verja trajnostna merila za biogoriva v okviru prostovoljnega 
državnega ali mednarodnega sistema in ga potrdi Evropska 
komisija skladno s Sporočilom Komisije o prostovoljnih sistemih 
in privzetih vrednostih v trajnostnem sistemu EU za pogonska 
biogoriva in tekoča biogoriva (UL C št. 160 z dne 19. 6. 2010, 
str. 1);

12. pogonsko biogorivo je tekoče ali plinasto biogorivo, 
namenjeno uporabi v prometu, ki je proizvedeno iz biomase;

13. privzeta vrednost je vrednost, izračunana na podlagi 
tipične vrednosti z uporabo vnaprej določenih dejavnikov in se 
lahko pod pogoji, določenimi v tej uredbi, uporablja namesto 
dejanske vrednosti;

14. promet obsega vsa cestna vozila in necestno mobilno 
mehanizacijo, vključno s tirnimi vozili, plovili za celinske plovne 
poti in plovili za rekreacijo, ko niso na morju, ter kmetijskimi in 
gozdarskimi traktorji. Zračna vozila in plovila se za namen te 
uredbe ne upoštevajo;

15. proizvajalec biogoriv je pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, ki s fizikalnim ali kemičnim postopkom 
pretvarja biomaso v biogoriva. Za proizvajalca biogoriv se 
lahko šteje tudi dobavitelj surovin, če sam proizvaja biogoriva 
v Republiki Sloveniji;

16. prostovoljni državni ali mednarodni sistemi so sistemi 
za merjenje prihranka emisij toplogrednih plinov, ki poleg trajno-
stnih meril upoštevajo tudi bistvene okoljske in socialne vidike 
za spodbujanje trajnostne proizvodnje biogoriv v državah člani-
cah Evropske unije in zunaj nje. Uporaba prostovoljnih državnih 
ali mednarodnih sistemov omogoča proizvajalcu biogoriv, da 
mu ni treba zagotavljati poročanja o vsebinah, ki jih ti sistemi 
pokrivajo. V ta namen morajo biti takšni sistemi odobreni s 
strani Evropske komisije;

17. spremno potrdilo je dokument, ki spremlja pošiljko 
biogoriv in s katerim se dokazuje, da so za to pošiljko biogoriv 
izpolnjena vsa trajnostna merila;

18. tekoče biogorivo za energetske namene je tekoče 
biogorivo, ki se uporablja za energetske namene, vključno s 
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proizvodnjo električne energije ter energije za ogrevanje in 
hlajenje in ki je proizvedeno iz biomase. Tekoče biogorivo za 
energetske namene ne vključuje pogonskega biogoriva, ki je 
namenjeno uporabi v prometu;

19. tipična vrednost je ocena reprezentativnega prihranka 
emisij toplogrednih plinov med pridobivanjem biogoriva;

20. življenjski cikel biogoriva zajema vse emisije toplo-
grednih plinov, ki se sproščajo v celotnem procesu pridelave 
surovine za biogoriva (vključno s spremembo rabe tal), pri 
fizikalnem ali kemičnem postopku pretvarjanja biomase v bio-
goriva, prevozu, distribuciji in na kraju zgorevanja ne glede na 
kraj nastanka ali zgorevanja;

21. življenjski cikel goriva zajema vse emisije toplogrednih 
plinov, ki se sproščajo pri pridobivanju, predelavi, prevozu, 
distribuciji in na kraju zgorevanja, ne glede na kraj nastanka 
ali zgorevanja.

II. EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV V PROMETU

4. člen
(zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v prometu)

(1) Cilj te uredbe je do 31. decembra 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov do 10 % glede na povprečno raven 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv na enoto energije, 
ki se je uporabila v prometu v letu 2010 na ozemlju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: izhodiščne emisije toplogrednih 
plinov). Izhodiščne emisije toplogrednih plinov se izračunajo v 
skladu z metodologijo, ki jo sprejme in v Uradnem listu Evrop-
ske unije objavi Evropska komisija.

(2) Dobavitelji goriv morajo glede na izhodiščne emisije 
toplogrednih plinov iz prejšnjega odstavka postopoma zmanj-
šati emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriva na 
enoto energije iz goriva, ki se uporablja v prometu, in sicer:

1. do 31. decembra 2014 za vsaj 2 %;
2. do 31. decembra 2017 za vsaj 4 %;
3. do 31. decembra 2020 za vsaj 6 %.
(3) Dobavitelj goriv doseže zmanjšanje emisij iz prejšnje-

ga odstavka z dajanjem na trg biogoriv, ki izpolnjujejo trajno-
stna merila določena s to uredbo.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko dobavitelj 
goriv ali dobavitelj električne energije k cilju iz prvega odstavka 
tega člena prispeva tudi z 2 % zmanjšanjem emisij toplogrednih 
plinov z eno ali obema od naslednjih metod:

1. z uporabo električne energije skladno s 5. členom te 
uredbe;

2. z uporabo katere koli tehnologije (vključno z zajema-
njem in shranjevanjem ogljika), ki lahko skladno s 6. členom 
te uredbe zmanjša emisije toplogrednih plinov v življenjskem 
ciklu na enoto energije iz dobavljenega goriva ali ostalih vrst 
energije.

(5) Ne glede na drugi in četrti odstavek tega člena lahko 
dobavitelj goriv ali dobavitelj električne energije k cilju iz prvega 
odstavka tega člena prispeva tudi z 2 % zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov z uporabo kreditov, pridobljenih v okviru 
mehanizma čistega razvoja iz Kjotskega protokola, in sicer 
pod pogoji, ki vzpostavljajo sistem za trgovanje s pravicami 
do emisij toplogrednih plinov v Evropski uniji, za zmanjšanje 
v sektorju dobave goriva.

(6) Dobavitelj goriv ali dobavitelj električne energije, ki 
zmanjša emisije toplogrednih plinov z uporabo kreditov v okviru 
mehanizma čistega razvoja iz Kjotskega protokola iz prejšnjega 
odstavka, mora emisijske kupone predati upravljavcu registra 
emisijskih kuponov v Republiki Sloveniji v razveljavitev.

5. člen
(uporaba električne energije v prometu)

Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe ele-
ktrične energije v prometu se za namen iz 1. točke četrtega 
odstavka prejšnjega člena upošteva samo v primeru, ko doba-

vitelj goriv ali dobavitelj električne energije dokaže merjenje in 
evidentiranje dobavljene električne energije, ki je bila dana na 
trg za pogon električnih vozil in električne necestne mobilne 
mehanizacije, vključno s tirnimi vozili, plovili za celinske plovne 
poti in plovili za rekreacijo, ko niso na morju, ter kmetijskimi in 
gozdarskimi traktorji.

6. člen
(uporaba novih tehnologij)

Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe novih 
tehnologij, vključno z zajemanjem in shranjevanjem ogljika iz 
2. točke četrtega odstavka 4. člena te uredbe, se upošteva 
samo v primeru, ko dobavitelj goriv ali dobavitelj električne 
energije dokaže, da je proizvajalec goriv ali proizvajalec elek-
trične energije, ki je dobavitelju goriv ali dobavitelju električne 
energije neposredno ali s posredniki dobavil gorivo ali električ-
no energijo, zmanjšal emisije toplogrednih plinov v življenjskem 
ciklu goriva iz dobavljenega goriva ali električne energije.

III. TRAJNOSTNA MERILA

7. člen
(trajnostna merila za biogoriva)

(1) K zmanjševanju emisij toplogrednih plinov iz prvega 
odstavka 2. člena te uredbe se štejejo le tista biogoriva, ki so 
pridobljena v skladu s trajnostnimi merili iz 8., 9., 10., 11. in 
12. člena te uredbe ne glede na državo izvora surovine, iz 
katere je izdelano biogorivo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko za biogori-
va, pridobljena iz odpadkov in ostankov, razen ostankov iz 
kmetijstva, akvakultur, ribištva in gozdarstva, upoštevajo samo 
trajnostna merila iz 8. člena te uredbe.

8. člen
(najmanjši prihranek emisij toplogrednih plinov)

(1) Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi rabe posa-
meznega biogoriva mora biti:

1.  do 31. decembra 2016 vsaj 35 %;
2. od 1. januarja 2017 dalje vsaj 50 %;
3. od 1. januarja 2018 za biogoriva, ki so proizvedena v 

obratih z začetkom proizvodnje 1. januarja 2017 ali pozneje, 
vsaj 60 %.

(2) Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi rabe bi-
ogoriv se določi v skladu s 13. členom ali prvim odstavkom 
14. člena te uredbe.

9. člen
(trajnostna merila za zemljišča izven Republike Slovenije)

(1) Surovine za biogoriva, ki se pridobivajo na zemljišču 
izven Republike Slovenije, ki ima velik pomen za ohranjanje bi-
otske raznovrstnosti, se ne upoštevajo za namen te uredbe. Za 
tako zemljišče se šteje vsako spodaj navedeno zemljišče, ki je 
januarja 2008 ali pozneje imelo enega od naslednjih statusov, 
pri tem pa ni pomembno, ali ga ima še vedno:

1. pragozd in druga gozdna zemljišča z avtohtonimi vr-
stami, če niso jasno vidni znaki človekovega delovanja in večji 
posegi v ekološke procese;

2. območje:
– ki je z zakonom ali drugim aktom pristojnega organa 

določeno kot naravovarstveno ali
– za zaščito redkih, prizadetih ali ogroženih ekosistemov 

ali vrst, priznanih z mednarodnimi sporazumi ali vključenih 
na sezname medvladnih organizacij ali Mednarodne zveze 
za ohranjanje narave, v kolikor so kot taka priznana s strani 
Evropske komisije;

3. naravno travinje z veliko biotsko raznovrstnostjo, ki bi 
tako ostalo brez človekovega posega in ki ohranja naravno 
sestavo vrst ter ekološke značilnosti in procese;
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4. nenaravno travinje z veliko biotsko raznovrstnostjo, 
ki brez človekovega posega, ne bi bilo več travinje in ki ni 
degradirano.

(2) Surovine za biogoriva, ki se pridobivajo na zemljišču 
izven Republike Slovenije z visoko vrednostjo zalog ogljika, se 
ne upoštevajo za namen te uredbe. Za tako zemljišče se šteje 
vsako navedeno zemljišče, ki je januarja 2008 imelo enega od 
teh statusov in ga nima več:

1. mokrišče ali zemljišče, ki je stalno ali večji del leta po-
krito ali nasičeno z vodo;

2. nepretrgano gozdnato območje, ki zajema več kot 
en hektar, poraslo z drevesi, višjimi od petih metrov, katerih 
krošnje pokrivajo več kot 30 % površine, ali drevesi, ki lahko te 
meje dosežejo v svojem naravnem okolju;

3. zemljišče, ki zajema več kot en hektar, poraslo z dreve-
si, višjimi od petih metrov, katerih krošnje pokrivajo med 10 % in 
30 % površine, ali drevesi, ki lahko te meje dosežejo v svojem 
naravnem okolju.

(3) Surovine za biogoriva, ki se pridobivajo na zemljišču 
izven Republike Slovenije, ki je januarja 2008 imelo status 
šotišča, se ne upoštevajo za namen te uredbe.

(4) Ne glede na trajnostna merila prvega, drugega in 
tretjega odstavka tega člena je pridelava surovin za biogoriva 
dovoljena na:

1. območju iz 2. točke prvega odstavka tega člena, če je 
dokazano, da proizvodnja te surovine ni posegala v naravo-
varstvene namene;

2. nenaravnem travinju iz 4. točke prvega odstavka tega 
člena, če je dokazano, da je pridelovanje surovin nujno za 
ohranitev statusa nenaravnega travinja;

3. zemljišču iz 3. točke drugega odstavka tega člena, če je 
dokazano, da so zaloge ogljika na tem območju pred spremem-
bo in po spremembi namembnosti take, da bi bile ob uporabi 
metodologije iz 2. točke prvega odstavka 13. člena te uredbe 
izpolnjene določbe prejšnjega člena;

4. šotišču iz prejšnjega odstavka, če je dokazano, da se 
z obdelovanjem in pridelovanjem te surovine ne povzroči izsu-
ševanje predhodno neizsušene prsti.

(5) Uporaba surovin za biogoriva, ki so pridobljena na 
zemljišču z visoko vrednostjo zalog ogljika iz drugega odstav-
ka tega člena, je za namene te uredbe dovoljena, če je imelo 
zemljišče ob času, ko je bila surovina pridobljena, enak status, 
kot ga je imelo januarja 2008.

10. člen
(trajnostna merila za zemljišča na območju  

Republike Slovenije)
(1) Surovine za biogoriva, ki se pridobivajo na zemljišču 

na območju Republike Slovenije, ki ima velik pomen za ohra-
njanje biotske raznovrstnosti, se ne upoštevajo za namen te 
uredbe. Za tako zemljišče se šteje vsako spodaj navedeno 
zemljišče, ki je januarja 2008 ali pozneje imelo enega od teh 
statusov, pri tem pa ni pomembno, ali ga ima še vedno:

1. gozdni rezervat ali gozd s posebnim namenom z av-
tohtonimi vrstami, če niso jasno vidni znaki človekovega de-
lovanja in večji posegi v ekološke procese, kot je določeno s 
predpisom, ki ureja varovalne gozdove in gozdove s posebnim 
namenom;

2. območje, ki je z zakonom, podzakonskim predpisom ali 
aktom lokalne skupnosti določeno kot:

a) botanična, zoološka ali ekosistemska naravna vredno-
ta, ki glede na dejansko rabo zemljišča ni njiva,

b) ekološko pomembno območje, razen osrednjega ob-
močja življenjskega prostora velikih zveri ter zemljišča, ki glede 
na dejansko rabo niso njive, ali

c) zavarovano območje na državni ravni;
3. zemljišče, ki je glede na dejansko rabo trajni travnik 

nad gozdno mejo;
4. zemljišče, ki je glede na dejansko rabo trajni in barjan-

ski travnik ter gorski pašnik.

(2) Surovine za biogoriva, ki se pridobivajo na zemljišču 
na območju Republike Slovenije z visoko vrednostjo zalog oglji-
ka, se ne upoštevajo za namen te uredbe. Za tako zemljišče 
se šteje vsako spodaj navedeno zemljišče, ki je januarja 2008 
imelo enega od teh statusov in ga nima več:

1. mokrišče ali zemljišče, ki je stalno ali večji del leta po-
krito ali nasičeno z vodo;

2. zemljišče, ki je glede na dejansko rabo gozd;
3. zemljišče, ki zajema več kot en hektar, poraslo z dreve-

si, višjimi od petih metrov, katerih krošnje pokrivajo med 10 % in 
30 % površine, ali drevesi, ki lahko te meje dosežejo v svojem 
naravnem okolju.

(3) Ne glede na določbo 3. točke prejšnjega odstavka je 
pridelava surovin za biogoriva dovoljena na zemljiščih, ki so 
glede na dejansko rabo trajni travniki nad gozdno mejo, če je 
dokazano, da so zaloge ogljika na tem območju pred spremem-
bo in po spremembi namembnosti take, da bi bile ob uporabi 
metodologije iz 2. točke prvega odstavka 13. člena te uredbe 
izpolnjene določbe 8. člena te uredbe.

(4) Uporaba surovin za biogoriva, ki so pridobljena na 
zemljišču z visoko vrednostjo zalog ogljika iz drugega odstav-
ka tega člena, je za namene te uredbe dovoljena, če je imelo 
zemljišče takrat, ko je bila surovina pridobljena, enak status, 
kot ga je imelo januarja 2008.

11. člen
(pridelava v Evropski uniji)

Kmetijske surovine, pridelane v Evropski uniji ter upora-
bljene za proizvodnjo biogoriv, morajo biti pridobljene v skladu 
z Uredbo Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o 
skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v 
okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem 
podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) 
št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1782/2003 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 16; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 73/2009/ES), in sicer z:

1. zahtevami in standardi iz 1. do 5. in 9. točke priloge II 
iz Uredbe 73/2009/ES;

2. minimalnimi zahtevami za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje iz prvega odstavka 6. člena Uredbe 73/2009/ES.

12. člen
(uvoz v Evropsko unijo)

(1) Surovine za biogoriva ter biogoriva se lahko uvozijo iz 
držav izven Evropske unije.

(2) Proizvajalcem biogoriv in dobaviteljem goriv, ki 
uvažajo surovine za biogoriva ter biogoriva iz držav izven 
Evropske unije, s katerimi je Evropska unija sklenila dvo-
stranski ali večstranski sporazum, ni treba zagotavljati nad-
zora skladnosti z minimalnimi okoljskimi in socialnimi vidiki 
zaradi učinka politike proizvodnje biogoriv, če tako odloči 
Evropska komisija.

(3) Proizvajalci biogoriv in dobavitelji goriv, ki uvažajo 
surovine za biogoriva ter biogoriva iz držav izven Evropske 
unije, s katerimi Evropska unija ni sklenila dvostranskega ali 
večstranskega sporazuma, morajo zaradi učinka politike pro-
izvodnje biogoriv zagotavljati nadzor nad skladnostjo z mini-
malnimi okoljskimi in socialnimi zahtevami iz priloge 2, ki je 
sestavni del te uredbe. Takšen nadzor lahko izvajajo samo 
neodvisni revizorji.

IV. IZRAČUN EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV

13. člen
(metode za določitev emisij toplogrednih plinov)

(1) Emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu biogo-
riv se določijo z uporabo ene od naslednjih metod:

1. če je za posamezen proizvodni proces pridobivanja 
biogoriv v razpredelnici 1 ali 2 priloge 3, ki je sestavni del te 
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uredbe, dana privzeta vrednost prihranka emisij toplogrednih 
plinov in je vrednost letne emisije zaradi spremembe zalog 
ogljika »el«, ki nastane zaradi spremembe rabe zemljišča za 
ta biogoriva, izračunana v skladu z enačbo v točki 6 priloge 
1 te uredbe, enaka ali manjša od nič, se lahko uporabi ta 
privzeta vrednost;

2. emisije toplogrednih plinov se izračunajo kot dejanske 
vrednosti v skladu z enačbo v točki 1 priloge 1 te uredbe;

3. z uporabo izračuna, ki vsebuje vsoto elementov enač-
be iz točke 1 priloge 1 te uredbe, kjer se lahko poleg dejanskih 
vrednosti za nekatere elemente uporabijo razčlenjene privze-
te vrednosti iz razpredelnic 1 ali 2 priloge 1 te uredbe.

(2) Privzete vrednosti iz razpredelnice 1 priloge 3 te 
uredbe ter razčlenjene privzete vednosti iz razpredelnice 1 
priloge 1 te uredbe se lahko uporabljajo le, če so surovine 
zanje:

1. pridelane zunaj Evropske unije,
2. pridelane v Evropski uniji na območjih, uvrščenih na 

sezname ozemelj, ki so uvrščena na raven 2 nomenklature 
statističnih teritorialnih enot (v nadaljnjem besedilu: NUTS) 
ali na bolj razčlenjeno raven NUTS v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 
2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih 
enot (NUTS) (UL L št. 154 z dne 21. 6. 2003, str. 1), ali

3. pridobljene iz odpadkov ali ostankov, razen iz ostan-
kov v kmetijstvu, akvakulturah in ribištvu.

(3) Ne glede na vrednosti emisij toplogrednih plinov, ki so 
v razpredelnicah 1 in 2 priloge 3 te uredbe ter razpredelnicah 
1 in 2 priloge 1 te uredbe, se lahko pri določitvi prihranka emi-
sij toplogrednih plinov uporabijo druge vrednosti, če so spreje-
te v okviru prostovoljnih državnih ali mednarodnih sistemov za 
merjenje prihranka emisij toplogrednih plinov. Pri tem se lahko 
uporabijo tudi prostovoljni državni ali mednarodni sistemi, ki 
določajo standarde za proizvodnjo izdelkov iz biomase in ki 
so sprejeti s strani Evropske komisije.

14. člen
(emisije toplogrednih plinov)

(1) Prihranek emisij toplogrednih plinov za biogoriva iz 
drugega odstavka 8. člena te uredbe se izračuna z naslednjo 
enačbo:

pri čemer je:
EF  zadnja razpoložljiva dejanska povprečna vrednost 

emisij iz fosilnega dela bencina in dizelskega gori-
va, ki sta bila porabljena v Evropski uniji, sporočene 
s strani Evropske komisije (gCO2eq/MJ);

EB skupne emisije iz biogoriva, izračune z uporabo 
enačbe iz točke 1 priloge 1 te uredbe (gCO2eq/MJ).

(2) Skupno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za go-
riva, ki jih daje na trg dobavitelj goriv v obdobju koledarskega 
leta iz drugega odstavka 4. člena te uredbe, izračuna dobavitelj 
goriv z naslednjo enačbo:

pri čemer je:
EF dejanska povprečna vrednost emisij iz 

fosilnega dela bencina in dizelskega goriva, ki 
sta bila porabljena v Evropski uniji, sporočena 
s strani Evropske komisije za računsko leto 
(gCO2eq/MJ);

FQ skupna energijska vrednost bencina in 
dizelskega goriva, danega na trg v računskem 
letu (MJ), dana skladno z vrednostmi iz 
razpredelnice 1 priloge 4, ki je sestavni del te 
uredbe;

EB emisija toplogrednih plinov iz pogonskega 
biogoriva, kot je dana na spremnem potrdilu 
iz drugega odstavka 15. člena te uredbe 
(gCO2eq/MJ);

BQ
energijska vrednost posameznega pogonskega 
biogoriva, kot je dana na spremnem potrdilu iz 
drugega odstavka 15. člena te uredbe (MJ);

2010,FE
izhodiščna emisija toplogrednih plinov iz goriv 
in energije iz sektorja prometa v letu 2010, 
določena skladno z metodologijo iz prvega 
odstavka 4. člena te uredbe (gCO2eq/MJ).

(3) Biogoriva iz četrtega odstavka 2. člena te uredbe se 
za namen izračuna skupnega zmanjšanja emisij iz prejšnjega 
odstavka upoštevajo kot goriva fosilnega izvora, ki so mu 
primešana.

(4) Skupno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz četr-
tega in petega odstavka 4. člena te uredbe se izračuna skladno 
z metodologijo, ki jo sprejme in v Uradnem listu Evropske unije 
objavi Evropska komisija.

V. IZPOLNJEVANJE TRAJNOSTNIH MERIL

15. člen
(obveznosti proizvajalca biogoriv)

(1) Proizvajalec biogoriv mora zagotoviti neodvisno pre-
verjanje izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva v skladu z 
20. členom te uredbe.

(2) Proizvajalec biogoriv mora za vsako pošiljko biogoriv 
izdati spremno potrdilo, ki vsebuje:

1. naziv proizvajalca biogoriv, njegovo davčno številko in 
številko pošiljke biogoriva;

2. naziv izvajalca monitoringa oziroma neodvisnega revi-
zorja, ki za proizvajalca biogoriv preverja izpolnjevanje trajno-
stnih meril za biogoriva;

3. državo izvora surovin za biogoriva, količino in vrsto 
biogoriva, njegovo energijsko vrednost in skupne emisije toplo-
grednih plinov, določene z eno od metod iz prvega odstavka 
13. člena te uredbe;

4. izjavo proizvajalca biogoriva o spoštovanju trajnostnih 
meril iz 7. člena te uredbe;

5. naziv prostovoljnega državnega ali mednarodnega sis-
tema, če so bili prihranki emisij toplogrednih plinov za biogoriva 
določeni skladno s tretjim odstavkom 13. člena te uredbe;

6. navedbo upoštevanja dodatne vrednosti zaradi prido-
bitve biomase na saniranem degradiranem zemljišču iz 6. in 
7. točke priloge 1 te uredbe, če se je uporabila pri izračunu 
vpliva pošiljke na toplogredne pline v enačbi iz 1. točke priloge 
1 te uredbe. Ta dodatna vrednost se ne upošteva pri biogorivih, 
pridobljenih iz odpadkov in ostankov;

7. navedbo upoštevanja emisij iz akumulacije ogljika 
v tleh zaradi izboljšanega kmetijstva iz 1. točke priloge 1 te 
uredbe, če se je ta vrednost uporabila pri izračunu vpliva pošilj-
ke na toplogredne pline v enačbi iz 1. točke priloge 1 te uredbe. 
Ta dodana vrednost se ne upošteva pri biogorivih, pridobljenih 
iz odpadkov in ostankov.

(3) Obrazec spremnega potrdila objavi ministrstvo, pristoj-
no za okolje, v elektronski obliki na svoji spletni strani.

(4) Proizvajalec biogoriv mora voditi evidenco:
1. prihranka emisij toplogrednih plinov za vsa biogoriva 

skladno s prvim odstavkom 14. člena te uredbe;
2. o datumu in kraju nakupa, količini, izvoru surovin in 

vseh posrednikih v dobavni verigi vsake pošiljke surovin za 
biogoriva.
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(5) Proizvajalec biogoriv mora hraniti podatke o izpolnje-
vanju trajnostnih meril za biogoriva vključno z informacijami, ki 
dokazujejo skladnost s prvim, drugim in četrtim odstavkom tega 
člena najmanj pet let in jih na zahtevo predložiti ministrstvu, 
pristojnemu za kmetijstvo, gozdarstvo in okolje, ali ministrstvu, 
pristojnemu za energijo.

(6) Proizvajalec biogoriv mora omogočiti dostop do vseh 
potrebnih informacij izvajalcu monitoringa oziroma neodvisne-
mu revizorju za namen iz prvega odstavka tega člena.

16. člen
(obveznost dobavitelja surovin)

(1) Dobavitelj surovin mora za vsako pošiljko surovin za 
biogoriva voditi evidenco o:

1. količini in vrsti surovine;
2. kraju izvora surovine, pri čemer je za biomaso, ki izhaja 

iz pridelave na zemljiščih, treba navesti tudi:
– identifikacijsko številko GERK, ki se navezuje na zemlji-

šča v uporabi kmetijskega gospodarstva, kot je to določeno v 
predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, ali

– zemljepisne koordinate skrajnih točk zemljišča z natanč-
nostjo 20 metrov;

3. datumu in kraju nabave ter vseh predhodnih posredni-
kih v dobavni verigi pošiljke surovin, ki jo je nabavil.

(2) Dobavitelj surovin mora dati proizvajalcu biogoriv na 
njegovo zahtevo podatke za pripravo spremnega potrdila iz 
drugega odstavka prejšnjega člena in informacije, kot so nave-
dene v 2. točki četrtega odstavka prejšnjega člena.

(3) Dobavitelj surovin mora hraniti vse podatke in informa-
cije iz prvega in drugega odstavka tega člena najmanj pet let in 
jih na zahtevo predložiti ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo 
in gozdarstvo.

(4) Dobavitelj surovin mora omogočiti dostop do informacij 
iz prvega in drugega odstavka tega člena izvajalcu monitoringa 
oziroma neodvisnemu revizorju za namen iz prvega odstavka 
prejšnjega člena.

17. člen
(obveznosti dobavitelja goriv)

(1) Dobavitelj goriv, ki pridobiva gorivo s primešanim 
deležem pogonskega biogoriva ali biogorivo iz drugih držav 
članic Evropske unije ali uvaža iz držav izven Evropske unije 
za namen dajanja na trg v Republiki Sloveniji, mora:

1. zagotoviti neodvisno preverjanje izpolnjevanja trajno-
stnih meril za biogoriva skladno z 20. členom te uredbe;

2. za vsako pošiljko biogoriv pridobiti spremno potrdilo, ki 
vsebuje vsaj informacije, ki so zahtevane v drugem odstavku 
15. člena te uredbe. Sestavni del spremnega potrdila je lah-
ko tudi dokument, ki dokazuje izpolnjevanje trajnostnih meril 
skladno s Sklepom Komisije z dne 12. januarja 2011 o dolo-
čenih vrstah informacij o biogorivih in tekočih biogorivih, ki jih 
gospodarski subjekti predložijo državam članicam (UL L št. 9 z 
dne 13. 1. 2011, str. 11).

(2) Dobavitelj goriv mora hraniti podatke iz prejšnjega 
odstavka najmanj pet let in jih na zahtevo predložiti ministr-
stvu, pristojnemu za okolje, ali ministrstvu, pristojnemu za 
energijo.

(3) Dobavitelj goriv mora omogočiti dostop do vseh po-
trebnih informacij izvajalcu monitoringa oziroma neodvisnemu 
revizorju za namen iz 1. točke prvega odstavka tega člena.

18. člen
(skupna dobava)

(1) Več dobaviteljev goriv ali dobaviteljev električne ener-
gije lahko skupaj izpolnjuje obveznosti zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov iz drugega, četrtega ali petega odstavka 
4. člena te uredbe.

(2) Za namen prejšnjega odstavka se taka združenja 
obravnavajo kot en sam dobavitelj goriv ali dobaviteljev elek-
trične energije.

19. člen
(masna bilanca)

(1) Proizvajalci biogoriv in dobavitelji goriv lahko mešajo 
pošiljke posameznih surovin ali biogoriv z različnimi trajnostni-
mi merili, ki ustrezajo zahtevam 8., 9., 10., 11. in 12. člena te 
uredbe. Pri tem uporabijo sistem masne bilance:

1. prihranek emisij toplogrednih plinov posameznih pošiljk 
se za namen izračuna skupnega zmanjšanja emisij toplogre-
dnih plinov po enačbi iz drugega odstavka 14. člena te uredbe 
prevrednoti v enotno emisijo toplogrednih plinov mešanice z 
naslednjo enačbo:

pri čemer je:

EB skupna emisija iz biogoriva, izračuna z 
uporabo enačbe iz točke 1 priloge 1 te uredbe 
(gCO2eq/MJ);

BQ
energijska vrednost posameznega pogonskega 
biogoriva (MJ), dana skladno z vrednostmi iz 
razpredelnice 1 priloge 4 te uredbe;

2.  energijske vrednosti posameznih pošiljk se za namen 
izračuna skupnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov po 
enačbi iz drugega odstavka 14. člena te uredbe prevrednotijo 
v enotno energijsko vrednost mešanice z naslednjo enačbo:

pri čemer je:
BQ  energijska vrednost posameznega pogonskega 

biogoriva (MJ) dana skladno z vrednostmi iz raz-
predelnice 1 priloge 4 te uredbe;

BM  masa posamezne vrste pogonskega biogoriva 
(kg).

(2) Če je v mešanico pošiljke surovin ali biogoriv z različ-
nimi trajnostnimi merili umešana ena ali več surovin ali biogoriv, 
ki ne ustrezajo zahtevam 8., 9., 10., 11. in 12. člena te uredbe, 
se prihranki skupnih emisij, energijske vrednosti in mase teh 
surovin ali biogoriv ne upoštevajo v sistemu masne bilance iz 
prejšnjega odstavka.

20. člen
(neodvisno preverjanje trajnostnih meril)

(1) Preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril izvajajo iz-
vajalci monitoringa.

(2) Proizvajalci biogoriv in dobavitelji goriv, ki uporabljajo 
prostovoljni državni ali mednarodni sistem, ki ga je odobrila 
Evropska komisija, morajo zagotavljati neodvisno preverjanje 
trajnostnih meril z neodvisnimi revizorji.

(3) V primeru, ko surovine za biogoriva ali biogoriva izvirajo 
z ozemlja Republike Slovenije, mora neodvisni revizor, ki izvaja 
preverjanje trajnostnih meril v Republiki Sloveniji pridobiti poobla-
stilo ministrstva, pristojnega za okolje, za izvajalca monitoringa.

(4) Izvajalec monitoringa mora ministrstvo, pristojno za 
okolje, v roku 15 dni obvestiti o vsakem odstopanju, ki ga ugo-
tovi pri preverjanju izpolnjevanja trajnostnih meril.

(5) Izvajalec monitoringa mora pregledati letno poročilo iz 
prvega odstavka 21. člena te uredbe in o tem pripraviti poročilo 
o pregledu.
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VI. POROČANJE

21. člen
(letno poročanje)

(1) Proizvajalec biogoriv in dobavitelj goriv morata naj-
pozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto poslati 
izvajalcu monitoringa, ki pri proizvajalcu biogoriv ali dobavitelju 
goriv preverja izpolnjevanje trajnostnih meril, poročilo o emisij-
ski intenzivnosti in količini emitiranih toplogrednih plinov goriv in 
energije, ki je bila proizvedena ali nabavljena v preteklem letu, 
pri čemer navedejo vsaj:

1. celotno količino in energijsko vrednost vsake vrste 
proizvedenega oziroma dobavljenega goriva in biogoriva z na-
vedbo o kraju nakupa in izvoru;

2. povprečne emisije toplogrednih plinov v življenjskem 
ciklu goriva in biogoriva za vsako vrsto proizvedenega oziroma 
dobavljenega goriva in biogoriva na enoto energije;

3. informacije o izpolnjevanju zahtev 4. točke drugega 
odstavka 15. člena te uredbe.

(2) Proizvajalec biogoriv mora najpozneje do 31. marca 
tekočega leta za preteklo leto poslati ministrstvu, pristojnemu 
za energijo, poročilo iz prejšnjega odstavka. Poročilu mora biti 
dodano tudi poročilo izvajalca monitoringa iz petega odstavka 
prejšnjega člena oziroma ugotovitve neodvisnega revizorja, ki 
je preverjal trajnostna merila.

(3) Dobavitelj goriv mora najpozneje do 31. marca teko-
čega leta za preteklo leto poslati ministrstvu, pristojnemu za 
energijo, skupno poročilo, ki vsebuje:

1. poročilo iz prvega odstavka tega člena;
2. poročilo izvajalca monitoringa iz petega odstavka prejš-

njega člena oziroma ugotovitve neodvisnega revizorja, ki je 
preverjal trajnostna merila;

3. podatke o količini in energijski vrednosti posamezne 
vrste goriva, ki je bila dana na trg za uporabo v prometu;

4. podatke o skupnem zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov v prometu;

5. podatke iz 1., 2. in 3. točke četrtega odstavka tega 
člena, če dobavlja električno energijo končnim uporabnikom 
v prometu.

(4) Dobavitelj električne energije mora za namen 1. točke 
četrtega odstavka 4. člena te uredbe najpozneje do 31. marca 
tekočega leta za preteklo leto poslati ministrstvu, pristojnemu 
za energijo, poročilo o električni energiji, ki jo je dal na trg za 
uporabo v prometu. To poročilo mora vsebovati vsaj:

1. lokacije polnilnic za električna vozila, ki jih oskrbuje z 
električno energijo;

2. količino skupne električne energije in količina električne 
energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije, ki je bila 
dana na trg za uporabo v prometu;

3. podatke o skupnem zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov v prometu.

(5) Dobavitelj goriv ali dobavitelj električne energije, ki 
skladno z 2. točko četrtega odstavka ali petim odstavkom 
4. člena te uredbe prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov, mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za prete-
klo leto poslati ministrstvu, pristojnemu za energijo, poročilo o 
količini prihranka emisij toplogrednih plinov.

(6) Letna poročila iz drugega, tretjega, četrtega in petega 
odstavka tega člena morajo biti dostavljena na način, kot ga 
določa predpis o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci 
energetskih dejavnosti.

VII. NADZOR IN PREKRŠKI

22. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe izvaja inšpekcija, 
pristojna za okolje.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek izvaja nadzor nad ze-
mljišči pridobivanja surovin za biogoriva iz 10. člena te uredbe 
inšpekcija, pristojna za kmetijstvo in gozdarstvo.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena izvaja inšpekcija, 
pristojna za energetiko, nadzor nad:

– uporabo električne energije v prometu iz 5. člena te 
uredbe in

– poročanjem iz drugega do petega odstavka prejšnjega 
člena.

23. člen
(prekrški proizvajalca biogoriv)

(1) Z globo od 10.000 do 40.000 eurov se za prekršek 
kaznuje proizvajalec biogoriv, ki je pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s:

– prvim, drugim, četrtim, petim in šestim odstavkom 
15. člena te uredbe ali

– drugim odstavkom 21. člena te uredbe.
(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstav-

ka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostoj-
nega podjetnika posameznika.

(3) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek ka-
znuje proizvajalec biogoriv, ki je pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
21. člena te uredbe.

(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstav-
ka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostoj-
nega podjetnika posameznika.

24. člen
(prekrški dobavitelja surovin)

(1) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek ka-
znuje dobavitelj surovin, ki je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, če ravna v nasprotju s 16. členom te uredbe.

(2) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstav-
ka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostoj-
nega podjetnika posameznika.

25. člen
(prekrški dobavitelja goriv)

(1) Z globo od 40.000 do 100.000 eurov se za prekršek 
kaznuje dobavitelj goriv, ki je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 
4. člena te uredbe.

(2) Z globo 1.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali sa-
mostojnega podjetnika posameznika.

(3) Z globo od 10.000 do 40.000 eurov se za prekršek 
kaznuje dobavitelj goriv, ki je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, če ravna v nasprotju s:

– prvim odstavkom 17. člena te uredbe ali
– tretjim odstavkom 21. člena te uredbe.
(4) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstav-

ka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostoj-
nega podjetnika posameznika.

(5) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek 
kaznuje dobavitelj goriv, ki je pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
21. člena te uredbe.

(6) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstav-
ka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostoj-
nega podjetnika posameznika.

26. člen
(prekrški izvajalca monitoringa)

(1) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek ka-
znuje izvajalec monitoringa, ki je pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s četrtim odstav-
kom 20. člena te uredbe.

(2) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstav-
ka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostoj-
nega podjetnika posameznika.
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VIII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

27. člen
(prihranek emisij toplogrednih plinov iz starejših obratov)

Prihranek emisij toplogrednih plinov, določen v 1. točki 
prvega odstavka 8. člena se za biogoriva, ki so proizvedena 
v obratih, ki so obratovali na dan 23. januarja 2008, začne 
uporabljati 1. aprila 2013.

28. člen
(vrednost emisije toplogrednih plinov iz fosilnih goriv 

 in električne energije)
(1) Če dejanska povprečna vrednost skupne emisije to-

plogrednih plinov iz fosilnega dela bencina in dizelskega goriva 
»EF« iz prvega in drugega odstavka 14. člena ni objavljena s 
strani Evropske komisije, se uporabi vrednost 83,8 gCO2eq/MJ.

(2) Za izhodiščne emisije toplogrednih plinov iz goriv in 
biogoriv » 2010,FE «, ki so se uporabila v prometu v letu 2010, 
se do sprejetja metodologije iz prvega odstavka 4. člena te ure-
dbe uporabi za namen drugega odstavka 14. člena te uredbe 
vrednost 83,8 gCO2eq/MJ.

29. člen
(metodologije za izračun emisij toplogrednih plinov)
(1) Določbe četrtega do šestega odstavka 4. člena, 5., 

6. člena ter četrtega in petega odstavka 21. člena te uredbe se 
začnejo uporabljati z dnem, ko Evropska komisija objavi me-
todologijo za izračun emisij toplogrednih plinov v življenjskem 
ciklu goriva na enoto energije iz goriva.

(2) Objavo iz prejšnjega odstavka objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije minister, pristojen za okolje.

30. člen
(končna določba)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Sloveniji, določbe 16. člena se začnejo upora-
bljati 1. julija 2012, določbe 15., 17., 18., 20. in 21. člena pa se 
začnejo uporabljati 1. septembra 2012.

Št. 00728-14/2012
Ljubljana, dne 24. maja 2012
EVA 2012-2330-0132

Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1 
 

Pravila za izračun emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu biogoriva 
 
1. Emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo pri proizvodnji in uporabi biogoriv, se izračunajo po 

naslednji enačbi: 

EB = eec  + el  + ep  + etd  + eu – esca – eccs – eccr – eee  

pri čemer so: 
EB  skupne emisije zaradi uporabe biogoriva, 
eec emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave surovin, 
el letne emisije zaradi sprememb zalog ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe rabe 

zemljišča, 
ep  emisije iz predelave, 
etd  emisije zaradi prevoza in distribucije, 
eu  emisije, ki nastanejo pri uporabi biogoriva, 
esca prihranki emisij iz akumulacije ogljika v tleh zaradi izboljšanega kmetijstva, 
eccs prihranki emisij, ki nastanejo zaradi zajema in geološkega shranjevanja ogljika, 
eccr prihranki emisij, ki nastanejo zaradi presežne električne energije pri soproizvodnji in 
eee  prihranki emisij, ki nastanejo zaradi presežne električne energije pri soproizvodnji. 
Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji strojev in opreme, se ne upoštevajo. 
 

2. Emisije toplogrednih plinov iz biogoriv »EB« se izrazijo v gramih ekvivalenta CO2 na MJ 
biogoriva, gCO2eq/MJ. 

 
3. Ne glede na prejšnjo točko se lahko vrednosti, izračunane kot gCO2eq/MJ, prilagodijo tako, 

da se upoštevajo razlike med biogorivi pri opravljenem koristnem delu, izražene kot km/MJ. 
Takšne prilagoditve so možne le, kadar obstajajo dokazi o razlikah pri opravljenem 
koristnem delu. 

 
4. Toplogredni plini, upoštevani za namene iz 1. točke te priloge, so CO2, N2O in CH4. Pri 

izračunu ekvivalence CO2 se ti plini vrednotijo z naslednjimi faktorji: 
CO2 = 1 
N2O = 296 
CH4 = 23 

  
5. Emisije, ki nastanejo pri ekstrakciji ali pridelavi surovin »eec«, vključujejo emisije, ki 

nastanejo: 
(a)  pri samem procesu ekstrakcije ali pridelave;  
(b)  pri zbiranju surovin;  
(c)  iz odpadkov in iztekanj (uhajanj); 
(d)  pri proizvodnji kemikalij ali proizvodov, ki se uporabljajo pri ekstrakciji ali pridelavi.  
Zajem CO2 pri pridelavi surovin se ne upošteva. Potrjena zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, ki nastanejo pri sežiganju na krajih za proizvodnjo olja kjer koli po svetu, se 
odštejejo. Namesto uporabe dejanskih vrednosti se lahko za emisije iz pridelave uporabijo 
ocene na podlagi povprečnih vrednosti, izračunanih za manjša zemljepisna območja od 
tistih, uporabljenih v izračunu privzetih vrednosti. 
 

6. Letne emisije, ki nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika na podlagi spremenjene rabe 
zemljišča »el«, se izračunajo z enakomerno porazdelitvijo skupnih emisij na dobo 20 let. Za 
izračun teh emisij se uporabi naslednje pravilo: 
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pri čemer so: 
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el letne emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika na 
podlagi spremenjene namembnosti zemljišča (merjene kot masa ekvivalenta CO2 na 
enoto energije biogoriva); 

CSR zaloga ogljika na enoto površine, povezana z referenčno rabo zemljišča (merjena kot 
masa ogljika na enoto površine, vključno z zemljo in vegetacijo). Referenčna raba tal 
je raba tal januarja 2008 oziroma 20 let pred pridobitvijo surovine, kar je pozneje; 

CSA zaloga ogljika na enoto površine glede na trenutno namembnost zemljišča (merjena 
kot masa ogljika na enoto površine, vključno z zemljo in vegetacijo). Če se zaloga 
ogljika nabira več kot eno leto, vrednost CSA znaša toliko, kot je ocenjena zaloga 
ogljika na enoto površine po dvajsetih letih ali ko pridelek dozori, odvisno od tega, kaj 
je prej; 

P produktivnost pridelka (merjena kot energija iz biogoriva na enoto površine na leto) in 
eB dodatna vrednost 29 gCO2eq/MJ biogoriva, če je biomasa pridobljena na saniranem 

degradiranem zemljišču pod pogoji iz 7. točke te priloge. 
 

7. Dodatna vrednost »eB« 29 gCO2eq/MJ se pripiše, če obstajajo dokazi, da zadevno 
zemljišče: 
(a)  januarja 2008 ni bilo rabljeno v kmetijske ali druge namene in 
(b)  spada v eno izmed naslednjih kategorij: 

(i) močno degradirano zemljišče, vključno z zemljišči, ki so bila prej rabljena v kmetijske 
namene; 

(ii) močno onesnaženo zemljišče. 
Dodatna vrednost 29 gCO2eq/MJ se uporablja za obdobje največ desetih let po datumu 
spremembe namembnosti zemljišča za kmetijsko rabo, pod pogojem da se za zemljišča, ki 
spadajo pod točko (i), zagotovi stalna rast zalog ogljika in znatno zmanjšanje erozije, za 
zemljišča, ki spadajo pod točko (ii), pa zmanjšanje onesnaženosti tal. 
 

8. Kategoriji iz 7.b. točke te priloge sta opredeljeni, kot sledi: 
(i) močno degradirano zemljišče je zemljišče, ki je bilo v daljšem obdobju bolj izpostavljeno 
zasoljevanju ali pa ima še posebej nizko vsebnost organskih snovi in je močno erodirano; 
(ii) močno onesnaženo zemljišče je zemljišče, ki zaradi onesnaženosti tal ni primerno za 
pridelavo hrane ali krme. 
Sem spadajo tudi zemljišča, ki so vključena v državni ali lokalni prostorski akt za 
spremembo namembnosti močno degradiranih ali onesnaženih zemljišč in so bila na 
predlog države članice Evropske unije s sklepom Evropske komisije potrjena kot taka. 
 

9. Zaloge ogljika v zemljišču se izračunavajo skladno s sklepom Komisije 2010/335/EU z dne 
10. junija 2010 o smernicah za izračun ogljika v zemljišču za namene Priloge V k Direktivi 
2009/28/ES (UL L št. 151 z dne 17. 6. 2010, str. 19). 
 

10. Emisije, ki nastajajo pri predelavi »ep«, vključujejo emisije iz: 
(a)  same predelave,  
(b) odpadkov in iztekanj (uhajanj) ter 
(c)  proizvodnje kemikalij ali proizvodov, ki se uporabljajo pri predelavi. 
Pri upoštevanju porabe električne energije, ki se ne proizvede v  obratu za proizvodnjo 
biogoriva, se predvidi, da je intenzivnost emisij toplogrednih plinov pri proizvodnji in 
distribuciji te električne energije enaka povprečni intenzivnosti emisij proizvodnje in 
distribucije električne energije v opredeljenem območju. Kot odmik od tega pravila lahko 
proizvajalci uporabijo povprečno vrednost za posamezen obrat za pridobivanje električne 
energije za električno energijo, ki jo je ta obrat proizvedel, če ni priključen na 
elektroenergetsko omrežje. 
 

11. Emisije zaradi prevoza in distribucije »etd« vključujejo emisije, ki nastanejo pri prevozu in 
shranjevanju surovin in polizdelkov ter zaradi shranjevanja in razpošiljanja končnih izdelkov. 
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Emisije iz prometa in distribucije, ki se upoštevajo pod 5. točko te priloge, se ne upoštevajo 
pod to točko. 

 
12. Emisije, ki nastajajo pri uporabi biogoriva »eu«, so ničelne. 
 
13. Prihranki emisij iz zajema in geološkega shranjevanja ogljika »eccs«, ki niso bili upoštevani 

že v emisijah iz predelave »ep«, se omejijo na emisije, ki se preprečijo z zajemom in 
sekvestracijo oddanega CO2, neposredno povezanega z ekstrakcijo, prevozom, predelavo 
in distribucijo biogoriva. 

 
14. Prihranki emisij iz zajema in nadomestitve ogljika »eccr« se omejijo na emisije, ki se 

preprečijo z zajemom CO2, katerega ogljik izvira iz biomase in ki se uporabi za 
nadomestitev CO2, pridobljenega iz fosilnih goriv, uporabljenega pri komercialnih izdelkih in 
storitvah. 

 
15. Prihranki emisij zaradi presežne električne energije iz soproizvodnje »eee« se upoštevajo pri 

presežni električni energiji, ki jo proizvedejo sistemi za proizvodnjo biogoriv, ki uporabljajo 
soproizvodnjo, razen če je biogorivo, uporabljeno za soproizvodnjo, soproizvod, ki ni 
ostanek kmetijskih pridelkov. Pri upoštevanju te presežne električne energije se predvidi 
velikost naprave za soproizvodnjo kot najmanjša, potrebna za to, da naprava za 
soproizvodnjo dovaja toploto, potrebno za izdelavo biogoriva. Prihranki emisij toplogrednih 
plinov, povezani s presežno električno energijo, se upoštevajo, kot da so enaki količini 
toplogrednega plina, ki bi bil oddan, če bi bila proizvedena enaka količina električne energije 
v elektrarni, ki uporablja enako biogorivo kot naprava za soproizvodnjo. 

 
16. Če se v procesu proizvodnje biogoriva obenem proizvede biogorivo, za katero se 

izračunavajo emisije, in en ali več drugih proizvodov (»soproizvodov«), se emisije 
toplogrednih plinov razdelijo med biogorivo ali njegov vmesni proizvod in soproizvode 
sorazmerno z njihovo energijsko vsebnostjo (določeno kot spodnjo kurilno vrednost pri 
soproizvodih, ki niso električna energija). 

 
17. Za namene izračuna iz prejšnje točke so emisije, ki se razdelijo, »eec«, »el« ter tisti deli 

»ep«, »etd« in »eee«, ki potekajo do in vključno s procesno stopnjo, na kateri se proizvede 
soproizvod. Če je potekala kakršna koli razdelitev na soproizvode na prejšnji procesni 
stopnji v življenjskem ciklusu, se za ta namen namesto skupne količine teh emisij uporabi 
del emisij, dodeljenih na zadnji taki procesni stopnji vmesnemu proizvodu biogoriva. 
Pri tem izračunu se upoštevajo vsi soproizvodi, vključno z električno energijo, ki ne spadajo 
v 15. točko te priloge, razen ostankov kmetijskih pridelkov, vključno s slamo, odpadki 
sladkornega trsa, lupinami, storži in luščinami oreščkov. Pri tem izračunu se šteje, da imajo 
soproizvodi z negativno energijsko vsebnostjo energijsko vsebnost nič. 
Odpadki in ostanki kmetijskih pridelkov, vključno s slamo, odpadki sladkornega trsa, 
lupinami, storži in luščinami oreščkov, ter ostanki iz predelave, vključno s surovim 
glicerinom (nerafiniranim), se upoštevajo, kot da imajo v življenjskem ciklu emisije 
toplogrednih plinov enake nič do procesa zbiranja tega materiala. 
Pri biogorivu, izdelanem v rafinerijah, je enota analize zaradi izračuna iz prejšnje točke 
rafinerija. 

 

Razpredelnica 1:  Razčlenjene privzete vrednosti za biogoriva 

Proizvodni procesi pridobivanja biogoriv 
Tipične emisije 

toplogrednih plinov 
(gCO2eq/MJ) 

Privzete emisije 
toplogrednih plinov  

(gCO2eq/MJ) 

EMISIJE ZARADI EKSTRAKCIJE ALI PRIDELAVE SUROVIN »eec« 

Etanol iz sladkorne pese 12 12 

Etanol iz pšenice 23 23 

Etanol iz koruze, proizveden v Skupnosti 20 20 
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Etanol iz sladkornega trsa 14 14 

Del iz obnovljivih virov ETBE (etil-terciarni-
butileter) enak kot pri pridobivanju etanola 

Del iz obnovljivih virov TAEE (terciarni-amil-
etileter) enak kot pri pridobivanju etanola 

Biodizel iz oljne ogrščice 29 29 

Biodizel iz sončnic 18 18 

Biodizel iz soje 19 19 

Biodizel iz palmovega olja 14 14 

Biodizel iz odpadnega rastlinskega ali 
živalskega olja (1) 0 0 

Rastlinsko olje iz oljne ogrščice, obdelano 
z vodikom 30 30 

Rastlinsko olje iz sončnic, obdelano z vodikom 18 18 

Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano 
z vodikom 15 15 

Čisto rastlinsko olje iz oljne ogrščice 30 30 

Bioplin iz komunalnih organskih odpadkov kot 
komprimirani naravni plin 0 0 

Bioplin iz mokrega gnoja kot komprimirani 
naravni plin 0 0 

Bioplin iz suhega gnoja kot komprimirani 
naravni plin 0 0 

EMISIJE IZ PREDELAVE, UPOŠTEVAJOČ PRIHRANEK EMISIJ, KI NASTANEJO ZARADI 
PRESEŽNE ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI SOPROIZVODNJI »ep – eee« 

Etanol iz sladkorne pese 19 26 

Etanol iz pšenice (procesno gorivo ni 
določeno) 32 45 

Etanol iz pšenice (lignit kot procesno gorivo 
v obratu SPTE) (2) 32 45 

Etanol iz pšenice (naravni plin kot procesno 
gorivo v konvencionalnem kotlu) 21 30 

Etanol iz pšenice (naravni plin kot procesno 
gorivo v obratu SPTE) 14 19 

Etanol iz pšenice (slama kot procesno gorivo 
v obratu SPTE) 1 1 

Etanol iz koruze, proizveden v Skupnosti 
(naravni plin kot procesno gorivo v obratu 
SPTE) 

15 21 

Etanol iz sladkornega trsa 1 1 

Del iz obnovljivih virov ETBE (etil-terciarni-
butileter) enak kot pri pridobivanju etanola 

Del iz obnovljivih virov TAEE (terciarni-amil-
etileter) enak kot pri pridobivanju etanola 

Biodizel iz sončnic 16 22 
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Biodizel iz palmovega olja 16 22 

Biodizel iz soje 18 26 

Biodizel iz palmovega olja (proces ni določen) 35 49 

Biodizel iz palomovega olja (postopek 
z zajemanjem metana v oljarni) 13 18 

Biodizel iz odpadnega rastlinskega ali 
živalskega olja 9 13 

Rastlinsko olje iz oljne ogrščice, obdelano 
z vodikom 10 13 

Rastlinsko olje iz sončnic, obdelano z vodikom 10 13 

Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano 
z vodikom (proces ni določen) 30 42 

Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano 
z vodikom (postopek z zajemanjem metana 
v oljarni) 

7 9 

Čisto rastlinsko olje iz oljne ogrščice 4 5 

Bioplin iz komunalnih organskih odpadkov kot 
komprimirani naravni plin 14 20 

Bioplin iz mokrega gnoja kot komprimirani 
naravni plin 8 11 

Bioplin iz suhega gnoja kot komprimirani 
naravni plin 8 11 

EMISIJE ZARADI PREVOZA IN DISTRIBUCIJE »etd« 

Etanol iz sladkorne pese 2 2 

Etanol iz pšenice 2 2 

Etanol iz koruze, proizveden v Skupnosti 2 2 

Etanol iz sladkornega trsa 9 9 

Del iz obnovljivih virov ETBE (etil-terciarni-
butileter) enak kot pri pridobivanju etanola 

Del iz obnovljivih virov TAEE (terciarni-amil-
etileter) enak kot pri pridobivanju etanola 

Biodizel iz sončnic 1 1 

Biodizel iz palmovega olja 1 1 

Biodizel iz soje 13 13 

Biodizel iz palmovega olja 5 5 

Biodizel iz odpadnega rastlinskega ali 
živalskega olja 1 1 

Rastlinsko olje iz oljne ogrščice, obdelano 
z vodikom 1 1 

Rastlinsko olje iz sončnic, obdelano z vodikom 1 1 

Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano 
z vodikom 5 5 

Čisto rastlinsko olje iz oljne ogrščice 1 1 
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Bioplin iz komunalnih organskih odpadkov kot 
komprimirani naravni plin 3 3 

Bioplin iz mokrega gnoja kot komprimirani 
naravni plin 5 5 

Bioplin iz suhega gnoja kot komprimirani 
naravni plin 4 4 

SKUPNE EMISIJE ZA PRIDELAVO, PREDELAVO, PREVOZ IN DISTRIBUCIJO 

Etanol iz sladkorne pese 33 40 

Etanol iz pšenice (procesno gorivo ni 
določeno) 57 70 

Etanol iz pšenice (lignit kot procesno gorivo 
v obratu SPTE) 57 70 

Etanol iz pšenice (naravni plin kot procesno 
gorivo v konvencionalnem kotlu) 46 55 

Etanol iz pšenice (naravni plin kot procesno 
gorivo v obratu SPTE) 39 44 

Etanol iz pšenice (slama kot procesno gorivo 
v obratu SPTE) 26 26 

Etanol iz koruze, proizveden v Skupnosti 
(naravni plin kot procesno gorivo v obratu 
SPTE) 

37 43 

Etanol iz sladkornega trsa 24 24 

Del iz obnovljivih virov ETBE (etil-terciarni-
butileter) enak kot pri pridobivanju etanola 

Del iz obnovljivih virov TAEE (terciarni-amil-
etileter) enak kot pri pridobivanju etanola 

Biodizel iz sončnic 46 52 

Biodizel iz palmovega olja 35 41 

Biodizel iz soje 50 58 

Biodizel iz palmovega olja (proces ni določen) 54 68 

Biodizel iz palomovega olja (postopek 
z zajemanjem metana v oljarni) 32 37 

Biodizel iz odpadnega rastlinskega ali 
živalskega olja 10 14 

Rastlinsko olje iz oljne ogrščice, obdelano 
z vodikom 41 44 

Rastlinsko olje iz sončnic, obdelano z vodikom 29 32 

Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano 
z vodikom (proces ni določen) 50 62 

Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano 
z vodikom (postopek z zajemanjem metana 
v oljarni) 

27 29 

Čisto rastlinsko olje iz oljne ogrščice 35 36 

Bioplin iz komunalnih organskih odpadkov kot 
komprimirani naravni plin 17 23 
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Bioplin iz mokrega gnoja kot komprimirani 
naravni plin 13 16 

Bioplin iz suhega gnoja kot komprimirani 
naravni plin 12 15 

Opombi: 
(1) Živalsko olje, pridobljeno iz živalskih stranskih proizvodov, ki spadajo med snovi kategorije 3 

skladno s predpisom, ki določa zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso 
namenjeni prehrani ljudi, ni vključeno. 

(2) SPTE – sočasna proizvodnja toplote ter električne in/ali mehanske energije 

 
Razpredelnica 2:  Ocenjene razčlenjene vrednosti za prihodnja biogoriva, ki januarja 2008 

niso na voljo na trgu ali so na voljo v zanemarljivih količinah 

Proizvodni procesi pridobivanja biogoriv 
Tipične emisije 

toplogrednih plinov 
(gCO2eq/MJ) 

Privzete emisije 
toplogrednih plinov  

(gCO2eq/MJ) 

EMISIJE ZARADI EKSTRAKCIJE ALI PRIDELAVE SUROVIN »eec« 

Etanol iz slame pšenice 3 3 

Etanol iz odpadnega lesa 1 1 

Etanol iz gojenega lesa 6 6 

Fischer-Tropschev dizel iz odpadnega lesa 1 1 

Fischer-Tropschev dizel iz gojenega lesa 4 4 

DME (dimetileter) iz odpadnega lesa 1 1 

DME (dimetileter) iz gojenega lesa 5 5 

Metanol iz odpadnega lesa 1 1 

Metanol iz gojenega lesa 5 5 

Del iz obnovljivih virov MTBE (metil-terciarni-
butileter) enak kot pri pridobivanju metanola 

EMISIJE IZ PREDELAVE, UPOŠTEVAJOČ PRIHRANEK EMISIJ, KI NASTANEJO ZARADI 
PRESEŽNE ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI SOPROIZVODNJI »ep – eee« 

Etanol iz slame pšenice 5 7 

Etanol iz lesa 12 17 

Fischer-Tropschev dizel iz lesa 0 0 

DME (dimetileter) iz lesa 0 0 

Metanol iz lesa 0 0 

Del iz obnovljivih virov MTBE (metil-terciarni-
butileter) enak kot pri pridobivanju metanola 

EMISIJE ZARADI PREVOZA IN DISTRIBUCIJE »etd« 

Etanol iz slame pšenice 2 2 

Etanol iz odpadnega lesa 4 4 

Etanol iz gojenega lesa 2 2 

Fischer-Tropschev dizel iz odpadnega lesa 3 3 

Fischer-Tropschev dizel iz gojenega lesa 2 2 

DME (dimetileter) iz odpadnega lesa 4 4 
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DME (dimetileter) iz gojenega lesa 2 2 

Metanol iz odpadnega lesa 4 4 

Metanol iz gojenega lesa 2 2 

Del iz obnovljivih virov MTBE (metil-terciarni-
butileter) enak kot pri pridobivanju metanola 

SKUPNE EMISIJE ZA PRIDELAVO, PREDELAVO, PREVOZ IN DISTRIBUCIJO 

Etanol iz slame pšenice 11 13 

Etanol iz odpadnega lesa 17 22 

Etanol iz gojenega lesa 20 25 

Fischer-Tropschev dizel iz odpadnega lesa 4 4 

Fischer-Tropschev dizel iz gojenega lesa 6 6 

DME (dimetileter) iz odpadnega lesa 5 5 

DME (dimetileter) iz gojenega lesa 7 7 

Metanol iz odpadnega lesa 5 5 

Metanol iz gojenega lesa 7 7 

Del iz obnovljivih virov MTBE (metil-terciarni-
butileter) enak kot pri pridobivanju metanola 
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PRILOGA 2 
 

Minimalne okoljske in socialne zahteve 
 
Minimalne okoljske in socialne zahteve so izpolnjene, če so ratificirane in uveljavljene spodaj 
naštete konvencije Mednarodne organizacije dela: 
– Konvencija o obveznem ali prisilnem delu (št. 29); 
– Konvencija o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic (št. 87); 
– Konvencija o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja (št. 98); 
– Konvencija o enakem nagrajevanju moške in ženske delovne sile za delo enake 

vrednosti (št. 100); 
– Konvencija o odpravi prisilnega dela (št. 105); 
– Konvencija o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih (št. 111); 
– Konvencija o minimalni starosti za zaposlitev (št. 138); 
– Konvencija o prepovedi nahujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo 

odpravo (št. 182). 
 
Poleg navedenih konvencij morata biti za izpolnjevanje minimalnih okoljskih in socialnih zahtev 
ratificirana in uveljavljena tudi: 
– Zakon o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki 

raznovrstnosti (Uradni list RS – MP, št. 23/02 (14/08 popr., 15/08 popr.)); 
– Zakon o ratifikaciji Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi 

živalskimi in rastlinskimi vrstami, spremembe konvencije ter dodatkov I, II, III in IV h 
konvenciji (Uradni list RS – MP, št. 31/99). 
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PRILOGA 3 

Tipične in privzete vrednosti prihranka toplogrednih plinov v življenjskem ciklu biogoriv 

Razpredelnica 1:  Tipične in privzete vrednosti za biogoriva, če so proizvedena brez neto 
emisij ogljika zaradi spremenjene rabe zemljišč  

Proizvodni procesi pridobivanja biogoriv Tipični prihranek emisij 
toplogrednih plinov 

Privzeti prihranek emisij 
toplogrednih plinov 

Etanol iz sladkorne pese 61 % 52 % 

Etanol iz pšenice (procesno gorivo ni 
določeno) 32 % 16 % 

Etanol iz pšenice (lignit kot procesno gorivo 
v obratu SPTE) (1) 32 % 16 % 

Etanol iz pšenice (naravni plin kot procesno 
gorivo v konvencionalnem kotlu) 45 % 34 % 

Etanol iz pšenice (naravni plin kot procesno 
gorivo v obratu SPTE) 53 % 47 % 

Etanol iz pšenice (slama kot procesno gorivo 
v obratu SPTE) 69 % 69 % 

Etanol iz koruze, proizveden v Evropski 
skupnosti (naravni plin kot procesno gorivo 
v obratu SPTE) 

56 % 49 % 

Etanol iz sladkornega trsa 71 % 71 % 

Del iz obnovljivih virov ETBE (etil-terciarni-
butileter) enak kot pri pridobivanju etanola 

Del iz obnovljivih virov TAEE (terciarni-amil-
etileter) enak kot pri pridobivanju etanola 

Biodizel iz oljne ogrščice 45 % 38 % 

Biodizel iz sončnic 58 % 51 % 

Biodizel iz soje 40 % 31 % 

Biodizel iz palmovega olja (proces ni določen) 36 % 19 % 

Biodizel iz palmovega olja (postopek 
z zajemanjem metana v oljarni) 62 % 56 % 

Biodizel iz odpadnega rastlinskega ali 
živalskega olja (2) 88 % 83 % 

Rastlinsko olje iz oljne ogrščice, obdelano 
z vodikom 51 % 47 % 

Rastlinsko olje iz sončnic, obdelano z vodikom 65 % 62 % 

Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano 
z vodikom (proces ni določen) 40 % 26 % 

Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano 
z vodikom (postopek z zajemanjem metana 
v oljarni) 

68 % 65 % 

Čisto rastlinsko olje iz oljne ogrščice 58 % 57 % 

Bioplin iz komunalnih organskih odpadkov kot 
komprimiran naravni plin 80 % 73 % 
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Bioplin iz mokrega gnoja kot komprimiran 
naravni plin 84 % 81 % 

Bioplin iz suhega gnoja kot komprimiran 
naravni plin 86 % 82 % 

Opombi: 
(1) SPTE – sočasna proizvodnja toplote ter električne in/ali mehanske energije 
(2) Živalsko olje, pridobljeno iz živalskih stranskih proizvodov, ki spadajo med snovi kategorije 3 

skladno s predpisom, ki določa zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso 
namenjeni prehrani ljudi, ni vključeno 

 

Razpredelnica 2:  Ocenjene tipične in privzete vrednosti za prihodnja biogoriva, ki januarja 
2008 niso na voljo na trgu ali so na voljo le v zanemarljivih količinah, če 
so proizvedena brez neto emisij ogljika zaradi spremenjene rabe 
zemljišč  

Proizvodni procesi pridobivanja biogoriv Tipični prihranek emisij 
toplogrednih plinov 

Privzeti prihranek emisij 
toplogrednih plinov 

Etanol iz slame pšenice 87 % 85 % 

Etanol iz odpadnega lesa 80 % 74 % 

Etanol iz gojenega lesa 76 % 70 % 

Fischer-Tropschev dizel iz odpadnega lesa 95 % 95 % 

Fischer-Tropschev dizel iz gojenega lesa 93 % 93 % 

DME (dimetileter) iz odpadnega lesa 95 % 95 % 

DME (dimetileter) iz gojenega lesa 92 % 92 % 

Metanol iz odpadnega lesa 94 % 94 % 

Metanol iz gojenega lesa 91 % 91 % 

Del iz obnovljivih virov MTBE (metil-terciarni-
butileter) enak kot pri pridobivanju metanola 
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PRILOGA 4 
 

Energijske vrednosti biogoriv in goriv 
 
Razpredelnica 1:  Energijska vrednost biogoriv in goriv, namenjenih uporabi v prometu  

Gorivo Energijska vrednost – spodnja 
kalorična vrednost (MJ/kg) 

Biotanol (etanol, pridobljen iz biomase) 27 

Bio-ETBE (etil-terciarni-butileter, pridobljen na osnovi bioetanola) 36 (od tega 37 % iz obnovljivih 
virov) 

Biometanol (metanol, pridobljen iz biomase, ki je namenjen 
uporabi kot biogorivo)  20 

Bio-MTBE (metil-terciarni-butileter, pridobljen na osnovi 
biometanola) 

35 (od tega 22 % iz obnovljivih 
virov) 

Bio-DME (dimetileter, pridobljen iz biomase, ki je namenjen 
uporabi kot biogorivo) 28 

Bio-TAEE (terciarni-amil-etileter, pridobljen na osnovi 
biometanola) 

38 (od tega 29 % iz obnovljivih 
virov) 

Biobutanol (butanol, pridobljen iz biomase, ki je namenjen uporabi 
kot biogorivo) 33 

Biodizel (metilni ester, pridobljen iz rastlinskega ali živalskega olja, 
ki ima lastnosti dizelskega goriva in je namenjen uporabi kot 
biogorivo) 

37 

Fischer-Tropschev dizel (sintatični ogljikovodik ali mešanica 
sintetičnih ogljikovodikov, pridobljenih iz biomase) 44 

Rastlinsko olje, obdelano z vodikom (rastlinsko olje, termokemično 
obdelano z vodikom) 44 

Čisto rastlinsko olje (olje, pridobljeno iz oljnic s stiskanjem, 
ekstrakcijo ali primerljivimi postopki, surovo ali prečiščeno, vendar 
kemično nespremenjeno, če je njegova uporaba združljiva z 
uporabljenim tipom motorja in ustreznimi zahtevami glede emisij) 

37 

Bioplin (kurilni plin, pridobljen iz biomase in/ali iz biološko 
razgradljivih delov odpadkov, ki ga je mogoče prečistiti do 
kakovosti naravnega plina, namenjen uporabi kot biogorivo, ali 
lesni plin) 

50 

Bencin 43 

Dizelsko gorivo 43 
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1675. Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o izvajanju projektov tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja 
in programov bilateralne tehnične pomoči

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju 

projektov tesnega medinstitucionalnega 
sodelovanja in programov bilateralne tehnične 

pomoči
1. člen

V Uredbi o izvajanju projektov tesnega medinstitucional-
nega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči 
(Uradni list RS, št. 51/09, 49/10 in 26/12) se v prvem odstavku 
17. člena za besedo »projekta« vejica nadomesti s piko in črta 
besedilo, ki se glasi: »tudi v primeru izvajanja projekta v času 
neplačane odsotnosti javnega uslužbenca z dela.«.

2. člen
V 18. členu se črta tretji odstavek.

3. člen
V 19. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in 

četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Strokovnjak, ki je zaposlen v organu, je v času na-

potitve na delo v projektu upravičen do plače in drugih pravic 
iz delovnega razmerja, razen regresa za prehrano in plačila 
prevoza na delo, za dni, ko je na službenem potovanju v tujini 
zaradi dela po pogodbi iz 16. člena te uredbe.

(4) Za izplačilo plače iz prejšnjega odstavka se pavšalno 
nadomestilo stroškov upravljanja nameni proračunu Republike 
Slovenije.«.

4. člen
V 23. členu se besedilo »Sredstva pavšalnega nadome-

stila stroškov upravljanja lahko organi porabijo:« nadomesti z 
besedilom »Sredstva pavšalnega nadomestila stroškov upra-
vljanja lahko organi porabijo za namen iz četrtega odstavka 
19. člena te uredbe in:«.

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00724-13/2012
Ljubljana, dne 24. maja 2012
EVA 2012-1811-0035

Janez Janša l.r.
Predsednik

1676. Uredba o spremembi Uredbe o ureditvi trga 
z vinom

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o ureditvi trga z vinom

1. člen
V Uredbi o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12) 

se 41. člen črta.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00728-15/2012
Ljubljana, dne 24. maja 2012
EVA 2012-2330-0150

Janez Janša l.r.
Predsednik

1677. Sklep o imenovanju generalnega konzula 
Republike Slovenije v Trstu

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o zunanjih 
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) in 
šestega 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) na predlog ministra za zunanje zadeve 
Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o imenovanju generalnega konzula Republike 

Slovenije v Trstu

I.
Dr. Dimitrij Rupel se imenuje za generalnega konzula 

Republike Slovenije v Trstu.

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-7/2012/8
Ljubljana, dne 26. aprila 2012
EVA 2012-1811-0033

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

1678. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 
o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetni 
center za evro-sredozemske študije

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 54. člena Za-
kona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 6. 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 prenehanju veljavnosti Sklepa o ustanovitvi 

javnega zavoda Univerzitetni center  
za evro-sredozemske študije

1. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o ustano-

vitvi javnega zavoda Univerzitetni center za evro-sredozemske 
študije (Uradni list RS, št. 95/07 in 91/08).
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00727-3/2012
Ljubljana, dne 24. maja 2012
EVA 2012-3330-0052

Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1679. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih 

za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela 
delavcev drugemu uporabniku in načinu 
sodelovanja delodajalca z Zavodom Republike 
Slovenije za zaposlovanje

Na podlagi 164., 167., 173. in 174. člena Zakona o ureja-
nju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) izdaja minister za delo, 
družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o pogojih za opravljanje 
dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu 
uporabniku in načinu sodelovanja delodajalca  

z Zavodom Republike Slovenije  
za zaposlovanje

1. člen
V Pravilniku o pogojih za opravljanje dejavnosti zagota-

vljanja dela delavcev drugemu uporabniku in načinu sodelo-
vanja delodajalca z Zavodom Republike Slovenije za zapo-
slovanje (Uradni list RS, št. 106/10) se 7. člen spremeni tako, 
da se glasi:

»7. člen
(način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje 

dejavnosti in kršitev delovnopravne zakonodaje)
(1) Ministrstvo, pristojno za delo, ugotavlja izpolnjevanje 

pogojev za opravljanje dejavnosti na podlagi dokazil, ki jih v 
vlogi za vpis v register predloži delodajalec, ki želi opravljati 
dejavnost.

(2) Šteje se, da delodajalec v obdobju zadnjih dveh let 
pred vložitvijo vloge za vpis v register ni kršil delovnopravne 
zakonodaje, če v tem obdobju ni storil prekrška, za katerega 
mu je bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitve delovno-
pravne zakonodaje.

(3) Ministrstvo, pristojno za delo, pred odločitvijo o vlogi 
za vpis v register zaprosi Inšpektorat Republike Slovenije za 
delo za podatke o morebitnih pravnomočno izrečenih globah 
za prekrške iz prejšnjega odstavka.«.

2. člen
Postopki vpisa v register, ki so se začeli pred uveljavitvijo 

tega pravilnika, se dokončajo po dosedanjih predpisih.

3. člen
(uveljavitev pravilnika)

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

Št. 0072-5/2012
Ljubljana, dne 10. maja 2012
EVA 2012-2611-0031

mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister

za delo, družino in socialne zadeve

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1680. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 
2012

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, april 2012

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na domačem trgu aprila 2012 v primerjavi z 
marcem 2012 je bil 0,004.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca aprila 2012 
je bil 0,007.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca aprila 2012 je bil 0,002.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih na domačem trgu aprila 2012 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,007.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin apri-
la 2012 v primerjavi z marcem 2012 je bil 0,011.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do aprila 2012 je bil 0,022.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do aprila 2012 je bil 0,005.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin aprila 2012 v 
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,026.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do aprila 2012 v primerjavi s povprečjem leta 
2011 je bil 0,014.

Št. 9621-128/2012/5
Ljubljana, dne 21. maja 2012
EVA 2012-1522-0014

Genovefa Ružić l.r.
namestnica generalne direktorice

Statističnega urada
Republike Slovenije
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1674. Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji 

toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v pro-
metu 4170

1675. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega 
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žnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina 
na geografskem območju Občine Miklavž na Dra-
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1680. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 
2012 4190

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1640. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani 4101
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Osnovni šoli Bistrica ob Sotli 4104

BOVEC
1645. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
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1649. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna 

Gorica za leto 2012 4112

KOSTANJEVICA NA KRKI
1650. Odlok o spremembi Odloka o postopku vračanja 

vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na ob-
močju Občine Kostanjevica na Krki 4113

KRANJ
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1666. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za bencinski servis ob kom-
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energetika d.o.o. 4163
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1671. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju 
mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini Nova 
Gorica 4167

NOVO MESTO
1654. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne ob-

čine Novo mesto za leto 2011 4133

PIRAN
1655. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (OPPN) Hotel Marko 4136

PREBOLD
1656. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za del območja MA 42 – Žohar 4136

RADEČE
1657. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o do-

ločitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova 
šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče 
z veljavnostjo od 1. 11. 2011 4138
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1658. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
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1659. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD 
7) v Rogaški Slatini 4139

SEVNICA
1660. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu za most čez reko Savo pri naselju Log ter izven 
nivojsko križanje ceste z železnico 4140
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1672. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka spre-

memb in dopolnitev Odloka o prostorsko uredi-
tvenih pogojih za območja izven naselij v Občini 
Slovenj Gradec 4168
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1661. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene 

storitve pomoč družini na domu 4148
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1673. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 
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