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merja in izplačana pod pogoji, ki jih določa Zakon o delovnih 
razmerjih, v višini odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izpla-
čati na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, vendar največ do 
višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji. Za 
odpravnino iz prejšnjega stavka se ne šteje odpravnina zaradi 
prenehanja vsake naslednje pogodbe o zaposlitvi za določen 
čas pri istem delodajalcu ali pri osebi, ki je z delodajalcem 
povezana oseba in odpravnina, izplačana delojemalcu, ki je z 
delodajalcem povezana oseba.«.

V tretjem odstavku se besedilo »9. in 10.« nadomesti z 
besedilom »9., 10. in 11.«.

V četrtem odstavku se besedilo »9. in 10.« nadomesti z 
besedilom »9., 10. in 11.«.

3. člen
V 65. členu se besedilo »iz 302. do 305. člena Zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
104/05 – uradno prečiščeno besedilo in 69/06)« nadomesti 
z besedilom »v zvezi s kolektivnim prostovoljnim dodatnim 
pokojninskim zavarovanjem, določene po zakonu, ki ureja po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje«.

4. člen
V drugem odstavku 86. člena se besedilo »pričakovani 

življenjski dobi moškega ali ženske v Sloveniji« nadomesti z 
besedilom »pričakovanem trajanju življenja ob rojstvu v Slove-
niji, in sicer kot povprečje pričakovanega trajanja življenja ob 
rojstvu moškega in ženske«.

5. člen
V 107. členu se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. izplačila odkupne vrednosti izplačevalcu pokojninske 

rente v enkratnem znesku v primeru rednega prenehanja pro-
stovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaradi uve-
ljavitve pravice do pokojninske rente, ko upravljavec v imenu 
in za račun zavarovanca sklene zavarovanje po pokojninskem 
načrtu za izplačevanje pokojninskih rent, po katerem zavarova-
nec pridobi pravico do doživljenjske pokojninske rente v skladu 
z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje;«.

6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. prenosa sredstev, ki je opravljen v skladu z zakonom, 

ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, med pokojnin-
skimi načrti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavaro-
vanja, med podskladi krovnega pokojninskega sklada in med 
kritnimi skladi, ki spadajo v skupino kritnih skladov, ki izvajajo 
naložbeno politiko življenjskega cikla, ter iz poklicnega v pro-
stovoljno dodatno zavarovanje;«.

6. člen
Drugi odstavek 112. člena se črta.
V četrtem odstavku se besedilo »v skladu s 397. členom 

Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo in 69/06)« 
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Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O DOHODNINI (ZDoh-2M)

1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – 
ZUJF, 75/12 in 94/12) se v četrtem odstavku 41. člena v prvem 
stavku za besedo »za« doda besedilo »obvezne prispevke za 
socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan 
plačati delojemalec in za«.

2. člen
V prvem odstavku 44. člena se v 9. točki v prvem stavku 

za besedilom »v višini odpravnine,« doda besedilo »kot je 
določena zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih 
razlogov ali iz razloga nesposobnosti«, besedilo »109. člena 
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02)« pa se 
nadomesti z besedilom »Zakona o delovnih razmerjih (Uradni 
list RS, št. 21/13)«. V drugem stavku se besedilo »odpravnina, 
izplačana delojemalcu, ki sklene novo pogodbo« nadomesti 
z besedilom »odpravnina zaradi odpovedi vsake naslednje 
pogodbe«.

Na koncu 10. točke se pika nadomesti s podpičjem in se 
doda nova 11. točka, ki se glasi:

»11. odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi 
za določen čas, ki je določena kot pravica iz delovnega raz-
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nadomesti z besedilom »uživalcu pravic na podlagi preostale 
delovne zmožnosti (II. in III. kategorija invalidnosti), uveljavlje-
nih po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
ki so se uporabljali do 31. decembra 2002«.

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Rezidentu, prejemniku poklicne pokojnine iz obvez-

nega dodatnega pokojninskega zavarovanja, se prizna zmanj-
šanje dohodnine v višini 13,5% odmerjene poklicne pokojnine 
iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.«.

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odsta-
vek, se besedilo »četrtega in petega« nadomesti z besedilom 
»četrtega, petega in šestega«, besedilo »četrtem in petem« pa 
se nadomesti z besedilom »četrtem, petem in šestem«.

7. člen
Peti odstavek 113. člena se črta.

8. člen
V 116. členu se za številom »112.« doda vejica, besedilo 

»in 114.« pa se nadomesti z besedilom »prvem, drugem in 
četrtem odstavku 113., 114. in 117.«.

9. člen
118. člen se spremeni tako, da se glasi:

»118. člen
(uskladitev olajšav)

(1) Z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, se lahko, 
upoštevaje cilje ekonomske politike vlade, določi koeficient, s 
katerim se uskladijo zneski olajšav, določeni v 111. členu, pr-
vem odstavku 112. člena, prvem in drugem odstavku 114. člena 
ter v prvem odstavku 117. člena tega zakona. Navedeni koefici-
ent se mora določiti, če koeficient rasti cen življenjskih potreb-
ščin v Sloveniji za mesec avgust tekočega leta v primerjavi z 
mesecem avgustom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega 
urada Republike Slovenije, preseže 1,03.

(2) Zneske olajšav iz prvega odstavka tega člena določi 
minister, pristojen za finance, najpozneje v decembru tekočega 
leta za naslednje leto, če je z zakonom o izvrševanju proračuna 
za naslednje leto določena uskladitev.«.

10. člen
Drugi in tretji odstavek 122. člena se spremenita tako, 

da se glasita:
»(2) Z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, se lahko, 

upoštevaje cilje ekonomske politike vlade, določi koeficient, s 
katerim se uskladijo zneski neto letnih davčnih osnov iz prve-
ga odstavka tega člena; temu ustrezno se zneski dohodnine 
izračunajo. Navedeni koeficient se mora določiti, če koeficient 
rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec avgust 
tekočega leta v primerjavi z mesecem avgustom prejšnjega 
leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, pre-
seže 1,03.«

(3) Zneske iz drugega odstavka tega člena določi minister, 
pristojen za finance, najpozneje v decembru tekočega leta za 
naslednje leto, če je z zakonom o izvrševanju proračuna za 
naslednje leto določena uskladitev.«.

11. člen
V tretjem odstavku 127. člena se za besedilom »112. čle-

na« črtata vejica in besedilo »petega odstavka 113. člena«. Na 
koncu odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Pri izračunu 
akontacije dohodnine od poklicne pokojnine se upošteva tudi 
olajšava iz šestega odstavka 112. člena tega zakona.«.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se 

izračun akontacije dohodnine od nadomestila iz obvezne-
ga invalidskega zavarovanja, ki ga prejema delovni invalid, 
od polovice oziroma sorazmernega dela pokojnine uživalcu 
pokojnine, ki začne ponovno delati oziroma opravljati dejav-

nost, od delne pokojnine in od 20% predčasne ali starostne 
pokojnine, ki jo v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, za mesečno obdobje izplačuje Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, opravi v 
skladu s šestim odstavkom tega člena, če prejemnik nave-
denega dohodka hkrati prejema tudi plačo ali nadomestilo 
plače. Pri izračunu akontacije dohodnine od nadomestila iz 
obveznega invalidskega zavarovanja se upošteva olajšava 
iz četrtega odstavka 112. člena tega zakona, pri izračunu 
akontacije dohodnine od polovice oziroma sorazmernega dela 
pokojnine, od delne pokojnine in od 20% predčasne ali staro-
stne pokojnine pa se upošteva olajšava iz tretjega odstavka 
112. člena tega zakona.«.

V osmem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da 
se glasi: »Ne glede na sedmi odstavek tega člena se lahko 
akontacija dohodnine od nadomestila iz obveznega invalid-
skega zavarovanja, ki ga prejema delovni invalid, od polovice 
oziroma sorazmernega dela pokojnine uživalcu pokojnine, ki 
začne ponovno delati oziroma opravljati dejavnost, od delne 
pokojnine in od 20% predčasne ali starostne pokojnine, ki jo 
prejema upravičenec po predpisih, ki urejajo pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, izračuna in plača po znižani stopnji, 
vendar ne nižji od 16%.«.

12. člen
V drugem odstavku 128. člena se na koncu doda nov 

stavek, ki se glasi: »Ne glede na prvi odstavek tega člena se 
pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti 
lahko upošteva olajšava iz 117. člena tega zakona za premije 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih 
zavezanec plačuje zase v pokojninski načrt kolektivnega za-
varovanja, če je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan 
kot samozaposlena oseba.«.

PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
Ne glede na spremenjeni drugi odstavek 86. člena zakona 

se določba drugega odstavka 86. člena Zakona o dohodnini 
(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 
– ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12) upo-
rablja za izplačila po pogodbah o življenjskem zavarovanju, 
sklenjenih pred dnem uveljavitve tega zakona, ki so se začela 
izplačevati pred dnem uveljavitve tega zakona.

14. člen
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije in se uporablja že za odmero 
dohodnine za leto 2013, razen:

1. določb spremenjenega 41., 44., 112., 113. in 127. člena 
zakona, ki se uporabljajo od 1. januarja 2014,

2. določbe spremenjenega drugega odstavka 86. člena 
zakona, ki se uporablja od uveljavitve tega zakona, in

3. določb spremenjenega 118. in 122. člena zakona, ki se 
uporabljajo za odmero dohodnine za leta od 2014 dalje.

(2) Do začetka uporabe določb spremenjenega 41., 44., 
112., 113. in 127. člena zakona se uporabljajo določbe 41., 44., 
112., 113. in 127. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 
13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 
30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12).

Št. 435-01/13-7/34
Ljubljana, dne 14. novembra 2013
EPA 1385-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik
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3442. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o bančništvu (ZBan-1L)

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 bančništvu (ZBan-1L)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o bančništvu (ZBan-1L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 14. novembra 2013.
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Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O BANČNIŠTVU (ZBan-1L)

1. člen
V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno 

prečiščeno besedilo (52/11 – popr.), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 
59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) se v dru-
gem odstavku 4. člena pika na koncu 4. točke nadomesti z 
vejico in doda nova 5. točka, ki se glasi:

»5. Direktiva 2001/24/ES je Direktiva 2001/24/ES Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji 
in prenehanju kreditnih institucij (UL L št. 125 z dne 5. maja 
2001, str. 15).«

2. člen
Naslov 61. člena se spremeni tako, da se glasi: »(predpis 

o članih uprave in nadzornega sveta ter zastaralni roki)«.
Za besedilom člena, ki postane nov prvi odstavek, se 

doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja kazniva deja-

nja, in zakona, ki ureja obligacijska razmerja, kazniva dejanja in 
odškodninska odgovornost članov organov vodenja ali nadzora 
bank, ki so povezana z opravljanjem funkcije člana organa 
vodenja ali nadzora banke, zastarajo v roku, ki je štirikratnik 
splošnih zastaralnih rokov, kot jih določata zakon, ki ureja ka-
zniva dejanja ter zakon, ki ureja obligacijska razmerja.«.

3. člen
V drugem odstavku 215. člena se beseda »in« na koncu 

4. točke črta in doda nova 4.a točka, ki se glasi:
»4.a če banka podatke posreduje sodišču, državnemu 

tožilstvu ali policiji v primeru obstoja razlogov za sum, da je bilo 
storjeno kaznivo dejanje, razen v primerih, ko za posredovanje 
zaupnih podatkov zakon izrecno določa odredbo preiskovalne-
ga sodnika, in«.

4. člen
V drugem odstavku 223. člena se 5. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»5. izredni ukrep,«.

5. člen
V 249.a členu se osmi, deveti in deseti odstavek črtajo.

6. člen
V prvem odstavku 253. člena se za 1. točko doda nova 

1.a točka, ki se glasi:

»1.a prenehanje ali konverzija kvalificiranih obveznosti 
banke,«.

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

»(3) Izredni ukrepi se štejejo za reorganizacijske ukre-
pe kot jih določa Direktiva 2001/24/ES.«

7. člen
V prvem odstavku 253.a člena se 2. točka spremeni 

tako, da se glasi:
»2. niso podane okoliščine, iz katerih bi izhajalo, da 

bodo razlogi za povečano tveganje iz prejšnje točke v ustre-
znem roku verjetno odpravljeni in«.

Na koncu 3. točke se črta pika, doda beseda »in« in 
doda nova 4. točka, ki se glasi:

»4. so izredni ukrepi v javnem interesu zaradi prepreči-
tve ogroženosti stabilnosti finančnega sistema.«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za namene iz prvega odstavka tega člena se šteje, 

da je v zvezi z banko podano povečano tveganje zlasti, če 
banka ne zagotavlja ali v naslednjih šestih mesecih verjetno 
ne bo zagotavljala minimalnega kapitala v skladu s 136. čle-
nom tega zakona ali ustreznega likvidnostnega položaja v 
skladu s 184. členom tega zakona in so ali verjetno bodo s 
tem izpolnjeni pogoji za odvzem dovoljenja za opravljanje 
bančnih storitev.«

8. člen
Za 253.a členom se doda nov 253.b člen, ki se glasi:

»253.b člen
(cilj izrednih ukrepov)

Izredni ukrepi se izrečejo zaradi reorganizacije banke, 
tako da se:

1. v banki odpravijo razlogi iz prvega odstavka 
253.a člena tega zakona in se ponovno vzpostavijo pogoji 
za dolgoročno uspešno poslovanje banke v skladu s tem 
zakonom in drugimi veljavnimi predpisi, ali

2. izvedejo postopki za postopno prenehanje banke, ki 
vključuje delno ali popolno prenehanje poslovanja.«.

9. člen
V 255.a členu se na koncu drugega stavka pika nado-

mesti z vejico in doda besedilo »razen pristojnosti skupščine 
iz 347. člena tega zakona v zvezi z uveljavljanjem sodnega 
varstva zoper odločbo Banke Slovenije o izrednem ukrepu.«.

Za besedilom člena, ki postane nov prvi odstavek, se 
dodajo novi drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se 
glasijo:

»(2) Dolžnosti in pristojnosti članov nadzornega sveta 
banke v skladu s tem zakonom v primeru iz prejšnjega od-
stavka izvaja Banka Slovenije.

(3) Ne glede na določbe ZGD-1 ali druge določbe tega 
zakona glede izvajanja pristojnosti skupščine in nadzor-
nega sveta banke sprejema Banka Slovenije odločitve iz 
prvega odstavka tega člena v zvezi z izvajanjem pristojnosti 
skupščine in nadzornega sveta v obliki sklepov v skladu z 
zakonom, ki ureja Banko Slovenije.

(4) Glede pristojnosti skupščine, ki jih izvaja Banka 
Slovenije v skladu s prvim odstavkom tega člena, se ne 
uporabljajo določbe ZGD-1 glede sklica in odločanja na 
skupščini ter glede izpodbijanja in uveljavljanja ničnosti skle-
pov skupščine.

(5) Banka Slovenije v treh delovnih dneh po izdaji pre-
dlaga vpis sklepa o izvajanju pristojnosti skupščine v sodni 
register zaradi njegove objave po pravilih o objavi zapisnika 
skupščine delniške družbe.

(6) Za banko, ki so ji izrečeni izredni ukrepi, se ne upo-
rabljajo določbe 75. člena tega zakona in določbe 279. člena 
ZGD-1 glede obveznosti imenovanja revizijske komisije.«.
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10. člen
256. člen se spremeni tako, da se glasi:

»256. člen
(imenovanje izredne uprave in člani izredne uprave)
(1) Z odločbo o izredni upravi Banka Slovenije imenuje v 

banki izredno upravo ter imenuje dva ali več izrednih upraviteljev 
s pooblastili za opravljanje funkcije člana izredne uprave banke.

(2) Ko je odločba o imenovanju izredne uprave vročena 
banki:

1. preneha funkcija članom uprave banke ter pooblastila in 
pristojnosti članov uprave banke za vodenje poslov in zastopanje 
banke in

2. izredni upravitelji prevzamejo funkcije članov izredne 
uprave ter pooblastila in pristojnosti vodenja in zastopanja 
banke.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek člani uprave banke, ki so 
jim v skladu s prejšnjim odstavkom prenehala pooblastila za vo-
denje poslov in zastopanje banke, po imenovanju izredne uprave 
še naprej zastopajo banko v postopkih sodnega varstva zoper 
odločbo Banke Slovenije v skladu s 347. členom tega zakona.

(4) Člani uprave banke, ki jim je z imenovanjem izredne 
uprave prenehala funkcija člana uprave banke, niso upravičeni 
do nadomestil ali drugih izplačil, ki so določena v internih aktih 
banke ali dogovorjena s pogodbami med banko in člani uprave 
za primer predčasnega prenehanja ali razrešitve s položaja 
člana uprave banke.

(5) Za člana izredne uprave se uporabljajo določbe tega 
zakona o izrednem pooblaščencu s pooblastili za opravljanje 
funkcije člana uprave banke, razen petega odstavka 249.f člena 
tega zakona.«.

11. člen
Za 256. členom se doda nov 256.a člen, ki se glasi:

»256.a člen
(nadzor nad premoženjskim stanjem članov izredne uprave)

(1) Člani izredne uprave so zavezanci za nadzor nad pre-
moženjskim stanjem po zakonu, ki ureja integriteto in prepreče-
vanje korupcije.

(2) Za postopke prijave premoženjskega stanja, njegovih 
sprememb in izvajanja nadzora nad premoženjskim stanjem za-
vezancev iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

(3) Roki v povezavi z nadzorom nad premoženjskim sta-
njem iz zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, 
pričnejo glede dolžnosti posameznega člana izredne uprave teči 
z dnem, ko nastopi svoj položaj.«.

12. člen
V 258. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(pooblastila in trajanje izredne uprave)«.
V drugem odstavku se na koncu stavka doda vejica in 

besedilo »če ni v tem pododdelku izrecno določeno drugače.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»(3) Trajanje izredne uprave v banki se ob postavitvi iz-

redne uprave določi največ za obdobje enega leta in se lahko 
podaljša, vsakič največ za eno leto, če je podaljšanje nujno za 
dosego ciljev izrednih ukrepov. Skupno trajanje izredne uprave 
ne sme biti daljše od treh let od imenovanja izredne uprave.«.

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

»260. člen
(poročila izredne uprave)

(1) Izredna uprava v dveh mesecih od imenovanja Banki 
Slovenije predloži poročilo o finančnem položaju in poročilo o 
pogojih poslovanja banke v izredni upravi.

(2) Izredna uprava nemudoma poroča Banki Slovenije o 
vseh pomembnih okoliščinah, ki vplivajo na pogoje poslovanja 
banke v trajanju izredne uprave in na uresničitev ciljev izrednih 
ukrepov.

(3) Izredna uprava Banko Slovenije, Komisijo za prepre-
čevanje korupcije ter organe odkrivanja in pregona nemudo-
ma obvesti o vseh ugotovljenih sumih koruptivnih in kaznivih 
dejanj, ki jih je v okviru svojega dela zaznala ali bila o njih 
obveščena.

14. člen
Za 260. členom se dodata nova 260.a in 260.b člen, ki 

se glasita:

»260.a člen
(načrt reorganizacije banke)

(1) Izredna uprava hkrati s poročilom iz prvega odstavka 
260. člena tega zakona predloži Banki Slovenije oceno glede:

1. možnosti, da se z izrednimi ukrepi v banki v ustreznem 
roku vzpostavijo pogoji za dolgoročno uspešno poslovanje 
banke z oceno predvidenih stroškov izvedbe teh ukrepov in

2. izpolnjevanja pogojev iz 320. člena tega zakona za za-
četek stečajnega postopka, oziroma da bodo ti pogoji verjetno 
nastali v naslednjih šestih mesecih in v tem primeru tudi oceno 
posledic morebitnega stečaja banke za položaj upnikov.

(2) Če izredna uprava oceni, da se lahko v banki z določe-
nimi ukrepi v ustreznem roku vzpostavijo pogoji za dolgoročno 
uspešno poslovanje banke, predloži načrt reorganizacije, ki 
vključuje zlasti:

1. opis ukrepov za odpravo razlogov iz prvega odstavka 
253.a člena tega zakona, vključno z ukrepi na podlagi zakona, 
ki ureja ukrepe za krepitev stabilnosti bank, opredelitev rokov, 
v katerih se bodo ukrepi izvedli, in oceno predvidenih stroškov 
izvedbe teh ukrepov,

2. oceno učinkov prenehanja ali konverzije kvalificira-
nih obveznosti banke na podlagi 1.a točke prvega odstavka 
253. člena tega zakona na finančni položaj banke,

3. ukrepe za prerazporeditev in razpršitev potencialnih 
izgub banke,

4. oceno nepredvidenih odhodkov, ki lahko vplivajo na 
obveznosti banke ali na poslovanje banke.

(3) Če izredna uprava oceni, da ukrepi za vzpostavitev 
dolgoročno uspešnega poslovanja v banki ne bodo uspešni ali 
jih ne bo mogoče izvesti v ustreznem roku, izredna uprava v 
načrtu reorganizacije opredeli ukrepe za postopno prenehanje 
banke, vključno z ukrepi za postopno unovčitev premoženja 
banke in poplačilo upnikov banke.

(4) Izredna uprava začne izvajati načrt reorganizacije, ko 
ga potrdi Banka Slovenije.

(5) Izredna uprava obvesti Banko Slovenije o vseh okoli-
ščinah, ki vplivajo na izvajanje načrta reorganizacije in predlaga 
morebitne spremembe načrta. Spremenjeni načrt se začne 
izvajati, ko spremembe na predlog izredne uprave potrdi Banka 
Slovenije.

(6) Če načrt reorganizacije določa postopno prenehanje 
banke, izredna uprava ne sme izplačati kvalificiranih obvezno-
sti banke iz šestega odstavka 261.a člena tega zakona brez 
predhodnega soglasja Banke Slovenije.

260.b člen
(pooblastilo za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov)

(1) Ne glede na 7. točko prvega odstavka 249.f člena tega 
zakona izredna uprava uveljavlja zahtevke iz naslova odško-
dninske odgovornosti nekdanjih članov uprave tudi, če za to ne 
dobi posebnega pooblastila Banke Slovenije.

(2) Izredna uprava uveljavlja zahtevke iz naslova odško-
dninske odgovornosti nekdanjih članov uprave, ki pri oprav-
ljanju svojih nalog niso ravnali v dobro družbe s skrbnostjo 
vestnega in poštenega gospodarstvenika, vedno kadar za to 
obstoji premoženjski interes banke.«.
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15. člen
Za 261. členom se dodajo nov pododdelek »7.7.2. Pre-

nehanje ali konverzija kvalificiranih obveznosti banke« in novi 
261.a, 261.b, 261.c, 261.d in 261.e člen, ki se glasijo:

»261.a člen
(ukrep prenehanja ali konverzije kvalificiranih obveznosti)

(1) Z odločbo o izrednem ukrepu Banka Slovenije določi, 
da:

1. kvalificirane obveznosti delno ali v celoti prenehajo ali
2. se kvalificirane obveznosti banke iz 2. do 4. točke 

šestega odstavka tega člena delno ali v celoti pretvorijo v 
nove navadne delnice banke na podlagi povečanja osnovnega 
kapitala banke z vplačilom stvarnega vložka v obliki terjatev 
upnikov, ki predstavljajo kvalificirane obveznosti.

(2) Odločba o prenehanju kvalificiranih obveznosti mora 
vsebovati:

1. odločitev, katere kvalificirane obveznosti prenehajo, in 
za obveznosti posameznega reda tudi, ali prenehajo v celoti 
oziroma delež, do katerega prenehajo; pri tem lahko Banka 
Slovenije odloči, da delno ali v celoti prenehajo kvalificirane 
obveznosti poznejšega reda samo, če je odločila, da v celoti 
prenehajo kvalificirane obveznosti predhodnega reda,

2. pri prenehanju kvalificiranih obveznosti prvega reda 
tudi znesek osnovnega kapitala po prenehanju kvalificiranih 
obveznosti prvega reda ter nominalni ali pripadajoči znesek 
delnic oziroma odločitev o razveljavitvi delnic v primeru prene-
hanja kvalificiranih obveznosti prvega reda v celoti,

3. če se osnovni kapital banke zaradi prenehanja kvalifici-
ranih obveznosti prvega reda zmanjša pod znesek iz 42. člena 
tega zakona, tudi odločitev o hkratnem povečanju osnovnega 
kapitala banke v skladu z 262.a členom tega zakona najmanj 
v obsegu, da bo banka zagotavljala osnovni kapital v skladu z 
42. členom tega zakona.

(3) Odločba o konverziji kvalificiranih obveznosti v delnice 
mora vsebovati:

1. odločitev, da se osnovni kapital banke poveča s stvar-
nimi vložki, katerih predmet so terjatve upnikov, ki predstavljajo 
kvalificirane obveznosti banke iz 2. do 4. točke šestega odstav-
ka tega člena,

2. odločitev, katere kvalificirane obveznosti banke se pre-
tvorijo v navadne delnice banke v postopku povečanja osnov-
nega kapitala s stvarnimi vložki, in za kvalificirane obveznosti 
posameznega reda tudi, ali se pretvorijo v celoti oziroma delež, 
do katerega se pretvorijo; pri tem lahko Banka Slovenije odloči, 
da se delno ali v celoti pretvorijo kvalificirane obveznosti po-
znejšega reda samo, če je odločila, da v celoti prenehajo ali se 
v celoti pretvorijo kvalificirane obveznosti predhodnega reda,

3. za kvalificirane obveznosti vsakega reda iz šestega 
odstavka tega člena, ki se preoblikujejo v navadne delnice, 
razmerje, izraženo kot višina zneska (enote) kvalificirane ob-
veznosti za eno novo delnico, in

4. ugotovitev, da se z izdajo odločbe šteje, da so terjatve 
upnikov, ki so predmet stvarnih vložkov pri povečanju osnovne-
ga kapitala banke in predstavljajo kvalificirano obveznost banke 
iz 2. točke tega odstavka, prenesene na banko ter nove delnice 
vpisane in vplačane.

(4) Za odločitev o povečanju osnovnega kapitala banke 
v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena se uporablja 
262.a člen tega zakona.

(5) Banka Slovenije mora v zvezi s prenehanjem ali kon-
verzijo kvalificiranih obveznosti banke zagotoviti, da posamezni 
upnik zaradi prenehanja ali konverzije kvalificiranih obveznosti 
banke ne utrpi večjih izgub, kot bi jih utrpel v primeru stečaja 
banke.

(6) Kvalificirane obveznosti banke so:
1. osnovni kapital banke (obveznosti prvega reda),
2. obveznosti do imetnikov hibridnih finančnih instrumen-

tov iz 4. točke prvega odstavka 133. člena tega zakona (obvez-
nosti drugega reda),

3. obveznosti do imetnikov finančnih instrumentov, ki se 
po 134. členu tega zakona upoštevajo pri izračunu dodatnega 
kapitala banke, razen če so te obveznosti že zajete v 1. ali 
2. točki tega odstavka (obveznosti tretjega reda),

4. obveznosti, ki niso zajete v 1., 2. ali 3. točki tega 
odstavka, in bi se v primeru stečajnega postopka nad banko 
poplačale po poplačilu navadnih terjatev do banke (obveznosti 
četrtega reda).

261.b člen
(ugotavljanje vrednosti sredstev)

(1) Banka Slovenije odloči o prenehanju ali konverziji 
kvalificiranih obveznosti na podlagi ocene vrednosti sredstev 
banke, ki jo izdela neodvisni cenilec podjetij tako, da oceni:

– višino poplačila kvalificiranih obveznosti iz sredstev 
banke ob predpostavki nedelujočega podjetja in

– emisijsko vrednost novih delnic banke, ki se izdajo ob 
povečanju osnovnega kapitala banke s konverzijo kvalificiranih 
obveznosti, ob predpostavki delujočega podjetja.

(2) Pri oceni vrednosti na podlagi prejšnjega odstavka se 
ne upoštevajo morebitni učinki ukrepov državne pomoči banki 
ali ukrepov Banke Slovenije za likvidnostno pomoč banki.

(3) Kadar zaradi nujnosti ukrepa ni mogoče pravočasno 
pridobiti ocene iz prvega odstavka, oceno vrednosti izdela 
Banka Slovenije.

261.c člen
(obseg prenehanja ali konverzije kvalificiranih obveznosti)

(1) Banka Slovenije v odločbi o prenehanju kvalificiranih 
obveznosti iz drugega odstavka 261.a člena tega zakona do-
loči prenehanje kvalificiranih obveznosti banke v obsegu, ki 
je potreben zaradi pokrivanja izgube banke, z upoštevanjem 
vrednotenja sredstev v skladu s prejšnjim členom.

(2) Banka Slovenije v odločbi o konverziji kvalificiranih 
obveznosti iz tretjega odstavka 261.a člena tega zakona odloči 
o konverziji kvalificiranih obveznosti v navadne delnice banke 
v obsegu, ki je potreben za doseganje kapitalske ustreznosti 
banke v skladu z zahtevami Banke Slovenije.

261.d člen
(druga pravila o konverziji kvalificiranih obveznosti)
V odločbi o konverziji kvalificiranih obveznosti mora Ban-

ka Slovenije pri določitvi razmerja iz 3. točke tretjega odstavka 
261.a člena tega zakona upoštevati vrednost kvalificiranih ob-
veznosti, ki so predmet stvarnih vložkov, na podlagi cenitve iz 
261.b člena tega zakona, in glede na verjetni delež poplačila 
teh terjatev v primeru prenehanja banke, če ne bi bili izrečeni 
izredni ukrepi.

261.e člen
(pravice upnikov v primeru prenehanja ali konverzije 

kvalificiranih obveznosti)
(1) Upniki kvalificiranih obveznosti niso upravičeni zahte-

vati od banke povračila škode ali uveljavljati drugih zahtevkov, 
ki so pogodbeno dogovorjeni za primer kršitve ali neizpolnitve 
pogodbenih obveznosti banke, če je kršitev ali neizpolnitev 
pogodbenih obveznosti banke posledica izrednega ukrepa na 
podlagi tega zakona. Pogodbena ureditev, ki bi bila v nasprotju 
s to določbo, je nična.

(2) Učinki izrednega ukrepa prenehanja ali konverzije 
kvalificiranih obveznosti se ne štejejo kot upravičen razlog za 
predčasno razvezo ali odstop od pogodbe, ki jo je pogodbena 
stranka sklenila z banko, in ki določa pravico do predčasne 
razveze ali odstopa od pogodbe v primeru kršitve ali neizpol-
nitve pogodbenih obveznosti. Prav tako se izredni ukrep iz 
prejšnjega stavka, ne glede na besedilo pogodbe med banko 
in nasprotno pogodbeno stranko, ne šteje kot upravičen razlog 
za dospetje drugih obveznosti iz pogodbe. Pogodbena ureditev, 
ki bi bila v nasprotju s to določbo, je nična.
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(3) Prejšnji odstavek se uporablja tudi v primeru dogovo-
ra, ki ga je banka sklenila z nasprotno pogodbeno stranko, in 
ki določa pravico nasprotne pogodbene stranke, da v primeru 
neizpolnitve ali druge kršitve pogodbenih obveznosti iz katere-
koli pogodbe, ki je sklenjena med strankama in za katero velja 
dogovor, šteje svojo nasprotno terjatev iz katerekoli pogodbe, 
za katero velja dogovor, kot dospelo, ali da uveljavlja pravico 
do predčasne razveze ali do odstopa od posamezne ali vseh 
pogodb, za katere velja dogovor.

(4) Prejšnji odstavek se uporablja tudi za pogodbe, ki so 
sklenjene med banko in drugo osebo, ki je na podlagi dogovora 
med banko in nasprotno stranko vključena v dogovor.

(5) Za potrebe drugega, tretjega in četrtega odstavka 
tega člena se kot pogodba upoštevajo tudi finančni instrumenti, 
katerih imetnik ali izdajatelj je banka.«

16. člen
Pododdelek 7.7.2. postane nov pododdelek 7.7.3.

17. člen
Pododdelek 7.7.3. postane nov pododdelek 7.7.4.

18. člen
V 262.a členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(1) Banka Slovenije z odločbo o povečanju osnovnega 

kapitala določi emisijski znesek novih delnic, ki jih bo vplačal 
investitor. Banka Slovenije za namen določitve emisijskega 
zneska novih delnic pridobi oceno neodvisnega cenilca podjetij.

(2) Banka Slovenije lahko z odločbo o povečanju osnov-
nega kapitala iz prejšnjega odstavka odloči, da se zaradi iz-
vedbe povečanja osnovnega kapitala izdajo nove navadne 
delnice banke.«.

19. člen
Pododdelek 7.7.4. postane nov pododdelek 7.7.5.

20. člen
V drugem odstavku 262.b člena se na koncu napove-

dnega stavka doda besedilo »kvalificirane obveznosti banke 
iz šestega odstavka 261.a člena tega zakona«, dvopičje pa se 
nadomesti s piko. Besedilo »1. obveznosti banke do delničarjev 
banke, razen terjatve iz naslova vplačanih vlog, ki so zajam-
čene na podlagi tega zakona, 2. obveznosti banke do upnikov 
iz naslova hibridnih instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu 
temeljnega kapitala banke« se črta.

21. člen
Pododdelek 7.7.5. postane nov pododdelek 7.7.6.

22. člen
263. člen se spremeni tako, da se glasi:

»263. člen
(ocena rezultatov izrednih ukrepov)

(1) Banka Slovenije na podlagi poročil izredne uprave in 
drugih okoliščin najmanj enkrat na tri mesece oceni uspešnost 
izrednih ukrepov glede na cilje iz 253.b člena tega zakona.

(2) Če Banka Slovenije oceni, da se med trajanjem izrednih 
ukrepov stanje banke ni toliko izboljšalo, da bi bila banka sposob-
na zagotoviti dolgoročno uspešno poslovanje v skladu s tem zako-
nom in drugimi veljavnimi predpisi, izda odločbo o začetku prisilne 
likvidacije ali o ugotovitvi pogojev za začetek stečaja banke.«.

23. člen
266. člen se spremeni tako, da se glasi:

»266. člen
(razlogi za začetek prisilne likvidacije)

(1) Banka Slovenije izda odločbo o začetku prisilne likvi-
dacije:

1. če je banki odvzeto dovoljenje za opravljanje bančnih 
storitev,

2. če je dovoljenje za opravljanje bančnih storitev prene-
halo zaradi razlogov iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 87. člena 
tega zakona in skupščina banke v dveh mesecih po izdaji 
odločbe iz drugega odstavka 87. člena tega zakona ni sprejela 
sklepa o likvidaciji banke iz 76. člena ali sklepa o spremembi 
dejavnosti banke iz 80. člena tega zakona,

3. če nastopijo okoliščine iz drugega odstavka 263. člena 
tega zakona in ni pogojev za začetek stečajnega postopka.

(2) Banka Slovenije izda odločbo o začetku prisilne likvi-
dacije:

1. v primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka: hkrati z izda-
jo odločbe o odvzemu dovoljenja,

2. v primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka: v osmih dneh 
po izteku dvomesečnega roka za sprejetje sklepa o likvidaciji 
ali o spremembi dejavnosti banke,

3. v primeru iz 3. točke prejšnjega odstavka: v osmih 
dneh, ko Banka Slovenije ugotovi okoliščine iz drugega odstav-
ka 263. člena tega zakona.«.

24. člen
V prvem odstavku 268. člena se beseda »izdaje« nado-

mesti z besedo »vročitve«, za besedilom »o prisilni likvidaciji« 
pa se doda besedilo »banki prenehajo funkcije članom uprave 
banke in«.

25. člen
Naslov pododdelka 7.8.2. se spremeni tako, da se glasi:
»7.8.2. Posebne določbe za priznanje učinkov ukrepov 

pristojnih organov zoper banke, ki opravljajo storitve v drugi 
državi članici, in za banko države članice, ki opravlja storitve v 
Republiki Sloveniji«.

26. člen
Besedilo 272. člena, ki postane nov prvi odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ukrep pristojnega organa države članice o začetku 

postopka zoper banko države članice, ki opravlja bančne in 
druge vzajemno priznane finančne storitve v Republiki Sloveniji 
neposredno ali preko podružnice, in se izreče banki države 
članice zaradi prenehanja ali reorganizacije banke, ima brez 
posebnega postopka priznanja in izvršitve odločbe pristojnega 
organa države članice neposredni učinek na območju Re-
publike Slovenije, in sicer takoj, ko postane izvršljiv v državi 
članici.«.

Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odsta-
vek, ki se glasita:

»(2) Postopki iz prejšnjega odstavka za prenehanje 
banke vključujejo vse postopke, ki imajo splošne učinke in 
jih uvedejo, spremljajo in nadzirajo upravni ali sodni organi 
države članice, da bi unovčili premoženje banke, vključno s 
postopki, ki se zaključijo s poravnavo ali drugim podobnim 
ukrepom.

(3) Postopki iz prvega odstavka tega člena za reorgani-
zacijo banke vključujejo ukrepe, o katerih odloči pristojni organ 
države članice sedeža za ohranitev ali ponovno vzpostavitev 
finančno trdnega položaja banke, in ki lahko vplivajo na že 
veljavne pravice tretjih oseb, vključno z ukrepi, ki vključujejo 
možnost začasne ustavitve plačil in izvršilnih ukrepov ali zni-
žanje obveznosti.«.

27. člen
V 273. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(obveščanje nadzornih organov druge države članice o izre-
dnih ukrepih in o začetku postopka prisilne likvidacije)«.

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če banka opravlja bančne in druge vzajemno prizna-

ne finančne storitve v drugi državi članici, Banka Slovenije o 
tem, da bo izdala odločbo o izrednem ukrepu, ki vključuje ukrep 
prenehanja ali konverzije kvalificiranih obveznosti banke ali 
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odločbo o začetku postopka prisilne likvidacije, obvesti pristojni 
nadzorni organ države članice, v kateri ima banka podružnico 
ali v kateri neposredno opravlja bančne in druge vzajemno pri-
znane finančne storitve. V obvestilu mora navesti tudi pravne 
posledice in dejanske učinke izdane odločbe.«

28. člen
274. člen se spremeni tako, da se glasi:

»274. člen
(objava povzetka odločbe o izrednem ukrepu in o začetku 

postopka prisilne likvidacije v Uradnem listu EU)
(1) Banka Slovenije mora odločbo iz prvega odstavka 

273. člena tega zakona v obliki povzetka objaviti v Uradnem 
listu EU in v dveh dnevnih časopisih, ki izhajata na celotnem 
območju države članice, v kateri ima banka podružnico ali v 
kateri neposredno opravlja bančne in druge vzajemno priznane 
finančne storitve.

(2) Povzetek mora biti objavljen v uradnem jeziku države 
članice, v kateri ima banka podružnico ali v kateri neposredno 
opravlja bančne in druge vzajemno priznane finančne storitve. 
Povzetek mora obsegati:

1. razloge in pravno podlago za izdajo odločbe,
2. morebitne roke za vložitev pravnega sredstva zoper 

odločbo ter
3. ime in naslov pristojnega organa, pri katerem se vloži 

pravno sredstvo zoper odločbo.
(3) V primeru odločbe o prisilni likvidaciji mora povzetek 

iz prejšnjega odstavka obsegati tudi:
1. ime in naslov organa, ki vodi postopek prisilne likvi-

dacije,
2. pravo, ki se uporablja za postopek prisilne likvidacije,
3. imena likvidacijskih upraviteljev,
4. rok za prijavo terjatev in pravne posledice, če upnik 

terjatve ne prijavi.«.

29. člen
V 318. členu se na koncu stavka doda besedilo »na pod-

lagi zakona, ki ureja prisilno poravnavo gospodarskih družb«.

30. člen
Naslov pododdelka 10.2.2. se spremeni tako, da se glasi:
»10.2.2. Postopek sodnega varstva proti odločbi o prene-

hanju banke in o izrednem ukrepu«.

31. člen
V prvem odstavku 346. člena se na koncu stavka doda 

besedilo »ter proti odločbi o izrednem ukrepu«.
V drugem odstavku se za besedilom »o prenehanju ban-

ke« doda besedilo »in odločbi o izrednem ukrepu«.

32. člen
347. člen se spremeni tako, da se glasi:

»347. člen
(tožnik)

(1) Tožbo proti odločbi Banke Slovenije o prenehanju ban-
ke in proti odločbi o izrednem ukrepu lahko vloži banka. Rok za 
vložitev tožbe zoper odločbo o prenehanju banke ali odločbo o 
izrednem ukrepu teče od dneva, ko je odločba vročena vsem 
članom uprave banke.

(2) Če so upravi banke na podlagi odločbe o prenehanju 
banke ali odločbe o izrednem ukrepu prenehala pooblastila za 
vodenje poslov in zastopanje banke, banko v postopku sodne-
ga varstva zoper odločbo Banke Slovenije zastopajo osebe, 
ki so jim zaradi odločbe o prenehanju banke ali o izrednem 
ukrepu prenehale funkcije članov uprave banke. Za namen 
zastopanja v postopku sodnega varstva sklene banka s temi 
osebami podjemno pogodbo.

(3) Osebe, ki so jim na podlagi odločbe o prenehanju 
banke ali odločbe o izrednem ukrepu prenehale funkcije čla-
nov uprave banke, morajo v zvezi z zastopanjem banke na 
podlagi prejšnjega odstavka ravnati s skrbnostjo vestnega 
in poštenega gospodarstvenika. Osebe, ki so jim zaradi od-
ločbe o prenehanju banke ali o izrednem ukrepu prenehale 
funkcije članov uprave banke, zgolj zaradi tega dejstva niso 
oproščene odgovornosti članov uprave banke do banke in 
delničarjev glede skrbnosti pri uveljavljanju pravic sodnega 
varstva zoper odločbo o prenehanju banke ali o izrednem 
ukrepu.

(4) Delničarji banke, katerih skupni deleži dosegajo naj-
manj desetino osnovnega kapitala banke, lahko zaradi uve-
ljavljanja sodnega varstva zoper odločbo Banke Slovenije o 
prenehanju banke ali o izrednem ukrepu zahtevajo od uprave 
banke ali od izredne uprave, če je imenovana, da skliče skup-
ščino delničarjev banke s predlogom, da skupščina razreši 
osebe, ki so na podlagi drugega odstavka tega člena poobla-
ščene za zastopanje banke, in da imenuje druge osebe, ki v 
postopkih sodnega varstva zoper odločbo Banke Slovenije 
zastopajo banko.

(5) Za plačilo stroškov v zvezi s postopki uveljavljanja 
sodnega varstva zoper odločbo Banke Slovenije o prenehanju 
banke in proti odločbi o izrednem ukrepu, vključno s stroški 
nadomestil za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje banke 
v skladu s tem členom, odgovarjajo osebe iz tretjega odstavka 
tega člena. Ne glede na prejšnji stavek odgovarjajo za stroške 
iz prejšnjega stavka v primeru, da so v skladu s prejšnjim 
odstavkom imenovane druge osebe, ki v postopkih sodnega 
varstva zoper odločbo Banke Slovenije zastopajo banko, tisti 
delničarji, ki so glasovali za sklep iz prejšnjega odstavka.

(6) Osebe, ki so v skladu s tem členom pooblaščene 
za zastopanje banke v postopkih sodnega varstva zoper 
odločbo Banke Slovenije, lahko zahtevajo od izredne uprave, 
če je imenovana, da jim predloži informacije in podatke o 
poslovanju banke, ki jih potrebujejo za uveljavljanje sodnega 
varstva.«

33. člen
V prvem odstavku 348. člena se za besedilom »o prene-

hanju banke« doda besedilo »ali o izrednem ukrepu«.

34. člen
V drugem odstavku 349. člena se za besedilom »o prene-

hanju banke« doda besedilo »ali o izrednem ukrepu«.

35. člen
Naslov 10.2.3. pododdelka se črta.

36. člen
Besedilo 350. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če v postopku sodnega varstva proti odločbi Banke Slo-

venije o prenehanju banke ali o izrednem ukrepu sodišče ugo-
tovi, da so podani razlogi, na podlagi katerih bi lahko v skladu 
z ZUS-1 odpravilo odločbo ali zadržalo njeno izvajanje, odločbe 
o odpravi ali zadržanja ne izda, ampak s sodbo ugotovi, da je 
odločba nezakonita in da niso bili podani pogoji za prenehanje 
ali za izredni ukrep. Odločba sodišča o nezakonitosti odločbe 
o prenehanju banke ali o izrednem ukrepu ne vpliva na učinke 
odločbe o prenehanju ali na učinke izrednega ukrepa po tem 
zakonu.«.

37. člen
Za 350. členom se doda nov 350.a člen, ki se glasi:

»350.a člen
(varstvo delničarjev in upnikov v primeru odločbe  

o izrednih ukrepih)
(1) Delničarji, upniki in druge osebe, katerih pravice so 

prizadete zaradi učinkov odločbe Banke Slovenije o izrednem 
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ukrepu, lahko zahtevajo od Banke Slovenije povrnitev škode 
ob upoštevanju 223.a člena tega zakona, če dokažejo, da je 
škoda, ki je nastala zaradi učinkov izrednega ukrepa, višja kot 
bi bila v primeru, če izredni ukrep ne bi bil izrečen.

(2) Za varstvo pravic delničarjev in upnikov v primeru od-
ločbe o prenehanju banke ali o izrednem ukrepu se v razmerju 
do Banke Slovenije ne uporablja 264. člen ZGD-1.

(3) Če je zoper odločbo o izrednem ukrepu vložena tož-
ba v skladu s 347. členom tega zakona, mora sodišče, ki od-
loča o odškodninskem zahtevku na podlagi prvega odstavka 
tega člena, prekiniti postopek do odločitve sodišča v postopku 
sodnega varstva zoper odločbo Banke Slovenije.«.

38. člen
Za drugim odstavkom 353. člena se doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se odločba o preneha-

nju banke ali o izrednem ukrepu vroči banki in po pravilih za 
osebno vročitev tudi vsem članom uprave banke.«.

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

39. člen
(1) Postopki sodnega varstva, ki so se začeli pred uve-

ljavitvijo tega zakona, se končajo po pravilih, ki so veljala pred 
uveljavitvijo tega zakona, če ni v drugem do četrtem odstavku 
tega člena določeno drugače.

(2) Če je uprava banke na podlagi pravil, ki so veljala 
pred uveljavitvijo tega zakona, vložila tožbo zoper odločbo 
Banke Slovenije, se za razmerja med člani uprave in delničarji 
banke glede uveljavljanja pravic sodnega varstva zoper od-
ločbo o izrednem ukrepu po uveljavitvi tega zakona uporablja 
32. člen tega zakona.

(3) Če je bila odločba o imenovanju izredne uprave ban-
ki izrečena v zadnjih šestih mesecih pred uveljavitvijo tega 
zakona, in uprava banke, ki so ji na tej podlagi prenehala 
druga pooblastila za zastopanje banke, ni vložila tožbe za 
uveljavljanje sodnega varstva zoper to odločbo po pravilih, ki 
so veljala pred uveljavitvijo tega zakona, lahko po uveljavitvi 
tega zakona delničarji banke, ki skupno dosegajo najmanj 
desetino osnovnega kapitala banke, pooblastijo enega ali 
več članov uprave banke, ki so jim na podlagi odločbe Banke 
Slovenije prenehala druga pooblastila za zastopanje banke, 
da v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona vložijo tožbo zaradi 
uveljavljanja sodnega varstva zoper odločbo Banke Slovenije 
o izrednem ukrepu.

(4) Za uveljavljanje sodnega varstva v skladu s prejšnjim 
odstavkom se smiselno uporabljajo določbe 32. člena tega 
zakona.

40. člen
Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo 

funkcijo člana izredne uprave banke, svoje premoženjsko 
stanje prijavijo v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona.

41. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 450-03/13-24/28
Ljubljana, dne 14. novembra 2013
EPA 1513-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3443. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 

Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za vztrajno, 60-letno načrtno, strokovno in sistematično 
skrb za dobrobit otrok ter s tem za kakovostno življenje družin 
prejme

Zveza prijateljev mladine Slovenije

SREBRNI RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-41/2013-3
Ljubljana, dne 22. novembra 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

VLADA
3444. Uredba o dopolnitvi Uredbe o metodologiji 

za določitev osnov za izračun sredstev 
za izvajanje javne službe na področju kulture

Na podlagi 27. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – odl. US) je Vlada 
Republike Slovenije izdala

U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za določitev 

osnov za izračun sredstev za izvajanje javne 
službe na področju kulture

1. člen
V Uredbi o metodologiji za določitev osnov za izračun 

sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni 
list RS, št. 100/03 in 81/09) se za 8. členom doda nov 8.a člen, 
ki se glasi:

»8.a člen
Če proračunska sredstva v proračunu Republike Slo-

venije ne zadoščajo za financiranje obsega izvajanja javne 
službe skladno s to uredbo, obseg sredstev za določitev 
osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe pred-
stavljajo razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slo-
venije, ki so po ekonomskih namenih določena v skladu z 
izhodišči Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov 
proračunov. Znižanje obsega sredstev za financiranje posa-
mezne osnove iz 3. člena te uredbe se lahko določi za vsako 
osnovo posebej. Konkretna izhodišča za določitev obsega 
sredstev izvajalcem javne službe se določijo z navodili ob 
vsakokratnem pozivu za pripravo predlogov finančnih načr-
tov in programov dela.«.
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KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-11/2013
Ljubljana, dne 21. novembra 2013
EVA 2013-3340-0020

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

3445. Uredba o spremembi Uredbe o stanju 
površinskih voda

Na podlagi prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O 
o spremembi Uredbe o stanju površinskih voda

1. člen
V Uredbi o stanju površinskih voda (Uradni list RS, 

št. 14/09 in 98/10) se priloga 1 nadomesti z novo prilogo 1, ki 
je kot priloga sestavni del te uredbe.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00728-58/2013
Ljubljana, dne 21. novembra 2013
EVA 2013-2330-0035

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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PRILOGA 
 
»PRILOGA 1: PARAMETRI KEMIJSKEGA STANJA POVRŠINSKIH VODA  
Št. Številka CAS Številka EU Ime parametra* Opredelitev 

parametra 
Ugotavljanje 

trendov 
1 15972-60-8 240-110-8 alaklor PS  

2 120-12-7 204-371-1 antracen PNS S, ŽO 

3 1912-24-9 217-617-8 atrazin PS  

4 71-43-2 200-753-7 benzen PS  

5 ni določena ni določena bromirani difenileter**  S, ŽO 

 32534-81-9 ni določena pentabromodifenileter (sorodne snovi 28, 
47, 99, 100, 153 in 154)* PNS***  

6 7440-43-9 231-152-8 kadmij in njegove spojine PNS S, ŽO 

6a 56-23-5  ogljikov tetraklorid DO  

7 85535-84-8 287-476-5 kloroalkani, C10-13 ** PNS S, ŽO 

8 470-90-6 207-432-0 klorofenvinfos PS  

9 2921-88-2 220-864-4 klorpirifos (klorpirifos-etil) PS  

9a   ciklodienski pesticidi DO  

 309-00-2  aldrin DO  

 60-57-1  dieldrin DO  

 72-20-8  endrin DO  

 465-73-6  izodrin DO  

9b ni določena  vsota DDT  DO  

 50-29-3  para-para-DDT DO  

10 107-06-2 203-458-1 1,2-dikloroetan PS  

11 75-09-2 200-838-9 diklorometan PS  

12 117-81-7 2-04-211-0 di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) PS S, ŽO 

13 330-54-1 206-354-4 diuron PS  

14 115-29-7 204-079-4 endosulfan PNS  

15 206-44-0 205-912-4 fluoranten**** PS S 

16 118-74-1 204-273-9 heksaklorobenzen PNS S, ŽO 

17 87-68-3 201-765-5 heksaklorobutadien PNS S, ŽO 

18 608-73-1 210-158-9 heksaklorocikloheksan PNS  S 

19 34123-59-6 251-835-4 izoproturon PS  

20 7439-92-1 231-100-4 svinec in njegove spojine PS S, ŽO 

21 7439-97-6 231-106-7 živo srebro in njegove spojine PNS S, ŽO 

22 91-20-3 202-049-5 naftalen PS  

23 7440-02-0 231-111-14 nikelj in njegove spojine PS  

24 25154-52-3 246-672-0 nonilfenol PNS  

 104-40-5 203-199-4 (4-nonilfenol)*  PNS  



Uradni list Republike Slovenije Št. 96 / 22. 11. 2013 / Stran 10359 

  2

Št. Številka CAS Številka EU Ime parametra* Opredelitev 
parametra 

Ugotavljanje 
trendov 

25 1806-26-4 217-302-5 oktilfenol PS  

 140-66-9 ni določena (4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)fenol)*  PS  

26 608-93-5 210-172-5 pentaklorobenzen PNS S, ŽO 

27 87-86-5 231-152-8 pentaklorofenol PS  

28 ni določena ni določena poliaromatski ogljikovodiki PNS  

 50-32-8 200-028-5 (benzo(a)piren) PNS S, ŽO 

 205-99-2 205-911-9 (benzo(b)fluoranten) PNS S, ŽO 

 191-24-2 205-883-8 (benzo(g,h,i)perilen) PNS S, ŽO 

 207-08-9 205-916-6 (benzo(k)fluoranten) PNS S, ŽO 

 193-39-5 205-893-2 (indeno(1,2,3-cd)piren) PNS S, ŽO 

29 122-34-9 204-535-2 simazin PS  

29a 127-18-4  tetrakloroetilen DO  

29b 79-01-6  trikloroetilen DO  

30 ni določena ni določena tributilkositrove spojine PNS  

 36643-28-4 ni določena tributilkositrov kation PNS S, ŽO 

31 12002-48-1 234-413-4 triklorobenzeni PS  

32 67-66-3 200-663-8 triklorometan PS  

33 1582-09-8 216-428-8 trifluralin PS  

 

PS – prednostna snov 
PNS – prednostna nevarna snov 
DO – drugo onesnaževalo 
 
S medij za spremljanje koncentracije parametra v skladu z 9.a členom te uredbe je sediment. 
 
ŽO medij za spremljanje koncentracije parametra v skladu z 9.a členom te uredbe je živi organizem. 

Živi organizmi so določeni v prilogi 2 te uredbe.  
* Pri skupinah snovi so kot indikativni parametri našteti posamezni značilni predstavniki (v oklepajih in 

brez številke).  

** Te skupine snovi običajno zajemajo veliko posameznih spojin. Trenutno ni mogoče dati primernih 
indikativnih parametrov. 

*** Samo pentabromobifenileter (številka CAS 32534-81-9). 

**** Fluoranten je na seznamu kot indikator drugih, nevarnejših poliaromatskih ogljikovodikov.« 
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3446. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi 
seznama strateškega blaga in pripadajočih 
nadzornih režimih

Na podlagi prvega odstavka 4. člena, četrtega odstavka 
6. člena, prvega in četrtega odstavka 9. člena, prvega odstav-
ka 13. člena, prvega odstavka 17. člena in tretjega odstavka 
18. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega 
pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06 in 8/10 
− ZNIBDR-A) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi seznama 
strateškega blaga in pripadajočih nadzornih 

režimih

1. člen
V Uredbi o določitvi seznama strateškega blaga in pripa-

dajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 4/11) se v 1. členu 
v tretji alineji črta besedilo »oziroma za katere zadostuje prigla-
sitev«, sedma alineja pa se spremeni tako, da se glasi:

»– strateško blago in dejavnosti, za katere je potrebno 
poročanje.«.

2. člen
V Prilogi se:
– pod Skupino 3 v opombi 2 besedilo »10 masnim« 

nadomesti z besedilom »1 masni«, v opombi 4 pa besedilo 
»10 masnih« z besedilom »1 masni«;

– pod Skupino 4 opomba 1 spremeni tako, da se glasi:
»1Predhodno je treba najaviti kemikalijo v objektu, v ka-

terem nameravajo zavezanci v naslednjem koledarskem letu 
proizvesti, predelati ali porabiti eno tono ali več čiste kemikalije 
na posamezni objekt.«.

3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-6/2013
Ljubljana, dne 21. novembra 2013
EVA 2012-2711-0028

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

3447. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o posebnih zahtevah za objekte, v katerih 
so eksplozivi ali pirotehnični izdelki

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o eksplo-
zivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o posebnih zahtevah za objekte, v katerih  
so eksplozivi ali pirotehnični izdelki

1. člen
V Uredbi o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so 

eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Uradni list RS, št. 124/08, 
70/12 in 90/12), se v prvem odstavku 4. člena 5. točka spre-
meni tako, da se glasi:

»5. nevaren objekt je objekt ali skupina objektov, v katerih 
se opravlja dejavnost proizvodnje ali prometa eksplozivov ali 
pirotehničnih izdelkov in tvorijo prostorsko zaključeno celoto ter 
se delijo na nevarni in nenevarni del. Med nevarne objekte se 
ne prištevajo prodajna mesta in prodajalne smodnikov ali piro-
tehničnih izdelkov iz 51. člena te uredbe, priročna trgovinska 
skladišča in trgovinska skladišča ter zabojniki za prodajo ali 
skladiščenje pirotehničnih izdelkov;«.

29. točka se spremeni tako, da se glasi:
»29. zabojnik za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih iz-

delkov je začasen objekt, ki je namenjen prodaji ali skladiščenju 
pirotehničnih izdelkov in opreme za njihovo varno uporabo in 
ni gradbeni objekt po predpisih, ki urejajo graditev objektov.«.

2. člen
V prvem odstavku 19. člena se za drugim stavkom doda 

nov stavek, ki se glasi: »Ne glede na določbo iz prejšnjega 
stavka mora biti ograja okrog nevarnega objekta, v katerem se 
opravlja dejavnost proizvodnje pirotehničnih izdelkov, posta-
vljena na razdalji, kot je določena v presoji požarne varnosti, 
vendar najmanj 3 m od objekta.«.

3. člen
Četrti odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pri sušilnicah z umetnim zračenjem ni dovoljena re-

cirkulacija zraka, temveč je treba dovajati svež zrak. Ne glede 
na določbo iz prejšnjega stavka se recirkulacija zraka lahko 
uporablja v sušilnicah z umetnim zračenjem, ki so opremljene 
s filtri zraka in ventilatorji v Ex- izvedbi. V obeh primerih pa 
mora biti poskrbljeno, da zrak, ki se dovaja, s seboj ne nosi 
prahu eksplozivov. Sušilnice morajo imeti varnostno napravo, 
ki onemogoča ogrevanje grelnih teles, če ventilator ne obratuje 
ali ni dovajanja zraka.«.

4. člen
V šestem odstavku 51. člena se za besedo »celico« doda 

vejica in besedilo »nakupovalno pot v nakupovalnem centru«.

5. člen
V 60.a členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) V zabojniku za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih 

izdelkov se smejo prodajati in skladiščiti pirotehnični izdelki in 
oprema za njihovo varno uporabo.«.

Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek, doseda-
nji drugi odstavek pa se črta.

6. člen
Drugi odstavek 60.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Tlorisna površina zabojnika ne sme presegati 30 m2, 

najvišja notranja višina pa je omejena na največ 3 m, merjeno 
od najnižje točke tal zabojnika.«.

7. člen
Prvi odstavek 60.č člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zabojnik mora biti postavljen najmanj 10 m od vhoda 

v stavbo za trgovsko ali drugo storitveno dejavnost. Odmik od 
sten stavbe mora biti določen v presoji požarne varnosti, ki jo 
izdela odgovorni projektant požarne varnosti, vendar pa ta ne 
sme biti manjši od izpraznjenega prostora, kot ga določa tretji 
odstavek tega člena. Če je pred posamezno stavbo postavlje-
nih več zabojnikov, morajo biti med seboj oddaljeni najmanj 
10 m.«.

8. člen
60.e člen se spremeni tako, da se glasi:

»60.e člen
(dovoljenje za postavitev)

(1) Za postavitev zabojnika za prodajo ali skladiščenje pi-
rotehničnih izdelkov je potrebno dovoljenje pristojnega organa 
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glede na mesto postavitve. Dovoljenje se izda, če so izpolnjene 
splošne zahteve iz 60.a člena in posebne zahteve iz 60.b člena 
te uredbe ter osebni pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja eksplo-
zive in pirotehnične izdelke, ter če je vlogi priložena ustrezna 
presoja požarne varnosti odgovornega projektanta, ki izpolnjuje 
pogoje po predpisih, ki urejajo požarno varnost.

(2) Dovoljenje se lahko izda za čas trajanja pogodbe o 
najemu prostora za postavitev zabojnika, vendar največ za 
pet let. Po petih letih je treba pridobiti novo dovoljenje. Če se 
na isti lokaciji zabojnik premakne ali začasno odstrani, mora 
odgovorna oseba pravne osebe oziroma podjetnika, na kate-
rega se glasi dovoljenje, najkasneje v dveh delovnih dneh po 
ponovni postavitvi to priglasiti pristojnemu organu, ki je izdal 
dovoljenje. Priglasitvi se priložijo tlorisna skica postavitve v me-
rilu, iz katere so razvidni vsi odmiki, ustrezna presoja požarne 
varnosti odgovornega projektanta požarne varnosti ter izjava, 
da je zabojnik nepoškodovan in da ustreza vsem splošnim in 
posebnim zahtevam za postavitev. Pristojni organ o priglasitvi 
obvesti inšpektorat, pristojen za notranje zadeve, in policijsko 
postajo, na območju katere stoji zabojnik.«.

9. člen
V prvem odstavku 62. člena se 20. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»20. ne upošteva omejitve ali ne upošteva splošnih zah-

tev, ki se nanašajo na prodajo in skladiščenje pirotehničnih 
izdelkov in opreme za njihovo varno uporabo (60.a člen);«.

Za 25. točko se pika nadomesti s podpičjem ter doda nova 
26. točka, ki se glasi:

»26. v predpisanem roku ne priglasi pristojnemu organu 
premika ali ponovne postavitve zabojnika, ga postavi v na-
sprotju s priloženo skico ali presojo požarne varnosti ali v izjavi 
navede neresnične podatke (drugi odstavek 60.e člena).«.

10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00717-33/2013
Ljubljana, dne 21. novembra 2013
EVA 2013-1711-0081

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

MINISTRSTVA
3448. Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov 

javnih del

Na podlagi petega odstavka 53. člena Zakona o urejanju 
trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13 
– ZIUPTDSV in 63/13) izdaja ministrica za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti

P R A V I L N I K
o izboru in sofinanciranju programov javnih del

1. člen
Ta pravilnik podrobneje ureja izbor programov javnih del, 

izbor ter sofinanciranje programov usposabljanja in izobraževa-
nja za udeležence programov javnih del, merila za oblikovanje 
kvot sredstev javnega povabila za izbor programov javnih del 
(v nadaljnjem besedilu: javno povabilo) po območnih službah 
ter kvote sredstev na centralni službi Zavoda Republike Slo-

venije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), merila 
za določanje deležev plač za dolgotrajno brezposelne osebe, 
vključene v programe javnih del, ki jih sofinancira zavod, vrsto 
stroškov, ki jih zavod zagotavlja poleg deleža plač ter poročanje 
zavoda ministrstvu, pristojnemu za delo (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo).

2. člen
(1) Izbor programov javnih del in programov usposablja-

nja in izobraževanja za udeležence programov javnih del izva-
jajo strokovne komisije območnih služb zavoda ter strokovna 
komisija centralne službe zavoda na podlagi pogojev in meril 
iz javnega povabila.

(2) Strokovne komisije iz prejšnjega odstavka so najmanj 
tričlanske in jih imenuje predstojnik zavoda. V strokovno ko-
misijo centralne službe zavoda se imenuje tudi predstavnik 
ministrstva.

(3) Vsebine programov javnih del, ki so predmet izbora na 
javnem povabilu, morajo biti skladne s Katalogom programov 
javnih del, ki določa področja izvajanja javnih del, nazive ter 
vsebine programov javnih del in je objavljen na spletni strani 
zavoda.

(4) Program usposabljanja in izobraževanja za posa-
meznega udeleženca predloži izvajalec programa javnih del 
pristojni strokovni komisiji, ki je odločila o izboru ponudbe, od-
dane na javno povabilo, najkasneje v roku 30 dni od vključitve 
brezposelne osebe iz ciljne skupine, določene v katalogu ukre-
pov aktivne politike zaposlovanja, v izbrani program javnih del.

3. člen
(1) Kvote sredstev javnega povabila po območnih služ-

bah zavoda se določijo na podlagi zadnjih uradnih podatkov 
Statističnega urada Republike Slovenije o povprečni stopnji 
registrirane brezposelnosti tekočega leta (v nadaljnjem be-
sedilu: povprečna stopnja brezposelnosti), ugotovljeni v po-
samezni območni službi zavoda, in deleža vseh dolgotrajno 
brezposelnih oseb, prijavljenih v posamezni območni službi 
zavoda, glede na celotno Slovenijo. Pri določitvi kvot sredstev 
javnega povabila se upošteva tudi regijski pristop za hitrejše 
zmanjševanje razlik med regijami.

(2) Kvota sredstev javnega povabila na centralni službi 
zavoda se določi največ v višini 10 % vseh razpoložljivih sred-
stev iz objavljenega javnega povabila.

4. člen
(1) Za izvajanje vseh programov javnih del mora biti 

izkazan javni interes. Obstoj javnega interesa za izvajanje 
programa javnega dela zagotavlja naročnik.

(2) Naročnik programa javnega dela je lahko občina, pri-
stojno ministrstvo ali glede na vsebino programa javnega dela 
tudi ustrezna strokovna organizacija, katere ustanoviteljica je 
Republika Slovenija.

(3) V primeru, da je naročnik programa javnega dela 
hkrati tudi izvajalec programa javnega dela, zagotavlja obstoj 
javnega interesa za njegovo izvajanje in sredstva za sofinan-
ciranje programa javnega dela ter z zavodom, kot izvajalec 
programa javnega dela, sklene pogodbo o izvajanju programa 
javnega dela.

(4) Izvajalec programa javnega dela zagotavlja strokovno 
izvajanje programa javnega dela.

5. člen
(1) Zavod zagotavlja del sredstev za plače udeležencem 

programov javnih del. Pri določitvi deleža sredstev zavoda za 
plače udeležencem programov javnih del se upošteva dolo-
čitev in razvrstitev občin oziroma regij glede na povprečno 
stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji oziroma strukturo 
brezposelnosti.

(2) Zavod zagotavlja udeležencem programov javnih del 
deleže plač po naslednjih merilih:
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– 85 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja 
brezposelnosti višja od vključno 15,5 %,

– 75 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja 
brezposelnosti od vključno 12,0 % do 15,5 %,

– 65 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja 
brezposelnosti od vključno 9,0 % do 12,0 %,

– 55 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja 
brezposelnosti do 9,0 %.

(3) Kadar občina prevzame vlogo naročnika posamez-
nega programa javnega dela, se delež zavoda za plače ude-
ležencev določi na podlagi sedeža občine, ki je prevzela vlogo 
naročnika. V primeru, da občina ni naročnik programa javnega 
dela, se upošteva občina, v kateri se program javnih del izvaja.

(4) Pregled deležev zavoda pri financiranju plač za udele-
žence javnih del po občinah je priloga javnega povabila.

(5) Zavod lahko za dolgotrajno brezposelno osebo, ki je 
vključena v javna dela in je starejša od 55 let, ter za dolgotrajno 
brezposelno invalidno osebo, katere invalidnost je ugotovljena 
z odločbo pristojnega organa, zagotavlja še 30 % tistega deleža 
plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del.

(6) Na podlagi stanja na trgu dela lahko zavod za progra-
me javnih del, v katere bodo vključeni samo dolgotrajno brez-
poselni invalidi, ter za programe javnih del, ki bodo namenjeni 
delu z romsko populacijo in v katere bo vključena najmanj po-
lovica dolgotrajno brezposelnih Romov, zagotavlja 95 % delež 
plač udeležencem.

6. člen
(1) Zavod poleg deleža plače zagotavlja tudi sredstva za 

povračilo stroškov:
– predhodnega zdravniškega pregleda za dolgotrajno 

brezposelno osebo,
– prevoza na delo in z dela,
– prehrane med delom in
– odpravnine ob upokojitvi.
(2) Zavod lahko zagotavlja tudi sredstva za povračilo 

stroškov programov usposabljanja in izobraževanja, ki so na-
menjeni udeležencem programov javnih del za pridobitev znanj 
in veščin za opravljanje del v programu javnih del, vendar naj-
več v višini 80 % skupne vrednosti programa usposabljanja in 
izobraževanja na posameznega udeleženca.

7. člen
(1) Zavod poroča ministrstvu o izvajanju programov jav-

nih del. Zavod pripravi polletno in letno poročilo, ki ga predloži 
ministrstvu najpozneje v 45 dneh od 30. junija in 31. decembra 
tekočega leta.

(2) Na zahtevo ministrstva zavod pripravi tudi izredna 
poročila.

8. člen
Postopki za izvedbo in sofinanciranje programov javnih 

del na podlagi javnega povabila, ki je bil objavljen pred uve-
ljavitvijo tega pravilnika, se končajo po dosedanjih predpisih.

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

nik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list 
RS, št. 96/11).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-16/2013
Ljubljana, dne 14. novembra 2013
EVA 2013-2611-0076

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino,

socialne zadeve in enake možnosti

3449. Pravilnik o Štajerskem hmelju z zaščiteno 
geografsko označbo

Na podlagi drugega odstavka 86. člena Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 – uradno prečiščeno besedilo, 
57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo 
in okolje

P R A V I L N I K
o Štajerskem hmelju  

z zaščiteno geografsko označbo

1. člen
Ta pravilnik določa geografsko območje in način pridelave 

Štajerskega hmelja z zaščiteno geografsko označbo (v nadalj-
njem besedilu: Štajerski hmelj) ter rok v katerem se morajo 
pridelovalci Štajerskega hmelja certificirati.

2. člen
(1) Ime Štajerski hmelj ima lahko samo hmelj, pridelan 

na geografskem območju in na način, ki sta določena v speci-
fikaciji za Štajerski hmelj, ki jo potrdi Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in je zanj izdan 
certifikat v skladu s predpisom, ki ureja postopke zaščite kme-
tijskih pridelkov oziroma živil.

(2) Specifikacija za Štajerski hmelj iz prejšnjega odstavka 
je dosegljiva na ministrstvu, Dunajska cesta 22, Ljubljana, in na 
spletnih straneh ministrstva.

3. člen
Štajerski hmelj mora biti pridelan in označen v skladu s 

predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja in hmeljnih 
proizvodov, predpisom, ki ureja splošno označevanje predpa-
kiranih živil, in s tem pravilnikom.

4. člen
Imetnik certifikata iz prvega odstavka 2. člena tega pra-

vilnika, lahko pridobi zaščitni znak v skladu s predpisom, 
ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih pridelkov 
oziroma živil.

5. člen
Vsi imetniki certifikata iz prvega odstavka 2. člena tega 

pravilnika morajo enkrat letno, najpozneje do konca februarja, 
na ministrstvo pisno sporočiti količino Štajerskega hmelja, ki so 
ga v preteklem letu pridelali.

6. člen
Pridelovalci hmelja, ki so do uveljavitve tega pravilnika za 

svoje pridelke uporabljali ime Štajerski hmelj, morajo certifikat 
iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika pridobiti najpozneje 
v roku enega leta od dneva uveljavitve tega pravilnika. Če cer-
tifikata v predpisanem roku ne pridobijo, imena Štajerski hmelj 
na svojih proizvodih ne smejo več uporabljati.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-388/2013
Ljubljana, dne 5. novembra 2013
EVA 2013-2330-0174

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje
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3450. Odredba o določitvi povprečne prodajne 
vrednosti 1 kWh električne energije kot 
osnove plačila za koncesijo za rabo 
vode za proizvodnjo električne energije 
v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči 
za leto 2014

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list 
RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-
1, 57/08 in 57/12) v zvezi z:

drugim odstavkom 8.c člena:
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 

na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritni-
ce, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mitroviškega 
potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople, 
Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije (Urad-
ni list RS, št. 66/94, 71/94 – popr., 26/95 – popr., 38/96, 57/98, 
86/99 – odl. US, 49/03 in 122/07),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, 
Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave za 
proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 9/95, 26/95 
– popr., 86/99 – odl. US, 49/03, 63/05, 106/06, 34/08 in 17/09),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje 
vode na posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Tržiške 
bistrice za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, 
št. 21/95, 26/95 – popr. in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Polskave za 
proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 17/96 in 
49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Mirna, Nemiljščica, Hru-
ševka, Temenica, Savinja – na Strugi, Suha, Pretovka ob 
Mostnici in Sopota za proizvodnjo električne energije (Uradni 
list RS, št. 17/96 in 49/03),

– Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode 
na odseku vodotoka Dravinje za proizvodnjo električne ener-
gije (Uradni list RS, št. 62/96 in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Idrijca-na mlinščici, Sava 
Bohinjka-na mlinščici, Šošnarjev graben, Reka (Dobrunjica), 
Soriški potok in Črna za proizvodnjo električne energije (Urad-
ni list RS, št. 63/96 in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Gračnica, Mišičev graben, 
Savinja – Na strugi, Savinja – Kolenčeva struga, Dravinja in 
Jahodnica za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, 
št. 31/96 in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Črna (Dolenji Novaki), 
Dovžanka, Krka, Kazarska, Polskava in Sevniščica za proi-
zvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 23/97, 57/98 
in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Bača, Hobovščica, Jezer-
nica, Krumpah, Lešanščica, Lobnica, Poljanšček- območje 
mlina, Polskava, Radovna, Roja, Sava Bohinjka – na mlinšči-
ci, Savinja in Velka za proizvodnjo električne energije (Uradni 
list RS, št. 57/98 in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja, 
Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova 
grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, 
Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja Sora, 
Savinja za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, 
št. 5/00, 49/03, 16/04, 16/05 in 17/09),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Mlečni potok, Zapajliška 
grapa, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredšči-
ca, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja in Poljan-

ska Sora za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, 
št. 34/01, 49/03 in 52/07),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov: Dravinja, Idrijca, Luknjica 
(pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za proizvodnjo ele-
ktrične energije (Uradni list RS, št. 53/01, 93/01 in 49/03) in

– Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode 
na odseku vodotoka Krumpah za proizvodnjo električne ener-
gije (Uradni list RS, št. 28/02 in 49/03);

drugim odstavkom 8. člena:
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo ele-

ktrične energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, 
za katera so pridobila uporabno dovoljenje javna podjetja za 
proizvodnjo in distribucijo električne energije (Uradni list RS, 
št. 67/03 in 52/07),

– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo ele-
ktrične energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, 
za katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje 
(Uradni list RS, št. 49/03, 8/04, 52/07 in 122/07),

– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne 
energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere 
je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni list 
RS, št. 23/04, 120/05, 95/06, 52/07, 122/07 in 98/08);

drugim odstavkom 10. člena Uredbe o koncesiji za rabo 
vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah 
do 10. MW nazivne moči, na delu vodnega telesa vodotoka 
reke Krke, hidrografsko območje Breg pri Zagradcu (Uradni 
list RS, št. 104/11);

tretjim odstavkom 10. člena Uredbe o koncesiji za rabo 
vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega tele-
sa vodotoka Lobnica (Uradni list RS, št. 89/08) ter

11. členom:
– Uredbe o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo 

električne energije na delih vodnih teles vodotokov Kamniška 
Bistrica-Homška Mlinščica, Kamniška Bistrica-Mlinščica Kal-
cit, Volovljek, Grojzdek in Cerknica (Uradni list RS, št. 29/04),

– Uredbe o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo 
električne energije na delih vodnih teles vodotokov Savinja-
-Letuška struga, reka Reka-Žagarjeva mlinščica (Uradni list 
RS, št. 61/05),

– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo elek-
trične energije na delu vodnega telesa vodotoka Klavžarica 
(Uradni list RS, št. 63/05),

– Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo 
električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Savinja-
-Grušoveljska struga (Uradni list RS, št. 9/06),

– Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo 
električne energije na delih vodnih teles vodotokov Savinje in 
Krke (Uradni list RS, št. 95/06),

– Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo 
električne energije na delih vodnih teles vodotokov Cerkni-
ce, Završnice, Vipave in Velke (Uradni list RS, št. 52/07 in 
122/07) in

– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo elek-
trične energije na delih vodnih teles vodotokov Bača, Radolj-
na, Krka in Vipava (Uradni list RS, št. 122/07)

izdaja minister za kmetijstvo in okolje

O D R E D B O
o določitvi povprečne prodajne vrednosti  

1 kWh električne energije kot osnove plačila  
za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo 

električne energije v hidroelektrarnah  
do 10 MW nazivne moči za leto 2014

1. člen
Cena povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne 

energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za 
proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW 
nazivne moči za leto 2014 znaša 0,04 eurov.
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2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-321/2013
Ljubljana, dne 19. novembra 2013
EVA 2013-2330-0141

mag. Dejan Židan l.r
Minister

za kmetijstvo in okolje

3451. Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno 
tono školjk za leto 2014

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list 
RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08 in 57/12) v zvezi s:

četrtim odstavkom 9. člena:
– Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. par-

celi gojitvenega območja Sečovlje (Uradni list RS, št. 97/04 in 
89/08),

– Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na IX. in XI. par-
celi gojitvenega območja Sečovlje (Uradni list RS, št. 68/05 in 
62/08),

četrtim odstavkom 10. člena:
– Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. par-

celi gojitvenega območja Debeli Rtič (Uradni list RS, št. 53/05 
in 68/08) in

prvim odstavkom 16. člena:
– Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na IV., V., VI., VII., 

VIII., X., XII., XIII. in XIV. parceli gojitvenega območja Sečovlje 
(Uradni list RS, št. 117/05, 68/08 in 105/08) ter

– Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na I., II., III., IV., 
V. in VI. parceli gojitvenega območja Strunjan (Uradni list RS, 
št. 38/08)

izdaja minister za kmetijstvo in okolje

O D R E D B O
o določitvi prodajne vrednosti  
za eno tono školjk za leto 2014

1. člen
Prodajna vrednost za eno tono školjk za leto 2014 znaša 

500 eurov.

2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-316/2013
Ljubljana, dne 19. novembra 2013
EVA 2013-2330-0142

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje

3452. Odredba o določitvi cene osnove plačila 
za koncesijo za rabo vode za vzrejo 
salmonidnih vrst rib za leto 2014

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list 
RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08 in 57/12) v zvezi z:

drugim odstavkom 8.c člena:
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje 

vode na posameznih odsekih vodotokov Mošenika in Trebu-
ščice za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 66/94, 
71/94 – popr., 26/95 – popr. in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje 
vode na posameznih odsekih vodotokov Hotoveljščica, Te-
menica, Briški potok, Brestrniški potok, Polskava, Ločnica 
in Hudičev graben, Trnavca, Blanščica, Petrovbrška grapa, 
Mišca, Bistrica, Češnjica, Milova, Hudinja, Sušjek in Sopota, 
Mlinščica ob Trnjekovem potoku, Mlinščica ob potoku Lo-
kavšček, Tinščica, Pendirjevka-Maharovški potok-Čadraški 
potok, Ljubija, Kolenčeva struga ob Savinji za vzrejo salmo-
nidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 37/95, 49/03 in 8/04),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje 
vode na posameznih odsekih vodotokov Sopet-Strmec, 
Mlinščica ob Podlipščici, Drtijščica, Bistričica ob Kamniški 
Bistrici, Mlinščica ob Želimeljščici, Artišnica in Krka za vzrejo 
salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 31/96 in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje 
vode na posameznih odsekih vodotokov Rača, Prekopski 
potok (Lačni potok), Mlinščica ob Bistrici na Dolenjskem, 
Piroški potok, Lipovški graben, Ljubija, Polskava, Struga – 
pritok Sore in Lepenja za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni 
list RS, št. 45/96, 49/03 in 52/07),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje 
vode na posameznih odsekih vodotokov Mučka Bistrica, 
Studena in Brestanica (Topliški potok) za vzrejo salmonidnih 
vrst rib (Uradni list RS, št. 45/96, 49/03 in 38/04),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje 
vode na posameznih odsekih vodotokov Šujica, Mlinščica 
ob Besnici, Krka, Brložnica in Lobnica za vzrejo salmonidnih 
vrst rib (Uradni list RS, št. 18/97 in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje 
vode na posameznih odsekih vodotokov Mašelj z Divjim 
potokom, mlinščica ob Reki v Zavrstniku in Briški potok za 
vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 49/97, 49/03 
in 8/04),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje 
vode na odseku vodotoka Šujica pri Horjulu in izvirov ob 
potoku Dobruša pri Mošnjah za vzrejo salmonidnih vrst rib 
(Uradni list RS, št. 57/98, 49/03 in 8/04),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje 
vode na posameznih odsekih vodotokov Artišnica, Zaplanin-
ščica, Limovski graben in Sušica za vzrejo salmonidnih vrst 
rib (Uradni list RS, št. 5/00 in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje 
vode na posameznih odsekih vodotokov Ljubnica in Letuška 
struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list 
RS, št. 76/01 in 49/03);

drugim odstavkom 8. člena Uredbe o koncesiji za rabo 
vode v ribogojnici za vzrejo salmonidnih vrst rib, za katero 
je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje (Uradni list 
RS, št. 50/03 in 8/04);

drugim odstavkom 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo 
vode v ribogojnici za vzrejo salmonidnih vrst rib, za katero je 
bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni 
list RS, št. 61/04) in

prvim odstavkom 8. člena:
– Uredbe o koncesiji za rabo vode na odseku vodoto-

ka Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib 
(Uradni list RS, št. 24/05) ter

– Uredbe o koncesiji za rabo vode za vzrejo salmoni-
dnih vrst rib v ribogojnicah na delih vodnih teles površinskih 
voda Kobila, Dolski potok, Blanščica, pritok Žičnice, Sevni-
ca pod Sv. Ivanom, Peričnik, trije izviri – Šentjur, Podpeški 
jarek, Podvinsko – Žalska struga in Lava, Topliški potok in 
Ložiški potok, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno 
uporabno dovoljenje (Uradni list RS, št. 68/05, 71/05-popr. 
in 108/06)

izdaja minister za kmetijstvo in okolje
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O D R E D B O
o določitvi cene osnove plačila za koncesijo  
za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib  

za leto 2014

1. člen
Cena osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo 

salmonidnih vrst rib za leto 2014 znaša za 100 kg šarenke 300 
eurov.

2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-318/2013
Ljubljana, dne 19. novembra 2013
EVA 2013-2330-0143

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje

3453. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, 
ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega 
kurilnega olja, za leto 2014

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list 
RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08 in 57/12) v zvezi z 8. členom:

– Uredbe o koncesiji za odvzem termalne vode iz vodne-
ga vira Ce-2/95 za potrebe kopališč in ogrevanje prostorov, 
namenjenih turistični dejavnosti (Uradni list RS, št. 125/04),

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin 
B-2/59, VB-4/74 in VB-5/75 za dejavnost kopališč in naravnih 
zdravilišč (Uradni list RS, št. 39/07 in 122/07),

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin 
K-1/67, K-2/70, V-1/72, V-3/75 in V-4/84 za dejavnost kopališč 
in naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 119/07),

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin 
P-1/73, P-2/88 in P-3/05 za dejavnost kopališč in naravnih 
zdravilišč (Uradni list RS, št. 119/07) in

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine 
JAN-1/04 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč (Uradni 
list RS, št. 104/08)

izdaja minister za kmetijstvo in okolje

O D R E D B O
o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane  
z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja,  

za leto 2014

1. člen
Cena povprečne prodajne vrednosti 1000 kJ toplote, ki 

nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 
2014 znaša 0,0277 eurov.

2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-319/2013
Ljubljana, dne 19. novembra 2013
EVA 2013-2330-0144

mag. Dejan Židan l.r
Minister

za kmetijstvo in okolje

3454. Odredba o določitvi cene osnove plačila 
za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih 
morskih rib za leto 2014

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list 
RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08 in 57/12) v zvezi z 10. členom Uredbe o koncesijah za 
rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib na območju Pi-
ranskega zaliva (Uradni list RS, št. 124/06) izdaja minister za 
kmetijstvo in okolje

O D R E D B O
o določitvi cene osnove plačila za koncesijo  

za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib  
za leto 2014

1. člen
Cena osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo 

1 kg avtohtonih morskih rib za leto 2014 znaša 6 eurov.

2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-320/2013
Ljubljana, dne 19. novembra 2013
EVA 2013-2330-0145

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje

3455. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo 
za stekleničenje podzemne vode za leto 2014

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list 
RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08 in 57/12) v zvezi z 8. členom:

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih 
virov Pivovarna Union V-3, V-4, V-6 in V-8 za stekleničenje in 
proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 36/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vo-
dnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač 
(Uradni list RS, št. 36/05 in 122/07),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vo-
dnega vira Maks-2/04 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, 
št. 66/05 in 122/07),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vo-
dnega vira Zverovje Z-2/03 za proizvodnjo pijač (Uradni list 
RS, št. 66/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih 
virov G-9/78, G-10/95, V-3/66-70 in K-2a/86 za proizvodnjo 
pijač (Uradni list RS, št. 68/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vod-
nih virov ZB 1, ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za 
proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega 
vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vo-
dnega vira Romih 2/90 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, 
št. 47/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vo-
dnega vira Č-1 nad Črnivcem za proizvodnjo pijač (Uradni list 
RS, št. 47/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih 
virov P1/91 in P2/92 v Radomljah za proizvodnjo pijač (Uradni 
list RS, št. 47/05 in 122/07),
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– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodne-
ga vira ŽV-1/02 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 47/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vo-
dnega vira Alpinum 1/04 za stekleničenje in proizvodnjo pijač 
(Uradni list RS, št. 93/05),

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz izvira 
Golobovec nad Podbrdom za stekleničenje in proizvodnjo pijač 
(Uradni list RS, št. 119/07),

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine 
RgS-2/88 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS, 
št. 119/07) in

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 
za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 89/08)

izdaja minister za kmetijstvo in okolje

O D R E D B O
o določitvi višine plačila za koncesijo  

za stekleničenje podzemne vode za leto 2014

1. člen
Višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene 

podzemne vode za leto 2014 znaša 1,81 eura.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-317/2013
Ljubljana, dne 19. novembra 2013
EVA 2013-2330-0153

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje

SODNI SVET
3456. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 

k vložitvi kandidatur za vodstvena mesta

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih 
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana 
na 25. seji dne 14. novembra 2013 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur za vodstveno mesto:

– predsednika Delovnega in socialnega sodišča v Lju-
bljani;

– predsednika Okrožnega sodišča v Celju.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-

njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo 
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000 
Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik 
Sodnega sveta RS

Janez Vlaj l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3457. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o postopkih (so)financiranja, 
ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni de-
javnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 16. in 35. čle-
na Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in 
po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za izobraževanje, 
znanost in šport, št. 007-356/2012/39 z dne 23. 9. 2013 je Uprav-
ni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije na 5. seji dne 30. 9. 2013 in 16. 10. 2013 sprejel

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja  

in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

1. člen
V Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in 

spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 4/11, 72/11 in 45/12) se v devetem odstavku 4. člena beseda 
»polovica« nadomesti z besedo »tretjina«.

2. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija pri vsaki formalno popolni prijavi preveri 

upravičenost prijavitelja in izpolnjevanje razpisnih pogojev«.

3. člen
V tretjem odstavku 29. člena se besedilo »predloga iz 

prejšnjega odstavka« nadomesti z besedo »ugovora«.

4. člen
(1) V prvem odstavku 34. člena se:
– 1.1. in 1.2. kazalec spremenita tako, da se glasita:
»1.1 Objave (ocena A1);
1.2 Citiranost na podlagi sistema Sicris (Web of Science 

– Wos, Scopus) (ocena A2);«,
– v 1.3 kazalcu za besedo »in« oznaka »A4« nadomesti 

z »A1/2«,
– v 1.8 kazalcu se na koncu besedila pika nadomesti s 

podpičjem,
– za 1.8 kazalcem se dodata dva nova kazalca, ki se 

glasita:
»1.9 Relativna citiranost glede na svet;
1.10 Sredstva, pridobljena od agencije, za izvajanje raz-

iskovalnih projektov in usposabljanje mladih raziskovalcev.«.
(2) V drugi točki prvega odstavka se v 2.7. kazalcu za be-

sedo »družbenimi« dodata besedi »in kulturnimi«.

5. člen
(1) V prvem odstavku 35. člena se:
– 1.1. in 1.2. kazalec spremenita tako, da se glasita:
»1.1 Objave (ocena A1),
1.2 Citiranost na podlagi sistema Sicris (Web of Science 

– Wos, Scopus) (ocena A2),«,
– v 1.3 kazalcu se za besedo »in« oznaka »A4« nado-

mesti z »A1/2«,
– 1.3.3 kazalec se spremeni tako, da se glasi:
»1.3.3 Pomembni dosežki (in A1/2) in«.
(2) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kvantitativna ocena A1 se določi na podlagi upo-

števanega števila točk v zbirki Sicris (COBISS) za objavljena 
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raziskovalna dela za petletno obdobje in obdobje do datuma 
zaključka javnega razpisa v tekočem letu ter točk A', A" in A1/2. 
Upoštevano število točk v zbirki Sicris (COBISS) je enako 
Z1 + del (Z2 + S). Pri tem se število točk del (Z2 + S) upošteva 
v takem obsegu, da je upoštevano število točk v zbirki Sicris 
(COBISS) največ enako Z1 / 0,85. Za izračun točk 2. E (patent, 
sorta, pasma) se upošteva desetletno obdobje. To obdobje 
velja tudi za izračun A' in A''. Elementi enačbe Z1, Z2 in S so 
definirani v Prilogi 1 k temu pravilniku, formula za izračun ocene 
A1 je določena v metodologiji.«.

(3) Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Kvantitativna ocena A2 je določena na podlagi normi-

ranega števila čistih citatov (WoS, Scopus) v obdobju zadnjih 
desetih let (dela, ki se citirajo v tem obdobju, so lahko objavlje-
na tudi prej) in faktorja vpliva (Scopus) za objave v obdobju 
zadnjih petih let do datuma zaključka javnega razpisa iz sis-
tema Sicris. Citati v zbirki Sicris so iz zbirke WoS ali Scopus, 
kjer se upoštevajo citati znanstvenih prispevkov, za katere 
obstaja polni bibliografski zapis. Zaradi razlike v številu citatov 
med zbirkama Wos in Scopus se upošteva večje število čistih 
citatov. Normiranje se opravi po kategorijah Wos, za revije, ki 
niso v Wos pa je normalizacijski faktor 1.«.

(4) V sedmem odstavku se beseda »ISI« nadomesti z 
besedo »JCR«.

(5) Deseti odstavek se črta.
(6) Dosedanji enajsti, dvanajsti, trinajsti, štirinajsti, petnaj-

sti, šestnajsti in sedemnajsti odstavek postanejo deseti, enajsti, 
dvanajsti, trinajsti, štirinajsti, petnajsti in šestnajsti odstavek.

(7) V novem trinajstem odstavku se preglednica spremeni 
tako, da se glasi:

»

Vrsta kvantitativne ocene Vir Maksimalno 
število točk

A1 – Objave Sicris (COBISS) 7

A2 – Citiranost Sicris (Web 
of Science)

10

A3 – Sredstva drugih 
uporabnikov

agencija 10

«.

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

»36. člen
(mejna vrednost A1, A2, A3)

(1) Ocena za kazalce A1, A2 in A3 se pod mejno vred-
nostjo določi linearno med 0 in 7 oziroma 10. Mejne vrednosti 
so določene v metodologiji.

(2) Raziskovalci, ki imajo vrednost A1 večjo od mejne 
vrednosti, dobijo oceno 7, raziskovalci, ki imajo vrednost A2, 
A3 večjo od mejne vrednosti, dobijo oceno 10.

(3) Mejne vrednosti A1 mejna, A2 mejna in A3 mejna 
so določene tako, da so blizu najvišjih vrednosti slovenskih 
raziskovalcev.«.

7. člen
(1) V prvem odstavku 37. člena se za četrto alinejo dodajo 

nove peta, šesta in sedma alineja, ki se glasijo:
»– članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje 

zgornje četrtine revij SSCI področja (približno zgornjih 10%);
– članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje 

meje zgornje četrtine revij Scopus (za družboslovje; približno 
zgornjih 10%; kot IF se v zbirki Scopus uporablja faktor SNIP 
(Source Normalized Impact per Paper);

– članek v zgornji četrtini revij Scopus (uporablja se SNIP 
za humanistiko);«.

(2) Dosedanja peta alineja postane osma alineja in se 
spremeni tako, da se glasi:

»– članek v A kategoriji ERIH.«.

(3) V drugem odstavku se za prvo alinejo dodajo nove 
druga, tretja in četrta alineja, ki se glasijo:

»– članek v zgornji polovici revij SSCI področja;
– članek v zgornji polovici revij v Scopus (uporablja se 

SNIP za družboslovje);
– članek v zgornjih treh četrtinah revij v Scopus (uporablja 

se SNIP za humanistiko);«.
(4) Dosedanje druga, tretja in četrta alineja postanejo 

peta, šesta in sedma alineja.
(5) Nova peta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– članek v A in B kategoriji ERIH oziroma A & HCI;«.
(6) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kvantitativna ocena A1/2 (pomembni dosežki v oce-

njevalnem obdobju petih let) pomeni Sicris točke za objave v 
zgornji polovici revij iz zbirk Scopus in SSCI (za družboslovje) 
ter SCI (za vse druge vede), za humanistiko pa pomeni Sicris 
točke za objave v zgornjih treh četrtinah revij iz zbirk Scopus 
in SSCI.«.

(7) Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

8. člen
(1) V prvem odstavku 47. člena se besedilo »Vodje raz-

iskovalnih projektov in programov, ki niso v predpisanih rokih 
predložili zahtevanih poročil, na naslednjem razpisu oziroma 
pozivu ne morejo sodelovati.« črta.

(2) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Poročila o letni razporeditvi raziskovalnih ur morajo 

biti oddana na standardiziranih obrazcih in zajemajo delovne 
obremenitve članov programskih oziroma projektnih skupin.«.

(3) Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
(4) Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Vodje raziskovalnih programov, temeljnih, aplikativ-

nih in podoktorskih raziskovalnih projektov ter mentorji mladih 
raziskovalcev, ki v predpisanih rokih ne predložijo zahtevanih 
poročil, na naslednjem razpisu oziroma pozivu ne morejo so-
delovati kot vodje oziroma mentorji.«.

9. člen
V petem odstavku 57. člena se za besedo »vodje« dodata 

besedi »in člani«.

10. člen
(1) V drugem odstavku 58. člena se za besedo »koncesi-

jo« dodata vejica in besedilo »v kateri so zaposleni«.
(2) Tretji odstavek se črta.

11. člen
(1) Drugi odstavek 59. člena se spremeni tako, da se 

glasi:
»(2) Prijavitelj lahko predlaga zamenjavo vodje razisko-

valnega programa zaradi prenehanja delovnega razmerja, upo-
kojitve, smrti ali iz drugega utemeljenega razloga. O zamenjavi 
odloča direktor na predlog ZSA.«.

(2) V tretjem odstavku se za besedo »na« besedi »osnovi 
predloga« nadomestita z besedo »predlog«.

(3) Četrti odstavek se črta.

12. člen
(1) Tretji odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Minimalni letni obseg financiranja programske sku-

pine, ki deluje samo v JRZ, je 2,5 FTE kategorije cene razisko-
valne ure A, v drugih JRO oziroma RO s koncesijo pa je 1 FTE 
kategorije cene raziskovalne ure A.«.

(2) Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Minimalni letni obseg financiranja infrastrukturne sku-

pine je 1 plačni del FTE.
(5) Kadar pri izvajanju raziskovalnega programa sodeluje 

več JRO oziroma RO s koncesijo, znaša minimalni obseg le-
tnega financiranja na posamezni JRO oziroma RO s koncesijo 
170 raziskovalnih ur letno.«.
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(3) Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta šesti in 
sedmi odstavek.

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

»63. člen
(spodbujanje odličnosti)

(1) V skladu s proračunskimi možnostmi lahko agencija 
vsako leto na podlagi javnega poziva poveča financiranje raz-
iskovalnih programov.

(2) Finančno povečanje raziskovalnega programa temelji 
na ovrednotenju podatkov, ki se nanašajo na programske sku-
pine, in sicer po naslednjih kriterijih:

– raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine 
raziskovalcev,

– družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost 
raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine razisko-
valcev.

(3) Za ocenjevanje po kriteriju raziskovalna uspešnost 
raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev se uporabljata na-
slednja kazalca:

1.9 Relativna citiranost glede na svet,
1.10 Sredstva, pridobljena od agencije, za izvajanje razi-

skovalnih projektov in usposabljanje mladih raziskovalcev.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri huma-

nistiki uporablja le kazalec 1.10. Za humanistiko se kot merili 
ločeno vrednotijo sredstva iz raziskovalnih projektov in sredstva 
za usposabljanje mladih raziskovalcev.

(5) Za ocenjevanje po kriteriju družbeno-ekonomska ozi-
roma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov razisko-
valca oziroma skupine raziskovalcev se uporabljata naslednja 
kazalca:

2.1 Sredstva drugih uporabnikov (ocena A3),
2.2 Izkazana pedagoška dejavnost kot visokošolski učitelj.
(6) Obdobje vrednotenja kazalcev se določi v metodo-

logiji.
(7) Merila za vrednotenje kazalcev, ki temeljijo na sred-

stvih, so podrobneje določena v metodologiji. Sredstva se 
vrednotijo relativno glede na sredstva za programsko finan-
ciranje posamezne skupine. Sredstva drugih uporabnikov se 
vrednotijo s tremi merili ločeno glede na vir, in sicer:

– sredstva iz gospodarstva,
– sredstva iz evropskih in mednarodnih projektov,
– sredstva drugih ministrstev.
(8) Agencija izračuna povprečne vrednosti meril za vsako 

vedo v Republiki Sloveniji. Do povečanja sredstev so upraviče-
ne le tiste programske skupine, ki so nadpovprečne v Republiki 
Sloveniji glede na vedo, v kateri delujejo. Nadpovprečnost se 
ugotavlja za vsako merilo posebej. Do financiranja po tem 
členu so v obdobju do izteka financiranja raziskovalnega pro-
grama upravičene programske skupine, ki izkazujejo nadpov-
prečnost po vsaj enem merilu kriterija raziskovalna uspešnost 
raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev in po vsaj enem 
merilu kriterija družbeno-ekonomska oziroma kulturna rele-
vantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine 
raziskovalcev. Sredstva se lahko povečajo največ do povpreč-
ne vrednosti merila, s katerim merimo kazalec 1.10 iz tretjega 
odstavka tega člena.

(9) Pri relativni citiranosti glede na svetovno povprečje 
se šteje za nadpovprečno tista programska skupina, ki ima 
vrednost kazalca oziroma merila večjo od 1,0.

(10) Infrastrukturna skupina se lahko dodatno financira, 
če so sredstva zagotovljena v okviru financiranja mednarodne 
raziskovalne infrastrukture.

(11) Agencija pripravi za ZSA predlog ocen za raziskovalni 
program. Sklep o višini dodatnega financiranja za posamezni 
raziskovalni program sprejme direktor na predlog ZSA. Odloč-
bo o dodatnem financiranju za RO s koncesijo sprejme minister 
v skladu z določbami podzakonskega akta, ki ureja koncesijo 

za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti. 
Dodeljena sredstva se štejejo med sredstva za programsko 
financiranje.

(12) Če se povečano financiranje na podlagi poziva začne 
1. januarja prihodnjega leta, se za tiste raziskovalne programe, 
za katere se obdobje financiranja izteče s koncem tekočega 
leta, pridobljeni podatki iz prijave uporabijo v postopku, dolo-
čenem v 67. členu tega pravilnika. V takem primeru se odloči 
o obsegu raziskovalnega programa v novem obdobju financi-
ranja, o povečanju financiranja na podlagi tega člena pa se ne 
odloča.«.

14. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:

»64. člen
(poziv)

(1) Poziv za vložitev prijav za financiranje raziskovalnih in 
infrastrukturnih programov se izda v letu pred iztekom financi-
ranja. Sklep o izdaji poziva sprejme direktor.

(2) S sklepom iz prejšnjega odstavka se določi število 
raziskovalnih programov, ki jih lahko prijavi posamezni izvaja-
lec. Pri tem se upošteva sklep ministra o razpisu za koncesije 
in o določitvi števila raziskovalnih programov, ki jih lahko prijavi 
posamezna RO s koncesijo.

(3) Če se JRO ali RO s koncesijo, ki ima večje število 
raziskovalnih programov, odloči, da bi raziskovalni program, 
katerega financiranje se izteka, želela priključiti h kateremu 
od svojih drugih raziskovalnih programov, ali ga kako drugače 
preoblikovati, o svoji nameri obvesti agencijo, da ji omogoči 
pripravo prijave v elektronski obliki. JRO ali RO s koncesijo 
v takem primeru prijavi ustrezno preoblikovane raziskovalne 
programe.

(4) RO, ki še nima raziskovalnega ali infrastrukturnega 
programa, lahko prijavi nov raziskovalni ali infrastrukturni pro-
gram le v primeru, da je RO ob prijavi nosilec vsaj enega razi-
skovalnega projekta ali ima zaposlenega vsaj enega mladega 
raziskovalca, ki ga sofinancira agencija.«.

15. člen
V 65. členu se za besedo »členom« črtata vejica in bese-

dilo »razen 9. točke 12. člena«.

16. člen
V četrtem odstavku 66. člena se beseda »navedeni« 

nadomesti z besedo »navedene«.

17. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:

»67. člen
(vodenje postopka za raziskovalne programe)

(1) Za izvedbo ocenjevanja prijav, prispelih na poziv 
oziroma razpis, ZSA imenuje strokovno telo za ocenjevanje 
raziskovalnih programov. Vodja programa ne more biti član 
strokovnega telesa.

(2) Agencija članom strokovnega telesa za ocenjevanje 
raziskovalnih programov za vsak na poziv ali razpis prijavlje-
ni raziskovalni program pripravi gradivo, ki vsebuje prijavno 
dokumentacijo, kvantitativne podatke o dosedanjem delu pro-
gramske skupine ter ocenjevalni obrazec. Za raziskovalne 
programe na posameznem raziskovalnem področju, ki se ne 
bodo zaključili v prihodnjem letu, agencija pripravi kvantitativne 
podatke o dosedanjem delu programske skupine.

(3) Če RO oziroma RO s koncesijo prijavi nov raziskovalni 
program, se ocenijo rezultati članov, ki jih prijavitelj prijavi v 
programski skupini za izvajanje raziskovalnega programa.

(4) Vsako prijavo raziskovalnega programa ocenita naj-
manj dva tuja recenzenta. Recenzent ocenjuje posamezne se-
stavine ocenjevanja tako, da izpolni ocenjevalni list, ki vsebuje 
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številčne ocene po posameznih kriterijih. Recenzent k oceni za 
vsak posamezen kriterij poda opisno oceno, v kateri navede 
razloge za dodeljeno oceno.

(5) Rezultat obravnave na strokovnem telesu za ocenje-
vanje raziskovalnih programov je predlog prednostnega se-
znama prijav raziskovalnih programov z obdobjem financiranja 
raziskovalnega programa, ki je lahko 3, 4, 5 ali 6 let.

(6) ZSA na podlagi predloga strokovnega telesa za oce-
njevanje raziskovalnih programov oblikuje in sprejme predlog 
prednostnega seznama programov, ki se priporočijo za na-
daljnje financiranje oziroma se začnejo na novo financirati, ter 
seznam zavrnjenih raziskovalnih programov. ZSA v predlogu 
prednostnega seznama programov pri posameznem razisko-
valnem programu določi letni obseg raziskovalnih ur. Pri tem 
upošteva letni obseg raziskovalnih ur v obdobju, ki se zaključu-
je, ter kriterije in kazalce iz 63. člena. Način določanja letnega 
obsega raziskovalnih ur je podrobneje določen v metodologiji.

(7) Skupno financiranje RO oziroma RO s koncesijo za 
vse raziskovalne programe znotraj RO oziroma RO s koncesijo 
se praviloma ne spreminja.«.

18. člen
Za 67. členom se doda nov 67.a člen, ki se glasi:

»67.a člen
(vodenje postopka za infrastrukturne programe)

(1) Za izvedbo ocenjevanja prijav infrastrukturnih progra-
mov, prispelih na poziv oziroma razpis, ZSA imenuje strokovno 
telo za ocenjevanje infrastrukturnih programov. Vodja infra-
strukturnega programa ne more biti član strokovnega telesa.

(2) Vsako prijavo infrastrukturnega programa ocenita naj-
manj dva recenzenta. Recenzent ocenjuje posamezne sesta-
vine ocenjevanja tako, da izpolni ocenjevalni list, ki vsebuje 
številčne ocene po posameznih kriterijih. Recenzent k oceni 
pri vsakem posameznem kriteriju poda opisno oceno, v kateri 
navede razloge za dodeljeno oceno.

(3) Rezultat obravnave na strokovnem telesu za ocenje-
vanje infrastrukturnih programov je predlog prednostnega se-
znama prijav infrastrukturnih programov, vključno s predlogom 
letnega obsega raziskovalnih ur.

(4) ZSA obravnava predlog prednostnega seznama prijav 
iz prejšnjega odstavka in sprejme predlog prednostnega se-
znama infrastrukturnih programov, ki se financirajo, ter predlog 
seznama zavrnjenih infrastrukturnih programov.

(5) Obdobje trajanja financiranja infrastrukturnih progra-
mov je 6 let. Trajanje financiranja novo sprejetih infrastrukturnih 
programov v ciklusu financiranja obstoječih programov se prila-
godi ciklusu financiranja obstoječih infrastrukturnih programov, 
tako da je prvo obdobje ustrezno krajše.

(6) Skupno financiranje RO oziroma RO s koncesijo glede 
infrastrukturnih programov se praviloma ne spreminja.«.

19. člen
(1) V prvem odstavku 68. člena se za besedo »ocenjeva-

nje« dodata besedi »raziskovalnih programov«.
(2) V drugem odstavku se v 1.3. kazalcu za besedo »in« 

oznaka »A4« nadomesti z »A1/2«.
(3) V tretjem odstavku se za 2.3. kazalcem doda besedilo:
»2.7. Izkazane povezave z industrijo oziroma družbenimi 

in kulturnimi dejavnostmi;
2.8. Avtorstvo/soavtorstvo patentov, standardov, licenc, 

novih proizvodov, tehnologij in tehnoloških rešitev, inovacij;
2.9. Ustanoviteljstvo/soustanoviteljstvo spin-off podjetja;«.
(4) Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Skupna ocena, ki jo za posamezni raziskovalni 

program določi strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih 
programov, je povprečje ocen recenzentov, najboljša ali naj-
slabša ocena recenzentov. Pri določitvi skupne ocene lahko 
strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov upo-
števa tudi kvantitativne podatke iz drugega odstavka 67. člena 

pravilnika. Na tej podlagi se raziskovalni programi razdelijo 
na: vrhunski, zelo kakovosten, kakovosten, manj kakovosten 
in nekakovosten program. Od te razvrstitve je odvisno obdob-
je financiranja:

vrhunski program 6-letno financiranje

zelo kakovosten program 5-letno financiranje

kakovosten program 4-letno financiranje

manj kakovosten program 3-letno financiranje

nekakovosten program ukinitev – zavrnitev
«.

20. člen
(1) Za prvim odstavkom 69. člena se doda drugi odstavek, 

ki se glasi:
»(2) Ko RO oziroma RO s koncesijo, ki infrastrukturnega 

programa še ni izvajala, prijavi nov infrastrukturni program, 
se prijava oceni po kriterijih 8 in 5 iz tabele G.I.2.: Kriteriji za 
ocenjevanje prijavljenih infrastrukturnih programov in največje 
število točk za posamezen kriterij iz prejšnjega odstavka.«.

(2) Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo 
tretji, četrti, peti in šesti odstavek.

(3) Novi šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovno telo za ocenjevanje infrastrukturnih progra-

mov določi skupno oceno za infrastrukturni program na podlagi 
ocen po kriterijih in infrastrukturne programe razdeli na: vrhun-
ski, kakovosten in manj kakovosten program:

vrhunski program 3

kakovosten program 2

manj kakovosten program 1
«.

21. člen
Šesti odstavek 71. člena se črta.

22. člen
(1) Tretji odstavek 74. člena se črta.
(2) Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

23. člen
(1) Na koncu prvega odstavka 77. člena se črta ena pika.
(2) Za drugim odstavkom se dodajo tretji, četrti in peti 

odstavek, ki se glasijo:
»(3) Če med izvajanjem projekta vodji projekta pri prijavi-

telju preneha delovno razmerje, lahko raziskovalna organizaci-
ja, v kateri je vodja projekta na novo sklenil delovno razmerje, in 
je vpisana v evidenco RO pri agenciji na zahtevo vodje projekta 
postane nova sodelujoča organizacija pri izvedbi projekta s 
številom raziskovalnih ur, kolikor jih je imel vodja projekta in 
člani pri projektu.

(4) Če po prejemu obvestila iz 26. člena tega pravilnika 
vodji projekta pri prijavitelju preneha delovno razmerje, lahko 
raziskovalna organizacija, v kateri je vodja projekta na novo 
sklenil delovno razmerje, in je vpisana v evidenco RO pri 
agenciji na zahtevo vodje projekta postane nova sodelujoča 
organizacija pri izvedbi projekta z največ polovico raziskovalnih 
ur za celotni projekt.

(5) O novi sodelujoči organizaciji pri izvedbi projekta iz 
tretjega in četrtega člena odloča direktor na predlog ZSA. Pre-
den ZSA sprejme predlog sklepa, preveri, ali nova sodelujoča 
organizacija izpolnjuje pogoje glede dostopa do raziskovalne 
infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje projekta.«.

24. člen
V drugem odstavku 81. člena se za besedo »člena« doda 

besedilo »ter nov projekt«.
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25. člen
V prvem odstavku 85. člena se v prvem stavku za besedo 

»področjih« črta besedilo »(pri fiziki se posebej upošteva pod-
področje fizika delcev)«.

26. člen
V tretjem odstavku 86. člena se v drugem stavku črta 

besedilo »pri kriterijih: raziskovalno oziroma razvojna kakovost 
prijave, relevantnost in potencialni vpliv prijave ter izvedljivost 
predloga projekta,«.

27. člen
V tretjem odstavku 87. člena se za besedo »ocen« doda 

besedilo »po posameznih kriterijih ocenjevanja, z navedbo 
razlogov, ki so bili odločilni za prejete ocene.«.

28. člen
(1) V prvem odstavku 88. člena se besedo »dokumenta-

ciji« nadomesti z besedo »dokumentacijo«.
(2) Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Rezultat panel razprave je razvrstitev projektov zno-

traj posameznih vrst projektov in področij. Ocena projekta je 
sestavljena kot povprečna ocena. Panel posebej obravnava 
predloge projektov, pri katerih se ocene recenzentov bistveno 
razlikujejo, in se odloči, ali povprečje ocen dejansko odraža 
vrednost predlaganega projekta. Če povprečje ne odraža vred-
nosti projekta, lahko panel izloči največ eno oceno in izračuna 
novo povprečje brez izločene ocene oziroma upošteva preo-
stalo oceno. Panel mora obravnavati predloge projektov, pri 
katerih ena ocena odstopa najmanj za +/- 10% od povprečja 
ocen.«.

29. člen
V tretjem odstavku 89. člena se v 2.7. kazalcu za besedo 

»družbenimi« dodata besedi »in kulturnimi«.

30. člen
(1) V prvem odstavku 96. člena se na koncu prvega stav-

ka pika nadomesti z vejico, besedilo »Če ni član programske 
skupine, kandira« pa se nadomesti z besedo »oziroma«.

(2) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prijavo za mentorja, ki kandidira na raziskoval-

nem področju, ki ni v skladu niti s področjem raziskovalnega 
programa niti s področjem, navedenim v zbirkah podatkov 
o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri agenciji 
(evidenca RO), pregledajo člani ZSV, ki je odgovoren za 
področje prijave, in v primeru kandidature na neustrezno 
področje predlagajo prerazporeditev na drugo ustrezno po-
dročje. V obrazložitvi člani ZSV upoštevajo predvsem OECD 
(SCI, SSCI) področja objav kandidata za mentorja in vsebino 
prijave. Predlog spremembe področja obravnavajo tudi člani 
ZSV, pristojnega za področje, na katerega bi se kandidata 
prerazporedilo. Agencija predlog pošlje občasnemu strokov-
nemu telesu, da o predlogu odloči.«.

31. člen
(1) V tretjem odstavku 100. člena se v prvi alineji za 

besedama »drugih RO« doda besedilo »(univerza se šteje kot 
ena RO)«.

(2) V tretjem odstavku se druga alineja spremeni tako, 
da se glasi:

»– Pri delitvi mentorskih mest je za posamezna razisko-
valna področja znotraj ved izhodišče zaokroženo na povprečno 
število mentorskih mest v zadnjih treh letih. Možna odstopanja 
od izhodiščne vrednosti so določena v metodologiji. Odstopa-
nja za velika raziskovalna področja so lahko drugačna od od-
stopanj za majhna raziskovalna področja. Velika raziskovalna 
področja se opredelijo v metodologiji.«.

(3) V četrtem odstavku se v prvem stavku besedilo »naj-
več za dve večje kot je bilo povprečno število izbranih mentor-
jev v zadnjih treh letih (zaokroženo)« nadomesti z besedilom 

»za največ eno večje od maksimalnega števila iz prejšnjega 
odstavka«.

(4) V petem odstavku se na koncu besedila doda stavek, 
ki se glasi: »Če pri izbiri kandidatov za mentorje na podlagi prve 
in druge alineje iz prvega odstavka tega člena pride do večjih 
nesorazmerij med področji posamezne vede, lahko ZSA izbere 
ustrezno število najslabše ocenjenih kandidatov na področjih s 
prevelikim številom dodeljenih mentorskih mest in ta mentorska 
mesta razporedi na druga področja v vedi.«.

32. člen
102. člen se spremeni tako, da se glasi:
»RO izberejo kandidate za mlade raziskovalce v skladu 

s predpisi, ki urejajo zaposlovanje v javnem sektorju, svojimi 
internimi predpisi, pogoji, ki jih določa ta pravilnik, in v soglasju 
z izbranimi mentorji.«.

33. člen
(1) V drugi alineji prvega odstavka 103. člena se za besedno 

zvezo »študiju druge stopnje« besedilo »(brez diplome)« črta.
(2) Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Agencija ne financira kandidatov za mlade razisko-

valce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo kot absolventi, in 
kandidatov, ki so že bili financirani v programu mladih razisko-
valcev.«.

34. člen
V prvem odstavku 104. člena se v šesti alineji za besedo 

»pri« doda beseda »razvojno-«.

35. člen
105. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) RO morajo izbiro kandidatov za mlade raziskovalce 

opraviti do konca avgusta tekočega leta in do 1. septembra 
sporočiti agenciji imena izbranih mladih raziskovalcev. Agenciji 
pošljejo izjavo, da so bili kandidati izbrani v skladu z določbo 
102. člena tega pravilnika.

(2) Če RO do 1. septembra tekočega leta agenciji ne spo-
ročijo imen kandidatov za mlade raziskovalce, mentorji izgubijo 
možnost financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev, pri-
dobljeno na podlagi razpisa.

(3) Če RO agenciji pravočasno sporoči ime kandidata za 
mladega raziskovalca, pa ta odstopi od mesta mladega raz-
iskovalca, preden se usposabljanje začne izvajati, lahko RO 
naknadno, vendar najpozneje do konca tekočega leta, sporoči 
ime novega kandidata, ki je bil prav tako izbran v skladu z do-
ločbami 102. člena pravilnika.«.

36. člen
Drugi odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kategorija cene raziskovalne ure za mladega raz-

iskovalca se določi na podlagi kategorije cene raziskovalne 
ure programske skupine mentorja. Če mentor ni član program-
ske skupine, se kategorija cene raziskovalne ure za mladega 
raziskovalca določi na podlagi kategorije cen raziskovalnih 
ur raziskovalnih projektov znotraj raziskovalne skupine (ta se 
določi na podlagi prevladujoče kategorije cen raziskovalnih 
ur raziskovalnih projektov znotraj raziskovalne skupine). Če 
raziskovalna skupina nima raziskovalnih projektov, ki jih iz 
državnega proračuna sofinancira agencija, se kategorija cene 
raziskovalne ure določi na podlagi kategorije cen raziskovalnih 
ur raziskovalnih projektov znotraj RO. Če tudi RO nima razi-
skovalnih projektov, ki jih iz državnega proračuna sofinancira 
agencija, se za mladega raziskovalca uporabi kategorija cene 
raziskovalne ure A. Kategorija cene raziskovalne ure se določi 
glede na stanje, ko se je preverjalo, ali mentor izpolnjuje pogo-
je iz 95. člena tega pravilnika. Tako določena kategorija cene 
raziskovalne ure velja za celotno obdobje usposabljanja. Mladi 
raziskovalec je član programske skupine, katere član je mentor, 
ali raziskovalne skupine, katere član je mentor, če mentor ni v 
programski skupini.«.
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37. člen
V prvem odstavku 112. člena se:
– za besedama »RO je« besedilo »najkasneje do dese-

tega v mesecu« črta;
– za besedama »bolezenska odsotnost« dodata vejica in 

besedilo »v roku, navedenem v pogodbi«.

38. člen
(1) Prvi odstavek 113. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) RO lahko predlaga zamenjavo mentorja zaradi pre-

nehanja delovnega razmerja mentorja, upokojitve, smrti men-
torja in enoletne dokumentirane odsotnosti mentorja. Če gre za 
zamenjavo mentorja, ki ne vpliva na druga pogodbena določila, 
in RO zagotovi, da predlagani mentor deluje na istem razisko-
valnem področju kakor prvotni mentor in mladi raziskovalec, o 
zamenjavi odloča direktor.«.

(2) Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki 
se glasi:

»(2) O zamenjavi mentorja iz drugih utemeljenih razlogov 
in o zamenjavah, ki niso opredeljene v prejšnjem odstavku, 
odloča direktor na predlog ZSA.«.

(3) Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in 
četrti odstavek.

39. člen
Prvi odstavek 114. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sredstva agencije se smejo uporabljati le za name-

ne in v razmerjih, ki so določeni v uredbi, ki ureja normative 
in standarde za izvajanje raziskovalne dejavnosti, in v po-
godbi.«.

40. člen
(1) Drugi odstavek 116. člena se črta.
(2) Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek in se 

spremeni tako, da se glasi:
»(2) RO lahko zaprosi za podaljšanje roka zaključka uspo-

sabljanja, za katerega agencija ne zagotavlja finančnih sred-
stev, za čas do enega leta in navede vzroke za zamudo, razen 
za mlade raziskovalce s področja medicine, ki po izteku finan-
ciranja doktorskega usposabljanja pridobijo status pripravnika, 
specializanta ali začnejo s sekundariatom, za katere je možno 
podaljšanje do dveh let, za kar agencija ne zagotavlja finančnih 
sredstev. O podaljšanju s sklepom odloči direktor agencije na 
predlog ZSA.«.

41. člen
V prvem odstavku 142. člena se v prvi alineji besedilo »s fak-

torjem odmevnosti nad 15« nadomesti z besedilom »znotraj A"«.

42. člen
(1) V drugem odstavku 144. člena se preglednica spre-

meni tako, da se glasi:
»

Št. kriterija 
iz 33. člena Kriterij Največje  

št. točk

1 Raziskovalna uspešnost 
raziskovalca oziroma skupine 
raziskovalcev

30

2 Družbeno-ekonomska 
oziroma kulturna relevantnost 
raziskovalnih rezultatov 
raziskovalca oziroma skupine 
raziskovalcev

10

4 Relevantnost in potencialni vpliv 
prijave

10

 Skupaj 50
«.

(2) Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Za ocenjevanje pri kriteriju Družbeno-ekonom-
ska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov 
raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev se uporabljajo 
naslednji kazalci:

2.7 Izkazane povezave z industrijo oziroma družbenimi 
in kulturnimi dejavnostmi;

2.8 Avtorstvo/soavtorstvo patentov, standardov, licenc, 
novih proizvodov, tehnologij in tehnoloških rešitev, inovacij;

2.9 Ustanoviteljstvo/soustanoviteljstvo spin-off podje-
tja.«.

(3) Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo 
peti, šesti in sedmi odstavek.

43. člen
V 149. členu se na koncu besedila doda besedilo 

»Vodja znanstvenega sestanka mora biti evidentiran kot 
raziskovalec v evidenci RO.«.

44. člen
(1) Prvi odstavek 157. člena se spremeni tako, da se 

glasi:
»(1) Prijava mora biti pripravljena na podlagi pridoblje-

nih ponudb, evidentiranih v sistemu COBISS.SI. Seznam za 
naročilo mednarodne literature je priloga k prijavi.«.

(2) V drugem odstavku se besedi »predloženih po-
nudb« nadomestita z besedilom »ponudb iz predloženega 
seznama«.

45. člen
V 161. členu se za šestim odstavkom doda sedmi od-

stavek, ki se glasi:
»(7) Revije v okviru konzorcija, ki jih naroča in plačuje 

posamezna knjižnica, so del rednega financiranja in se vre-
dnotijo na podlagi ocen, ki se jim doda 2 točki za vsakih 10% 
nabav. Revije, ki so dostopne v elektronski obliki v okviru 
konzorcijev in niso pogoj za konzorcij, se ne vrednotijo.«.

46. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je sestavni 

del tega pravilnika.

47. člen
(prehodna določba)

(1) Za mlade raziskovalce, katerih usposabljanje je 
agencija financirala pred uveljavitvijo tega pravilnika, se 
kategorija cene raziskovalne ure do zaključka usposabljanja 
ne spreminja ne glede na zamenjave iz 113. člena Pravilni-
ka o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 
72/11 in 45/12).

(2) Za mlade raziskovalce, katerih usposabljanje je 
agencija financirala pred uveljavitvijo tega pravilnika, se 
podaljšanje roka za zaključek usposabljanja izvede v skladu 
s tretjim odstavkom 40. člena tega pravilnika.

48. člen
(veljavnost pravilnika)

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

Št. 007-13/2012-1
Ljubljana, 30. septembra 2013
EVA 2012-1647-0005

dr. Rado Bohinc l.r.
predsednik

upravnega odbora ARRS
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PRILOGA 2: Bibliografska merila znanstvene in stro-
kovne uspešnosti

I. Bibliografska merila znanstvene uspešnosti
Za kvantitativno ocenjevanje (točkovanje) znanstvene 

uspešnosti se uporabljajo naslednji kazalci in merila:
1. Znanstveni članek (Cobiss tip 1.01, 1.02, 1.03)
A. Znanstveni članek v reviji, ki jo indeksira SCI Expan-

ded, SSCI ali Scopus (d, h), kjer d pomeni družboslovne, h pa 
humanistične vede, s faktorjem vpliva

A.1. v prvi četrtini revij ustrezne vsebin-
ske kategorije nad 100 točk

A.2. v drugi četrtini revij ustrezne vsebin-
ske kategorije 80–100 točk

A.3. v tretji četrtini revij ustrezne vsebin-
ske kategorije 60–80 točk

A.4. v četrti četrtini revij ustrezne vsebin-
ske kategorije 40–60 točk.

Vrednost točk v intervalu se v 2., 3. in 4. četrtini revij 
računsko določi tako, da se sorazmerno upošteva velikost 
faktorja vpliva revije znotraj četrtine in se k vrednosti točk za 
spodnjo mejo intervala prišteje do največ 20 točk po formuli 
20 * (IF – IFmin)/(IFmax – IFmin), kjer je IF faktor vpliva, IFmin in 
IFmax pa sta spodnja in zgornja vrednost faktorjev vpliva znotraj 
četrtine revij ustrezne vsebinske kategorije. V četrti četrtini revij 
je IFmin= 0.

V prvi četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije se vred-
nost točk računsko določi tako, da se sorazmerno upošteva 
velikost faktorja vpliva revije znotraj četrtine in se k vrednosti 
točk za spodnjo mejo intervala prišteje do največ 70 točk po 
formuli 70 * (IF – IFmin)/(IFmax – IFmin). Za prispevke na podro-
čju, kjer je zaradi zelo kvalitetnih znanstvenih revij IFmax-IFmin 
> 3x (povprečna vrednost IF področja), namesto te formule, k 
vrednosti točk za spodnjo mejo tega intervala prišteje največ 
200 točk po formuli 80*LN (IF/IFmin).

Pri določanju četrtin in vrednosti točk se upošteva faktor 
vpliva revije za leto, v katerem je članek izšel. Če podatki za 
tisto leto še niso znani, se članek začasno vrednoti s faktorjem 
vpliva iz zadnjega leta namestitve baze podatkov o faktorjih 
vpliva. Faktor vpliva se upošteva tudi pri članku, ki je objavljen 
v zadnjih dveh letih pred prvo podelitvijo faktorja vpliva.

Če je revija uvrščena v SCI Expanded oziroma SSCI, se 
za faktor vpliva upošteva IF iz baze JCR. Če je revija uvrščena 
v družboslovne oziroma humanistične kategorije baze Scopus 
– Scopus (d,h), se za faktor vpliva upošteva SNIP. Izračun točk 
se naredi za obe varianti, upošteva se višja vrednost.

B. 1 Znanstveni članek v reviji kategorije A 
evropskega humanističnega indeksa ERIH

(upoštevajo se objave do konca leta 2013). 70 točk
B. 2 Znanstveni članek v reviji kategorije B 

evropskega humanističnega indeksa ERIH
(upoštevajo se objave do konca leta 2013) 

in v reviji, ki jo indeksira A&HCI. 40 točk
C. Znanstveni članek v reviji kategorije C 

evropskega humanističnega indeksa ERIH
(upošteva se zadnja delovna verzija) ali 

v reviji, ki jo indeksira SCOPUS ali druga med-
narodna bibliografska baza podatkov (MBP) iz 
seznama agencije. 30 točk

D. Znanstveni članek v drugih znanstvenih 
revijah iz seznama agencije. 10 točk

Znanstveni članki (1.01, 1.02) morajo obsegati najmanj 
4 strani, sicer se ocenjujejo kot kratki znanstveni prispevki 
(1.03). Kratki znanstveni prispevki (1.03) se ocenjujejo z 80% 
točk, kot jih dobivajo izvirni in pregledni znanstveni članki v 
revijah iste kategorije, razen kratki znanstveni članki (1.03) v 
prvi polovici revij SCI ali SSCI, ki se ocenjujejo s 100% točk, 
kot jih dobivajo izvirni in pregledni znanstveni članki v revijah 
iste kategorije.

Če je revija uvrščena v več baz oziroma kategorij, se 
upošteva najugodnejša razvrstitev glede na vrednost točk. 

Vključitev revije v posamezno bazo vpliva na vrednotenje vseh 
člankov v tej reviji, ne glede na leto izida članka.

2. Znanstvena monografska publikacija in drugi do-
kumentirani dosežki (Cobiss tip 2.01, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24)

A. Znanstvena monografija (2.01) s številom 
strani nad 50

– izdana v mednarodni založbi iz seznama 
agencije ali

– pri katerikoli drugi založbi (domači ali tuji), če 
je monografija s področja humanistike (po vrstilcu 
UDK) in se vrednotenje izvaja za humanistiko 160 točk

B. Znanstvena monografija s številom strani 
nad 50, ki ne ustreza kriterijem iz kategorije A,

– izdana pri tuji založbi 120 točk
– izdana pri domači založbi 80 točk
– izdana pri domači ali tuji založbi 100 točk
C. Znanstvena monografija (brošura) s šte-

vilom strani med 20 in 50 ali znanstveni zemljevid
– izdana pri mednarodni založbi iz seznama 

agencije ali pri kateri koli drugi založbi (domači ali 
tuji), če je monografija s področja humanistike (po 
vrstilcu UDK) in se vrednotenje izvaja za humanistiko 30 točk

– izdana pri tuji založbi 25 točk
– izdana pri domači založbi 20 točk
D. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni 

posnetek, video posnetek (2.18) 10 točk
E. Patent, sorta, pasma
– patent (2.24) podeljen pri uradu, ki oprav-

lja popoln preizkus patentne prijave – v ZDA, 
Kanadi, na Japonskem, v Avstraliji, v J. Koreji, 
na Norveškem, v Turčiji, v Rusiji, na Kitajskem, 
v Indiji, v Mehiki, JAR, v Braziliji in v tistih drža-
vah Evropske unije, ki opravljajo popoln preizkus 
patentne prijave na evropskem patentnem uradu 
(evropski patent) 200 točk

– nova rastlinska sorta ali živalska pasma 
(2.22) 200 točk

F. Urednik revije 1A, 1B (glavni urednik, od-
govorni urednik, glavni in odgovorni urednik, pred-
sednik uredniškega sveta) ali monografije (2.01 A) 40 točk

(pri revijah za vsako leto)
G. Urednik revije 1A, 1B (urednik, gostujoči 

urednik, urednik področja, član uredniškega odbora 
in vsi ostali tipi uredništev). 20 točk

(pri revijah za vsako leto)
Ne upošteva se recenzentstvo in tehnično uredništvo.
Pri uredništvih (F, G) se upošteva samo ena funkcija v 

reviji v tekočem letu.
Maksimalno število točk, ki ga letno lahko raziskovalec 

doseže pri uredništvih (F,G) v vsakem letu, je 60 točk.
H. Zaključena znanstvena zbirka podatkov 

(2.20) iz seznama agencije 30 točk
Znanstvena monografija mora biti recenzirana in opre-

mljena z ISBN (ISMN) številko.
3. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v mo-

nografski publikaciji (Cobiss tip 1.16 v 2.01, 2.02, 2.06, 
2.16, 2.17, 2.20)

A. Obsežni znanstveni sestavek ali poglavje 
(nad 50 strani) v znanstveni monografiji (2. 01A, 
2.06, izdana v mednarodni založbi iz seznama 
agencije) 60 točk

B. Samostojni znanstveni sestavek ali poglav-
je v znanstveni monografiji (2.01A, 2.06, izdana v 
mednarodni založbi iz seznama agencije) 30 točk

C. Samostojni znanstveni sestavek ali poglav-
je v znanstveni monografiji (2.01B, 2.06)

– izdana pri tuji založbi 25 točk
– izdana pri domači založbi 20 točk
D. Samostojni znanstveni sestavek ali poglav-

je v drugi monografski publikaciji 10 točk
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Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje je praviloma 
objavljen v znanstveni monografiji (2.01), izjemoma pa tudi v 
strokovni monografiji (2.02), priročniku, slovarju, leksikonu ali 
enciklopediji (2.06), kot spremna študija k umetniškemu delu 
(2.16) ali kot razprava v katalogu razstave (2.17). Obsegati 
mora najmanj 4 strani (izjema so znanstveni zemljevidi). Pri-
spevki iz kategorije 3B, 3C in 3D, ki so krajši od 4 strani, se 
točkujejo s 50% točk.

Skupno število točk enega avtorja v eni monografski pu-
blikaciji ne sme preseči 120 točk.

4. Znanstveni prispevek na konferenci, objavljen v 
zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov (Cobiss tip 
1.06 in 1.08 v 2.31 ali 2.32)

Če je zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov ob-
javljen kot redna številka znanstvene revije, ki ustreza ka-
tegorijam 1. A, B se prispevki točkujejo po metodologiji za 
znanstvene članke.

C. Znanstveni prispevek v zborniku z medna-
rodne ali tuje konference (2.31) 25 točk

D. Znanstveni prispevek v zborniku z domače 
konference (2.32) 20 točk

Prispevek mora obsegati najmanj 4 strani. Skupno število 
točk enega avtorja v enem zborniku ne sme preseči 50 točk.

Prispevki iz kategorije 4. C in 4. D, ki so krajši od 4 strani 
in s strukturo znanstvenega prispevka, se točkujejo s 50% točk.

Konferenca, organizirana v Republiki Sloveniji, se šteje 
kot mednarodna, kadar je aktivnih udeležencev iz tujine naj-
manj ena tretjina. Pri tem se upoštevajo tisti udeleženci, katerih 
prispevki so objavljeni v zborniku.

Prevod ali nova izdaja lastnega znanstvenega dela se toč-
kuje s 50% točk ustrezne kategorije izvirnika. Če delo v izvirni-
ku ni izšlo, se prevod točkuje enako, kot bi se točkoval izvirnik.

Ponatisi se ne upoštevajo.
Kjerkoli se kot kriterij za kategorizacijo uporablja število 

strani, ena stran pomeni najmanj 2000 znakov s presledki 
in ločili (velja za tiskane in elektronske vire). Če izračun na 
podlagi števila znakov izkaže večje število strani od podatka v 
bibliografskem zapisu, se upošteva izračunano število strani, 
ki se pri katalogizaciji zabeleži v ustrezno polje. Pri večjezičnih 
objavah istega besedila v monografski ali serijski publikaciji se 
upošteva samo obseg izvirnega besedila.

II. Bibliografska merila strokovne uspešnosti
Kot bibliografski kazalci in merila strokovne uspešnosti se 

po tem pravilniku štejejo nekategorizirana znanstvena dela iz 
5. člena tega pravilnika ter strokovna, umetniška in pedagoška 
dela, ki so evidentirana v bibliografskih zapisih.

Za kvantitativno ocenjevanje (točkovanje) se uporabljajo 
naslednji kazalci in merila:

1. Članki in drugi sestavni deli
1.04 Strokovni članek 5 točk
1.05 Poljudni članek 5 točk
1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konfe-

renci (vabljeno predavanje) 5 točk
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na kon-

ferenci 5 točk
1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega pri-

spevka na konferenci (vabljeno predavanje) 2 točki
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega pri-

spevka na konferenci 2 točki
1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispev-

ka na konferenci 1 točka
1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglav-

je v monografski publikaciji 5 točk
Skupno število točk avtorja v eni monografski 

publikaciji ne sme preseči 50 točk.
1.18 Geslo – sestavek v enciklopediji, leksiko-

nu, slovarju ... 2 točki
1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 5 točk
1.20 Predgovor, spremna beseda 2 točki
1.21 Polemika, diskusijski prispevek 2 točki

1.22 Intervju 1 točka
1.23 Umetniški sestavek 2 točki
1.24 Bibliografija, kazalo ipd. 2 točki
Nekategorizirana znanstvena dela iz 5. člena 

tega pravilnika 5 točk
2. Monografije in druga zaključena dela
2.02 Strokovna monografija 50 točk
2.03 Univerzitetni ali visokošolski učbenik z 

recenzijo 50 točk
2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi uč-

benik z recenzijo 15 točk
2.05 Drugo učno gradivo 2 točki
2.06 Priročnik, slovar, leksikon, atlas, zemlje-

vid 30 točk
2.07 Bibliografija 5 točk
2.08 Doktorska disertacija 20 točk
2.09 Magistrsko delo 10 točk
2.10 Specialistično delo 3 točke
2.11 Diplomsko delo 2 točki
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav 2 točki
2.13 Elaborat, predštudija, študija 2 točki
2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, 

izvedbeni projekt) 2 točki
2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba 2 točki
2.16 Umetniško delo 5 točk
2.17 Katalog razstave 5 točk
2.19 Poljudni film, radijska ali televizijska od-

daja 2 točki
2.21 Programska oprema 2 točki
2.23 Patentna prijava (prijava pri uradu, ki 

ustreza kriterijem pod 2.E) 10 točk
2.24 Patent (domači, oziroma, ki ne ustreza 

kriterijem pod 2.E) 10 točk
Nekategorizirana znanstvena dela iz 5. člena 

tega pravilnika 5 točk
3. Izvedena dela (dogodki)
3.10 Umetniška poustvaritev 5 točk
3.11 Radijski ali TV dogodek 2 točki
3.12 Razstava 5 točk
3.14 Predavanje na tuji univerzi 2 točki
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 1 točka
3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez 

natisa 1 točka
4. Sekundarno avtorstvo
Urednik revije, monografije ali zbornika, ki ne 

ustreza 2F 10 točk
Mentor pri doktorskih disertacijah 5 točk
Mentor pri magistrskih delih 3 točke
Mentor pri specialističnih delih 1 točka
Mentor pri diplomskih delih 1 točka
Prevajalec (na 10 strani) 1 točka
Komentar pri doktorskih disertacijah 4 točke
Komentar pri magistrskih delih 1 točka
Komentar pri specialističnih delih 0,5 točke
Komentar pri diplomskih delih 0,5 točke
Prevod ali nova izdaja lastnega znanstveno/strokovnega 

dela se točkuje s 50% točk ustrezne kategorije izvirnika. če delo 
v izvirniku ni izšlo, se prevod točkuje enako, ki bi se točkoval 
izvirnik.

Ponatisi se ne upoštevajo.
Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upo-

števajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij:
(format Acrobat, 115KB)
Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske 

baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znan-
stvenih publikacij:

(format Acrobat, 103KB)
Mednarodne založbe, ki se upoštevajo pri kategoriza-

ciji znanstvenih publikacij:
(format Acrobat, 32KB)
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3458. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega 
državnega tožilstva v Murski Soboti

Na podlagi prvega odstavka 117. člena Zakona o dr-
žavnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami) 
je Državnotožilski svet na predlog ministra po predhodnem 
mnenju generalnega državnega tožilca RS na I. delu 30. seje 
dne 13. 11. 2013 izdal

O D L O Č B O
o imenovanju vodje Okrožnega državnega 

tožilstva v Murski Soboti

Žarko Bejek, rojen 14. 4. 1954, višji državni tožilec na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti, se z dnem 
13. 11. 2013 imenuje za vodjo Okrožnega državnega tožilstva 
v Murski Soboti – za dobo šestih let.

DTS št. 1010/2013-2
Ljubljana, dne 19. novembra 2013

Nastja Franko l.r.
Vrhovna državna tožilka

predsednica Državnotožilskega sveta

3459. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega 
državnega tožilstva v Celju

Na podlagi prvega odstavka 117. člena Zakona o dr-
žavnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami) 
je Državnotožilski svet na predlog ministra po predhodnem 
mnenju generalnega državnega tožilca RS na I. delu 30. seje 
dne 13. 11. 2013 izdal

O D L O Č B O
o imenovanju vodje Okrožnega državnega 

tožilstva v Celju

Ivan Žaberl, rojen 12. 1. 1953, višji državni tožilec na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, se z dnem 23. 11. 2013 
imenuje za vodjo Okrožnega državnega tožilstva v Celju – 
za dobo šestih let.

DTS št. 1010/2013-3
Ljubljana, dne 19. novembra 2013

Nastja Franko l.r.
Vrhovna državna tožilka

predsednica Državnotožilskega sveta

3460. Odločba o priznanju naravne mineralne vode 
Element

Republika Slovenija, Uprava Republike Slovenije za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja na pred-

log podjetja »Voda Vrnjci« a.d., Ulica Kneza Miloša 162, 
36210 Vrnjačka Banja, Republika Srbija, ki jo zastopa ge-
neralni direktor Radovan Simović, na podlagi 85. člena Za-
kona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 
– ZdZPVHVVR) in 21. člena Pravilnika o naravni mineralni 
vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni list RS, št. 50/04, 
75/05 in 45/08 – ZKme-1) v zadevi o priznanju označbe na-
ravne mineralne vode

O D L O Č B O
o priznanju naravne mineralne vode Element

Voda iz izvira Belimarkovac v Vrnjački Banji, Republika 
Srbija, ki se polni pod imenom Element, se prizna kot naravna 
mineralna voda.

Št. 33203-1/2012/13
Ljubljana, dne 7. novembra 2013
EVA 2013-2330-0155

dr. Vida Čadonič Špelič l.r.
Generalna direktorica

Uprave Republike Slovenije 
za varno hrano,

veterinarstvo in varstvo rastlin

3461. Poročilo o gibanju plač za september 2013

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

P O R O Č I L O
o gibanju plač za september 2013

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za september 2013 je znašala 1495,28 EUR in je bila 
za 0,8 % nižja kot za avgust 2013.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za september 2013 je znašala 983,30 EUR in je bila 
za 0,6 % nižja kot za avgust 2013.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–sep-
tember 2013 je znašala 1509,94 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–sep-
tember 2013 je znašala 990,14 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje julij–septem-
ber 2013 je znašala 1504,06 EUR.

Št. 9611-293/2013/4
Ljubljana, dne 15. novembra 2013
EVA 2013-1522-0038

Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica

Statističnega urada Republike Slovenije
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OBČINE
2. Zadružni dom Lig (Kulturni dom v Ligu): parcelna šte-

vilka 863/2, k.o. 2272 – Idrija nad Kanalom
3. Kulturni dom »Mihaela Gabrijelčiča« Srednje: parcelna 

številka 4013, k.o. 2266 – Ajba
4. Kolarjeva hiša v Kanalu: parcelna številka *32, k.o. 

2269 – Kanal.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-0010/2013-3
Kanal ob Soči, dne 11. novembra 2013

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

KOZJE

3464. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine 
v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, 
št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 21. redni seji dne 
13. 11. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na ze-

mljišču parc. št. 1605, v izmeri 914 m2, k.o. 1245 – Podsreda.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na ze-

mljišču parc. št. 1412/5, parc. št. 1412/6, k.o. 1242 – Kozje.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemlji-

šču parc. št. 1112/6, 1112/5, 1112/3, 1096/11, 1096/10, 1096/9, 
1096/8, 1096/7, 1096/6, k.o. 1234 – Buče.

II.
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži la-

stninska pravica v korist Občine Kozje.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0005/2011-21/06
Kozje, dne 13. novembra 2013

Župan
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l.r.

LJUBLJANA

3465. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. 

KANAL

3462. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola 
Kanal

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 
84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, 
Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – 
Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 
41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 118/06 – ZUOPP-A, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF 
in 57/12 – ZPCP-2D) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči 
(Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06, Uradni list 
RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči 
na 27. redni seji dne 25. 10. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zavoda  
Osnovna šola Kanal

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola 

Kanal (Uradno glasilo – Primorske novice, št. 4/97, 13/98 ter 
Uradni list RS, št. 4/08, 76/08 in 35/10, v nadaljevanju: Odlok) 
se drugi odstavek 5. člena dopolni z naslednjimi alinejami:

»– izdaja, tisk in kopiranje lastnih publikacij,
– prodaja izdelkov učencev na prodajnih mestih in na 

lokacijah izven registriranih prodajnih mest,
– obratovanje objektov za športne in kulturne prireditve,
– organiziranje razstav, prireditev in
– dajanje računalniške opreme v najem.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-0008/2013-7
Kanal ob Soči, dne 25. oktobra 2013

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

3463. Sklep o določitvi javne infrastrukture 
na področju kulture

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na 3. dopisni seji 
dne 11. 11. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

1.
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega in-

teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/07, 53/07, 
65/07, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11) se kot javna infrastruktura 
na področju kulture določi naslednje nepremičnine in opremo, 
ki so v lasti Občine Kanal ob Soči:

1. Delavski dom Deskle (Kulturni dom Deskle): parcelna 
številka 4212/3, k.o. 2276 – Deskle
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US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) 
ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na 29. seji dne 11. 11. 2013 sprejel

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o potrditvi mandata članici Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana

I.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat članici 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Darji Krstić.
Mandat članice je vezan na mandat članov mestnega 

sveta.
Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega 

sklepa.

Št. 011-15/12-3
Ljubljana, dne 11. novembra 2013

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

LJUBNO

3466. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za prostorsko celoto 
Občine Ljubno (PUP celota Občine Ljubno)

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – 
ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C), 7. člena Sklepa o 
začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (Uradni 
list RS, št. 92/13) ter 31. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni 
list RS, št. 33/07) je župan Občine Ljubno sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb  
in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno 

(PUP celota Občine Ljubno)

I.
Javno se razgrne spremembe in dopolnitve Odloka o pro-

storsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno 
(PUP celota Občine Ljubno), ki ga je pod številko 724a/13 
izdelalo podjetje Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, 
Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.

II.
Za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka PUP celota 

Občine Ljubno je bila podana vloga na Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, za pridobitev od-
ločbe o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje. 
V primeru, da bo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na 
okolje, se izvede ponovna javna razgrnitev.

III.
Gradivo, navedeno v I. točki, bo javno razgrnjeno 15 dni v 

sejni sobi Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji. 
Javna razgrnitev bo trajala od 29. novembra 2013 do 13. de-
cembra 2013. Javno razgrnjeno gradivo bo na voljo za ogled v 
delovnem času občinske uprave.

IV.
V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka bo organi-

zirana javna obravnava, ki bo potekala v torek dne 10. decem-
bra 2013 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Ljubno.

V.
V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko vsi zainte-

resirani podajo pripombe in predloge k razgrnjeni sprememebi in 
dopolnitvi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko 
celoto Občina Ljubno. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno 
v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov 
Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji ali na 
elektronski naslov: obcina@ljubno.si. Ustno se lahko pripombe 
in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za dajanje pripomb k 
razgrnjenemu gradivu poteče s potekom javne razgrnitve.

VI.
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred 

začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom po svetovnem 
spletu (www.ljubno.si) in na krajevno običajen način. Ta sklep 
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ter začne veljati 
naslednji dan po objavi.

Št. 007-20/2013-1
Ljubno, dne 19. novembra 2013

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.

RADEČE

3467. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za 
jugovzhodni del območja urejanja 
počitniškega naselja Čimerno – 
ČI 14 v Občini Radeče

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP in 106/10, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13) in na podlagi 49. člena Statuta 
Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09 in 
92/12) je županja Občine Radeče dne 14. 11. 2013 sprejela

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za jugovzhodni del območja 
urejanja počitniškega naselja Čimerno – ČI 14  

v Občini Radeče
1. člen

(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Radeče začetek 

in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(v nadaljevanju: OPPN) za jugovzhodni del območja urejanja 
počitniškega naselja Čimerno – ČI14 v Občini Radeče.

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostor-
skem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski 
predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.

(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se 
smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi 
ZUreP-1.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Na osnovi Izvedbenega dela občinskega prostorskega 
načrta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 99/11) je območje 
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ČI 14, ki je predmet OPN Radeče predvideno za urejanje z 
občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN).

(2) Opredeljena enota urejanja je po prostorskih aktih 
Občine Radeče opredeljena kot stavbno zemljišče z oznako SP 
z namenom gradnje počitniških hišic in bungalovov.

(3) V skladu s pravilnikom o vsebini, obliki in načinu pri-
prave OPPN se lahko podrobni načrt izdela za manjše obmo-
čje znotraj posamezne enote urejanja prostora, če se izkaže 
investicijski interes in ta ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami 
prostorskega razvoja občine.

Investitorja Ivšek Mirko in Ana Sukič, Metoda Mikuža 8, 
1113 Ljubljana-Bežigrad, sta dala pobudo za izdelavo OPPN 
za del parcele št. 187 k.o. Svibno. V naravi obravnavano 
območje predstavlja nelegalno zazidano parcelo. Investitor 
ima na obravnavanem območju namen vzpostaviti pogoje za 
legalizacijo z možnostjo rekonstrukcije, dozidave in nadzidave 
stanovanjskega objekta ter zgraditi manj zahteven objekt – 
gospodarsko poslopje.

Predvidena ureditev ni v nasprotju s strateškimi usmeri-
tvami prostorskega razvoja občine.

3. člen
(vsebina in oblika OPPN)

(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev, ki bo omogo-
čila legalizacijo stanovanjske hiše z možnostjo rekonstrukcije, 
dozidave in nadzidave ter gradnjo gospodarskega poslopja na 
delu zemljišča parc. št. 187, k.o. Svibno. Velikost območja je 
cca 1400 m².

(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 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 okolje 
varstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in ute-
meljitvijo;

– 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 – naročnik.

5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

(1) Nosilci urejanja prostora so: 
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 

1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 

okolje, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 

Maistrova 10, 1000 Ljubljana
5. Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče
6. Zavod RS za varstvo narave – Območna enota Celje, 

Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje
7. Elektro Celje Krško d.d. – javno podjetje za distribucijo 

električne energije, c. 4. julija 32 8270 Krško
8. JP Kmunala Radeče d.o.o., Titova 107, 1433 Radeče
9. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje, Lava 1, 

3102 Celje.
(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani 

načrtovalec na podlagi strokovnih podlag izdela osnutek pro-
storskega 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 Uradni listu RS november 2013 – Občina Radeče
(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 Radeče
(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Radeče in traja 30 dni od objave v 

Uradnem listu RS in na krajevno običajen način. Fizične in pravne osebe ter drugi zainteresirani 
lahko podajo svoje predloge in pripombe v času trajanja javne razgrnitve 30 dni – Občina Radeče

(7) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje stališč do njih ter dopolnitev OPPN s stališči 
iz javne razgrnitve 30 dni – Občina Radeče



Stran 10378 / Št. 96 / 22. 11. 2013 Uradni list Republike Slovenije

(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 Radeče

(11) Izdelava končnega dokumenta v 5. izvodih po objavi odloka v Uradni listu RS 15 dni – izdelovalec

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 4. točke 
dalje ustrezno spremenijo.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)

Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izde-
lavo geodetskega načrta, pripravo strokovnih rešitev, izvedbo 
CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.

8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi pa se tudi na 
spletni strani Občine Radeče in se ga pošlje Ministrstvu za 
infrastrukturo in prostor.

Št. 350-7/2013
Radeče, dne 15. novembra 2013

Županja
Občine Radeče

Rafaela Pintarič l.r.

REČICA OB SAVINJI

3468. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Rečica 
ob Savinji

Na podlagi 57. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) ter 30. člena Statuta 
Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je 
župan Občine Rečica ob Savinji dne 13. 11. 2013 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta Rečica ob Savinji

1. člen
(splošno)

1. S tem sklepom župan Občine Rečica ob Savinji določa 
začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: OPPN Rečica ob 
Savinji).

2. Pravna podlaga za pripravo OPPN Rečica ob Savinji 
je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in njegovi pod-
zakonski akti.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za OPPN Rečica ob Savinji)
1. Na območju OPPN Rečica ob Savinji velja »Odlok o 

prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazar-
je, Rečica ob Savinji, Ljubno in Gornji Grad« (Uradni list RS, 
št. 66/93) – PUP za dele naselij.

2. Razlogi za nov prostorski akt OPPN Rečica ob Savinji 
so predvsem v stanju obstoječega prostorskega akta, ki ni do-
volj razvojno naravnan, kar se kaže v zelo počasnem izvajanju 
gradenj znotraj PUP za dele naselij. PUP za dele naselij tudi v 
celoti ne obravnava vseh območjih urejanja, ampak je za ne-
katera območja bila predvidena izdelava ZN in UN, ki pa nikoli 
niso bili narejeni. Namen OPPN Rečica ob Savinji je urediti en 
prostorski izvedbeni akt na območju naselja Rečica ob Savinji 
in poiskati možnosti za gradnjo znotraj naselja.

3. člen
(območje OPPN Rečica ob Savinji)

Območje OPPN Rečica ob Savinji je opredeljeno z mejo 
stavbnega zemljišča okoli trga Rečica ob Savinji. Območje 
predvidenega OPPN je veliko 39,7 ha. Skupna površina več 
manjših območij (znotraj območja OPPN), na katerih je mo-
žno načrtovati posamezne nove ureditve, pa meri okvirno do 
cca 3 ha.

4. člen
(vsebina in oblika OPPN Rečica ob Savinji)

OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z 
določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:

– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni 
list RS, št. 33/07, 108/09),

– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave ob-
činskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, 
št. 99/07) ter

– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, 
št. 39/06, 70/08).

Prostorski akt ima naslednje obvezne priloge (19. člen 
ZPNačrt):

– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se 
nanaša na obravnavano območje,

– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostor-

skega akta,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
– povzetek za javnost,
– okoljsko poročilo (kolikor bi to bilo potrebno).

5. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

Strokovne podlage, ki jih je potrebno upoštevati pri pripra-
vi OPPN Rečica ob Savinji:

– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 76/04),

– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, 
št. 122/04),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 
1986–2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega druž-
benega plana Občine Mozirje za obdobje 1986–1990, uskla-
jenega leta 1989 za območje Občine Mozirje (Uradno glasilo 
ZSO, št. 8/2000),

– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij 
Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Gornji Grad 
(Uradni list RS, št. 66/93, 82/12),
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– Karte poplavne in erozijske nevarnosti A62-FR/09, 
IZVO d.o.o.,

– OPN Rečica ob Savinji, v pripravi v fazi predloga OPN,
– PGD/PZI projekt Ureditev trškega jedra Rečica ob 

Savinji in vpadnic, proj. št. 1317 in 1318, Studio modul d.o.o.,
– Geodetski načrt v merilu 1:500 (št. geod. načrta 159-

2011, Strat d.o.o. Velenje) – potrebna je dopolnitev oziroma 
razširitev,

– vse strokovne podlage in druga gradiva, ki so rele-
vantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, 
varstva okolja in ohranjanja narave.

6. člen
(postopki in roki za pripravo OPPN Rečica ob Savinji)

1. Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Župan Občine Rečica ob Savinji sprejme sklep o za-

četku priprave OPPN.
– Objava sklepa o začetku priprave OPPN v Uradnem 

listu RS in v svetovnem spletu.
2. Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za na-

črtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN.
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje (Direktorat za okolje, Sektor za celovito 
presojo vplivov na okolje) ter ga pozove, da v roku 30 dni 
od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za OPPN 
potrebno izvesti CPVO.

– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem 
urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni 
po prejemu vloge podajo svoje smernice.

3. Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske uredit-
ve in osnutka OPPN:

– Naročnik zagotovi strokovne podlage, ki so navedene 
v 5. členu tega sklepa.

– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev ure-
janja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni 
osnutek OPPN.

– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju 
dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal 
omenjena dokumenta na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
ter od slednjega zahteval pisno obvestilo o ustreznosti okolj-
skega poročila (rok za izdajo obvestila je 30 dni od prejetja 
popolne vloge).

4. Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 

nepremičninami Občine Rečica ob Savinji bo obravnaval do-
polnjeni osnutek OPPN in v primeru izdelave CPVO tudi okolj-
sko poročilo. Župan Občine Rečica ob Savinji sprejme sklep 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN (vse v roku 
20 dni po oddaji gradiva Občini Rečica ob Savinji) oziroma po 
pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani 
pristojnega ministrstva). Sklep o javni razgrnitvi se objavi v 
Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva območje Rečica 
ob Savinji, in na spletnih straneh Občine Rečica ob Savinji, 
najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.

– Javna razgrnitev se izvede za najmanj 30 dni od dneva 
uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi.

– Občina Rečica ob Savinji organizira javno obravnavo 
OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila).

– Pripravljavec in izdelovalec OPPN morata na jav-
ni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave 
CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).

– Pripravljavec OPPN evidentira vse pisne in ustne pri-
pombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve.

– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Rečica ob 
Savinji prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč 
glede njihovega upoštevanja (v roku 10 dni po zaključeni javni 
razgrnitvi).

– Župan Občine Rečica ob Savinji zavzame stališče do 
pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve 

na podlagi predloga stališč ter sklepa Odbora za prostorsko 
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami (v roku 15 dni 
po pripravi predloga stališča).

– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do poda-
nih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na ob-
močju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času 
javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do 
pripomb in predlogov).

5. Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi spre-

jetega stališča župana do podanih pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih 
strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN.

– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem 
urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema 
poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane 
smernice.

– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva 
v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na 
okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pristojno za var-
stvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti 
vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo 
okolja.

– V 15 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja 
prostora in potrditvi pristojnega ministrstva, da so vplivi izved-
be OPPN na okolje sprejemljivi (v primeru izdelave CPVO), 
izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN 
Občini Rečica ob Savinji.

– Župan po predhodni obravnavi na Odbora za prostor-
sko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami Občine 
Rečica ob Savinji posreduje usklajen predlog v sprejem Ob-
činskemu svetu Občine Rečica ob Savinji z odlokom.

– Objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS.
Rok za izdelavo OPPN se deli na:
– sklep župana in objava v uradnem glasilu;
– izdelavo osnutka OPPN in pridobitev smernic za načr-

tovane prostorske ureditve (40 dni);
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora 

(30 dni);
– izdelavo dopolnjenega osnutka OPPN za javno raz-

grnitev (40 dni);
– javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN (30 dni);
– izdelavo predloga OPPN z upoštevanjem pripomb in 

predlogov javnosti (20 dni);
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni);
– izdelavo usklajenega predloga OPPN (25 dni).

7. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN 
podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:

1. RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat 
za prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

2. RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat 
za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

3. RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat 
za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

4. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

5. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, 
Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

6. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS 
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,

7. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 
Ljubljana,

8. RS, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno de-
diščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

9. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne 
energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,

10. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
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11. Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 
Celje,

12. Komunala Mozirje d.o.o., Praprotnikova 36, 3330 
Mozirje,

13. Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 
Rečica ob Savinji,

14. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene 
potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.

Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema 
vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, 
le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa 
mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za 
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni 
predpisi.

8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave  

OPPN Rečica ob Savinji)
Izdelavo OPPN Rečica ob Savinji financira Občina Rečica 

ob Savinji na podlagi sprejetega proračuna za leto 2013. Obči-
na Rečica ob Savinji prav tako krije stroške, ki bi nastali zaradi 
morebitne izdelave dodatnih strokovnih študij, ki bodo potrebne 
za izdelavo prostorskega akta (zahteve nosilcev urejanja pro-
stora, dodatne preveritve zaradi podanih pripomb na osnutek 
OPPN, dopolnitve po utemeljenih pripombah v postopkih javnih 
razgrnitev itd.).

9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na 
oglasni deski in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem 
objave na svetovnem spletu.

Št. 3500-0001/2013-30
Rečica ob Savinji, dne 13. novembra 2013

Župan
Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.

ZAGORJE OB SAVI

3469. Odlok o potrditvi Sprememb in dopolnitev 
Tržnega reda na tržnici »Pod uro« v Zagorju 
ob Savi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo, 44/12, 
19/13) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Za-
gorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12) je 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 20. redni seji dne 
11. 11. 2013 sprejel

O D L O K
o potrditvi Sprememb in dopolnitev Tržnega 
reda na tržnici »Pod uro« v Zagorju ob Savi

1. člen
S tem odlokom se potrdijo Spremembe in dopolnitve Trž-

nega reda na tržnici »Pod uro« v Zagorju ob Savi (Uradni list 
RS, št. 18/04 – uradno prečiščeno besedilo), ki jih je določilo 
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 
1410 Zagorje ob Savi kot izvajalec lokalne gospodarske javne 
službe – urejanje in vzdrževanje tržnic.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 012-1/2004-6
Zagorje ob Savi, dne 11. novembra 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

3470. Spremembe in dopolnitve Tržnega reda 
na tržnici »Pod uro« v Zagorju ob Savi

Na podlagi 1. člena Odloka o potrditvi Sprememb in do-
polnitev Tržnega reda na tržnici »Pod uro« v Zagorju ob Savi 
(Uradni list RS, št. 96/13), podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., 
Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, določa

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
Tržnega reda na tržnici »Pod uro«  

v Zagorju ob Savi

1. člen
V Tržnem redu na tržnici »Pod uro« v Zagorju ob Savi 

(Uradni list RS, št. 18/04 – uradno prečiščeno besedilo) se v 
52. členu črtata prva in druga alineja.

Dosedanje tretja do osma alineja postanejo prva do šesta 
alineja.

2. člen
Spremembe in dopolnitve Tržnega reda na tržnici »Pod 

uro« v Zagorju ob Savi začnejo veljati z dnem objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-1/2004-6
Zagorje ob Savi, dne 11. novembra 2013

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.
Direktor

Sandi Grčar l.r.

3471. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen 
storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe varstva okolja čiščenje komunalne 
in padavinske odpadne vode, z datumom 
julij 2013 in daje soglasje k oblikovanju cen 
izvajanja storitve javne gospodarske službe 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Zagorje ob Savi

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 – 
Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 
70/08), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske od-
padne vode (Uradni list RS, št. 88/11), Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasav-
ja št. 7/2002, Uradni list RS, št. 34/11, 59/13), 16. člena Statuta 
Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12, 
19/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12, 109/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi 
na 20. redni seji dne 11. 11. 2013 sprejel naslednji
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S K L E P

I.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi potrjuje Elaborat 

o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe varstva okolja čiščenje komunalne in padavin-
ske odpadne vode, z datumom julij 2013 in daje soglasje k 
oblikovanju cen izvajanja storitve javne gospodarske službe 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini 
Zagorje ob Savi.

II.
Potrjene cene storitve javne službe znašajo:
1. cena storitve čiščenja komunalne in padavinske odpa-

dne vode je 0,1051 €/m3;
2. cene omrežnine čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode po spodnji preglednici:

Vodomer Faktor
omrežnine

Cena omrežnine
v €/mesec

DN ≤ 20 1 0,0827

20 < DN < 40 3 0,2481

40 ≤ DN < 50 10 0,8269

50 ≤ DN < 65 15 1,2404

65 ≤ DN < 80 30 2,4808

80 ≤ DN < 100 50 4,1346

100 ≤ DN < 150 100 8,2693

150 ≤ DN 200 16,5385

III.
Cene izvajanja storitve javne gospodarske službe čišče-

nja komunalne odpadne vode v Občini Zagorje ob Savi se 
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014.

Št. 354-75/2013-1
Zagorje ob Savi, dne 11. novembra 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

3472. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen 
storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe varstva okolja odvajanja komunalne 
in padavinske odpadne vode, z datumom 
julij 2013 in daje soglasje k oblikovanju cen 
izvajanja storitve javne gospodarske službe 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Zagorje ob Savi

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 – 
Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 
70/08), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN, Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in pa-
davinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11), Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje ob Savi 

(Uradni vestnik Zasavja št. 7/2002, Uradni list RS, št. 34/11, 
59/13), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list 
RS, št. 98/09 – UPB, 44/12, 19/13), Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) je 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 20. redni seji dne 
11. 11. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi potrjuje Elaborat o 

oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe varstva okolja odvajanja komunalne in padavinske od-
padne vode, z datumom julij 2013 in daje soglasje k oblikovanju 
cen izvajanja storitve javne gospodarske službe odvajanja ko-
munalne in padavinske odpadne vode v Občini Zagorje ob Savi.

II.
Potrjene cene storitve javne službe znašajo:
1. cena storitve odvajanja komunalne in padavinske od-

padne vode je 0,1033 €/m3;
2. cene omrežnine odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode po spodnji preglednici:

Vodomer Faktor
 omrežnine

Cena omrežnine 
v €/mesec

DN ≤ 20 1 1,0313

20 < DN < 40 3 3,0940

40 ≤ DN < 50 10 10,3133

50 ≤ DN < 65 15 15,4699

65 ≤ DN < 80 30 30,9399

80 ≤ DN < 100 50 51,5665

100 ≤ DN < 150 100 103,1329

150 ≤ DN 200 206,2658

III.
Cene izvajanja storitve javne gospodarske službe odvaja-

nja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zagorju 
ob Savi se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

IV.
Cene za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi na-
pravami, se zaradi pričetka izgradnje kolektorskega sistema 
in centralne čistilne naprave v Občini Zagorje ob Savi ter 
posledično ukinjanja obstoječih greznic, oblikujejo po pričet-
ku obratovanja novega kolektorskega sistema in centralne 
čistilne naprave. V prehodnem obdobju se predmetne storitve 
zaračunavajo na dosedanji način opisan v elaboratu.

V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014.

Št. 354-75/2013-2
Zagorje ob Savi, dne 11. novembra 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.
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3473. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju 
cen storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe varstva okolja oskrba s pitno 
vodo, z datumom julij 2013 in daje soglasje 
k oblikovanju cen izvajanja storitve javne 
gospodarske službe oskrbe s pitno vodo 
v Občini Zagorje ob Savi

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 – 
Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 
70/08), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske od-
padne vode (Uradni list RS, št. 88/11), Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasav-
ja št. 7/2002, Uradni list RS, št. 34/11, 59/13), 16. člena Statuta 
Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12, 
19/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12, 109/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi 
na 20. redni seji dne 11. 11. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi potrjuje Elaborat o 

oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, z datumom julij 2013 
in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve javne go-
spodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zagorje ob Savi.

II.
Potrjene cene storitve javne službe znašajo:
1. cena storitve oskrba s pitno vodo – vodarina je 

0,5985 €/m3;
2. cene omrežnine oskrba s pitno vodo po spodnji pre-

glednici:

Vodomer Faktor
omrežnine

Cena omrežnine
v €/mesec

DN ≤ 20 1 3,2509

20 < DN < 40 3 9,7526

40 ≤ DN < 50 10 32,5087

50 ≤ DN < 65 15 48,7631

65 ≤ DN < 80 30 97,5261

80 ≤ DN < 100 50 162,5436

100 ≤ DN < 150 100 325,9872

150 ≤ DN 200 650,1743

III.
Cene izvajanja storitve javne gospodarske službe oskrbe 

s pitno vodo v Občini Zagorje ob Savi se objavijo v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014.

Št. 354-75/2013-3
Zagorje ob Savi, dne 11. novembra 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

3474. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen 
storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe varstva okolja ravnanje s komunalnimi 
odpadki, z datumom avgust 2013 in daje 
soglasje k oblikovanju cen izvajanja 
storitve javne gospodarske službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje 
ob Savi

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 – 
Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 
70/08), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske od-
padne vode (Uradni list RS, št. 88/11), Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasav-
ja št. 7/2002, Uradni list RS, št. 34/11, 59/13), 16. člena Statuta 
Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12, 
19/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12, 109/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi 
na 20. redni seji dne 11. 11. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi potrjuje Elaborat o 

oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe varstva okolja ravnanje s komunalnimi odpadki, z datu-
mom avgust 2013 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja 
storitve javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Zagorje ob Savi.

II.
Potrjene cene storitve javne službe znašajo:
1. cena storitve zbiranje komunalnih odpadkov je 

0,1548 €/kg;
2. cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpad-

kov je 0,0026 €/kg;
3. cena zbiranje bioloških odpadkov je 0,1496 €/kg.

III.
Cene izvajanja storitve javne gospodarske službe ravna-

nja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi se objavijo 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014.

Št. 354-75/2013-4
Zagorje ob Savi, dne 11. novembra 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

3475. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta 
za območje Farčnikova kolonija v Zagorju 
ob Savi

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07), Sklepa o začetku priprave spre-
memb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje Farč-
nikova kolonija v Zagorju ob Savi (Uradni list RS, št. 53/13) 
in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 98/09 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
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S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta  
za območje Farčnikova kolonija  

v Zagorju ob Savi

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in do-

polnitev ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija 
v Zagorju ob Savi – besedilo odloka, povzetek za javnost in 
projekt št. UN 01/13, ki ga je izdelalo podjetje Aka d.o.o., Obrt-
niška cesta 14, Trbovlje.

2. člen
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega 

načrta za območje Farčnikova kolonija v Zagorju ob Savi bo 
javno razgrnjen v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje 
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in na sedežu KS 
Franc Farčnik, Cesta 9. avgusta 68, Zagorje ob Savi v času 
uradnih ur. Javna razgrnitev bo trajala od 2. decembra 2013 
do 3. januarja 2014.

3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, 

ki bo v sredo dne 11. decembra 2013 ob 16. uri na sedežu KS 
Franc Farčnik, Cesta 9. avgusta 68, Zagorje ob Savi.

4. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen 

dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega na-
črta za območje Farčnikova kolonija v Zagorju ob Savi podajo 
pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi 
se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov 
na mestu javne razgrnitve ter pisno na naslov Občine Zagorje 
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Ustno se 
lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi.

5. člen
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred 

začetkom javne razgrnitve na krajevno običajen način. Ta sklep 
se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem 
listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 35203-6/95
Zagorje ob Savi, dne 18. novembra 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

BELTINCI

3476. Sklep o imenovanju podžupana

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – UPB2; s spremembami) in 34. člena 
Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) župan Občine 
Beltinci dr. Matej Gomboši sprejme 

S K L E P
o imenovanju podžupana

1.
Za podžupana Občine Beltinci imenujem Zavec Mateja, 

rojenega dne 12. 9. 1975, stanujočega Gančani 153, 9231 Bel-
tinci, ki bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.

2.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 

posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan 
pooblasti.

3.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsot-

nosti ali zadržanosti.
V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge 

iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan po-
oblasti.

4.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata 

župana, opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo-
izvoljenega župana.

5.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 25. 11. 
2013 dalje.

Št. 032-9/2013
Beltinci, dne 20. novembra 2013

Župan
Občine Beltinci

dr. Matej Gomboši l.r.

BISTRICA OB SOTLI

3477. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Bistrica ob Sotli za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10 in 84/10 – Odl. US), določil Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 15. člena Statuta Občine 
Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) je Občinski svet Ob-
čine Bistrica ob Sotli na 22. redni seji dne 15. 11. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Bistrica ob Sotli za leto 2013

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine 

Bistrica ob Sotli za leto 2013 (Uradni list RS, št. 22/13).

2. člen
Spremeni se 2. člen odloka tako, da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 

določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2013

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.779.637

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.428.333

70 DAVČNI PRIHODKI 1.339.046

700 Davki na dohodek in dobiček 1.234.954
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703 Davki na premoženje 68.182

704 Domači davki na blago in storitve 35.910

71 NEDAVČNI PRIHODKI 89.287

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 54.687

711 Takse in pristojbine 600

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 6.000

714 Drugi nedavčni prihodki 28.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.351.304

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 139.789

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 1.211.515

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.220.991

40 TEKOČI ODHODKI 554.773

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 151.155

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 23.708

402 Izdatki za blago in storitve 338.911

403 Plačila domačih obresti 11.999

409 Rezerve 29.000

41 TEKOČI TRANSFERI 695.025

410 Subvencije 31.566

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 432.341

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 47.481

413 Drugi tekoči domači transferi 183.637

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.838.981

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.838.981

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 132.212

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 131.474

 432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 738

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) –441.354

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

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 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 16.898

55 ODPLAČILA DOLGA 16.898

550 Odplačila domačega dolga 16.898

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + –458.252

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –16.898

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 441.354

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 458.252

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in 
se objavita na spletni strani Občine Bistrica ob Sotli.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

3. člen
10. člen se spremeni tako, da glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov iz-

vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči 
o najetju likvidnostnega posojila do višine 5% vseh izdatkov 
zadnjega sprejetega proračuna, oziroma za EU projekte, do 
višine že odobrenih EU sredstev.



Uradni list Republike Slovenije Št. 96 / 22. 11. 2013 / Stran 10385 

Občina lahko daje poroštva v skladu z veljavno zakono-
dajo.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0002/2013-4
Bistrica ob Sotli, 15. novembra 2013

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak l.r.

BRASLOVČE

3478. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 95., 100. in 126. člena Zakona o 
cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) in 16. člena Statuta 
Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet 
Občine Braslovče na 24. redni seji dne 20. 11. 2013 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

Ceste v Občini Braslovče (v nadaljevanju: občini) se gra-
dijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o 
cestah in ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju občine in postopek njihove 

kategorizacije;
– način izvajanja nalog upravljanja;
– način izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdr-

ževanja občinskih cest;
– širino varovalnih pasov;
– graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in pro-

meta na njih.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju občine so vse javne ceste, ki 
niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne 
poti.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet 
Občine Braslovče 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.

6. 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) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko pre-
dlagajo ožji deli občine in zainteresirane pravne osebe (podjetja 
in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu 
z merili za kategorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ce-
ste odloči Občinski svet Občine Braslovče 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.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s ka-
terimi se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekon-
struirana cesta.

8. 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 ce-
ste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali 
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste 
odloči Občinski svet Občine Braslovče na predlog župana.

9. 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 predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih 
deset let, če se njen prenos opravi brezplačno in če je vpisana 
v zemljiško knjigo.

(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 Braslovče na predlog župana, 
njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega 
odloka.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

10. člen
(letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v po-
sameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema v skladu 
z veljavno zakonodajo na področju vzdrževanja cest.

(2) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih 
cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukre-
pov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi 
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naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih 
cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, 
zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje ne-
predvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih 
ukrepov, ki jih je odredil inšpektor za ceste, niso pa sestavni 
del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po 
tem planu.

11. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest 
opravlja občinska uprava. Te obsegajo 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 za-

gotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene 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 
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino 
Braslovče;

– 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.

12. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se 
zagotavljajo v proračunu občine in z drugimi viri.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

13. člen
(projektiranje občinskih cest)

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 
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.

14. 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 občine za boljše elemente nadomeščenega 
dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem 
odstavku.

15. 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 rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je 
odgovorna občinska uprava.

(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.

16. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji ob-

činske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih 
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 45 dni pred 
pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma 
rekonstrukcijo ceste.

(2) Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upra-
vljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago 
načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

17. člen
Določbe 16. 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.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

18. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot 
gospodarske javne službe in izvajanje ostalih ukrepov iz odloka 
je odgovoren izvajalec rednega vzdrževanja.

(2) Za organiziranje vzdrževanja in obnavljanja občinskih 
cest in izvajanje ostalih ukrepov iz tega odloka je zadolžena 
občinska uprava.

19. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Redno vzdrževanje občinskih cest se izvaja v okviru 
nalog režijskega obrata in z oddajo del v izvedbo na podlagi 
javnega razpisa po postopku in pogoji, ki so z zakonom dolo-
čeni za oddajo javnih naročil ali s podelitvijo koncesije pravnim 
ali fizičnim osebam po predpisih, ki urejajo gospodarske javne 
službe.

(2) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v 
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja 
občina po postopku in pogoji, ki so z zakonom določeni za 
oddajo javnih naročil.

20. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi 
cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestne-
ga sveta občinske ceste skrbi občina.
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21. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

Občina lahko zaradi zapore občinske ceste začasno pre-
usmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, 
po kateri je dovoljen javni promet.

22. člen
Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekatego-

rizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora občina 
prehodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega po-
oblaščenega upravljavca ceste.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

23. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Ukrepe, za omejitev uporabe občinske ceste lahko 
izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja 
intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O navedenih 
ukrepih morata nemudoma obvestiti občino, policijo, inšpek-
torja za ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja.

(2) 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 32. člena tega odloka.

24. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega 
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:

– pri lokalnih cestah:  6 m
– pri javnih poteh:  4 m
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 m.

(2) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, 
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Braslovče, v 
postopku priprave katerih je bilo pridobljeno soglasje občine.

25. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Kabelski vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter 
druge podobne naprave se smejo napeljevati oziroma posta-
vljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu 
le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem občine.

(2) Občina lahko zahteva od upravljavca vodov in na-
prav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zara-
di obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe 
ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške 
prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov uprav-
ljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njiho-
vo napeljavo oziroma postavitev.

(3) Občina lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega od-
stavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko 
cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje 
ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.

26. člen
(dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, spodkopavanje in druga dela na ob-
činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občine.

(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 po-
trebno, 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 go-
spodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj 

odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti občino, 
policijo, redarstvo, inšpektorja za ceste in izvajalca rednega 
vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora 
čim hitreje odstraniti 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 ob-
činsko 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 občino, 
policijo, redarstvo, inšpektorja za ceste in izvajalca rednega 
vzdrževanja ceste.

27. člen
(1) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objek-

tov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že 
v projektni dokumentaciji za te gradnje.

(2) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na ob-
činsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signa-
lizacije, krije njegov investitor.

(3) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka 
mora sodelovati občina zaradi ugotovitve njegove skladnosti 
s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega 
odstavka tega člena.

28. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objek-
tov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene 
snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstra-
niti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti 
udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

29. člen
(zapora ceste zaradi rednih vzdrževalnih del)

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno 
za redno vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitve-
nih del na cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v 
pogodbi o oddaji teh del.

30. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske 
ceste izda občina. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, re-
darstvo, inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja 
občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena s strani občine 
potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne 
ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi 
izvajanja investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del 
v javno korist, za katere na podlagi 21. člena tega odloka ni 
potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj 
tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti občino, 
policijo, redarstvo, inšpektorja za ceste in izvajalca rednega 
vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala.

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo 
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi 
zapore ceste in čas njenega trajanja.

(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena 
najmanj 10 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,

– podatke o načinu in času trajanja njihove izvedbe, ter
– prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne 

ureditve v času delne ali popolne zapore ceste.
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Občina, kot Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko 
spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga 
med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih 
prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prome-
tnimi obremenitvami ceste.

(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za 
zaporo občinske ceste, zaradi del na cesti, se smiselno upo-
rablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

(6) 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.

31. člen
(polje preglednosti)

Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita last-
nik oziroma uporabnik zemljišča in občina.

32. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa 
občina.

(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 zain-
teresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in 
druge obvestilne signalizacije odloči občina. Občina ima pra-
vico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno 
vzdrževanje in odstranitev.

33. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob 
občinskih cestah in varovalnem pasu je prepovedano. Posta-
vljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno 
ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah 
zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Občina 
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 po-
stavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. 
Soglasje za njihovo postavitev izda občina. 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). Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad 
voziščem občinske ceste.

34. člen
(pritožbeni organ)

(1) O soglasjih in dovoljenjih, ki jih po določbah tega od-
loka izdaja občina, se odloči z odločbo v upravnem postopku, 
razen če je za dela, določena v teh členih, potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje. V tem primeru se izda soglasje v skladu 
s predpisi o graditvi objektov.

(2) Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postop-
ku pridobitve gradbenega dovoljenja in katera po določbah 
tega odloka izdaja občina, je dovoljena pritožba na župana. 
Zoper odločbo župana je mogoče pričeti upravni spor.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

občinskih cestah (Uradni list RS, št. 36/00).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 371-1/2013
Braslovče, dne 20. novembra 2013

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

3479. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del 
območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi 
breg (Radanovič)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 57/12, 
109/12, 35/13) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Bra-
slovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče 
dne 14. 11. 2013 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del območja PA1 – 

Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič)

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče 
začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostor-
skega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja PA1 
– Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič).

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o 
prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 57/12, 109/12, 
35/13) in podzakonski predpisi.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Na osnovi Prostorskega reda Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) je območje, ki je predmet 
OPPN, predvideno za urejanje z občinskim podrobnim pro-
storskim načrtom PA1 – Sanacija t.i. vikend naselja v Letušu 
– levi breg Savinje – 2. faza.

(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega 
načrta zajema eno manjšo parcelo znotraj vikend naselja 
Letuš na levem bregu Savinje. V preteklosti so bili na tem 
območju v veljavi prostorsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s 
sprejetjem Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega 
reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) 
razveljavljeni. S sprejetjem novih prostorskih aktov je za-
radi neurejene prometne in komunalne infrastrukture za to 
območje predpisan sanacijski občinski lokacijski načrt (po 
novem občinski podrobni prostorski načrt). Z njim je potreb-
no vzpostaviti boljšo kvaliteto bivanja ter ustrezno prometno 
in komunalno opremljenost celotnega naselja.

(3) Hkrati s tem pa je investitor Branko Radanovič, 
stanujoč Letuš 129, 3327 Šmartno ob Paki podal pobudo 
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za izdelavo OPPN za njegovo zemljišče, in sicer parc. št. 
470/205, k.o. Letuš. Ker občina oziroma lastniki preostalih 
zemljišč v tem delu naselja trenutno ne načrtujejo sana-
cijskega OPPN za celotno območje je občina predlagala, 
da prične s postopkom priprave OPPN samo za navedeno 
parcelo.

(4) Območje OPPN je v lastništvu fizične osebe in 
predstavlja zemljiško parcelo znotraj že zgrajenega območja 
individualnih stanovanjskih ter počitniških stavb. Te počitni-
ške stavbe se postopoma transformirajo v stanovanjske. Do 
območja OPPN je že speljana prometna povezava, ki pa jo 
je v bodoče potrebno rekonstruirati. Tudi ostala gospodarska 
infrastruktura je v večji meri že izvedena. Tako predvidena 
gradnja na obravnavanem območju predstavlja logično mor-
fološko zapolnitev ter delno sanacijo tega dela naselja.

(5) Del območja OPPN, parcela št. 470/205, k.o. Letuš, 
v naravi predstavlja že zgrajen stanovanjski objekt s pomo-
žnimi objekti; za rekonstrukcijo, prizidavo prvotnega vikenda 
v stanovanjski objekt ter za postavitev pomožnih objektov 
ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Z namenom legali-
zacije tega stanovanjskega objekta s pomožnimi objekti bo 
potrebno v OPPN opredeliti možnost gradnje stanovanjske-
ga objekta, možnosti postavitve nezahtevnih in enostavnih 
objektov ter pogoje priključevanja na infrastrukturo, ki je v 
večji meri že izvedena.

3. člen
(območje OPPN)

Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. 
št. 470/205, k.o. Letuš. Okvirno območje OPPN je veliko 
cca 864 m². Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtova-
nju omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže izven 
območja OPPN.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

(1) V postopku priprave občinskega podrobnega pro-
storskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo nasled-
njih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljne rešitve:

– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in 
posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje 
vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in 
okolje varstvene 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 
drugih 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 
morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve 
nosilcev urejanja prostora.

(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo pred-
hodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki 
se pridobijo v postopku priprave OPPN.

(4) Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati oziroma 
preučiti že sprejete prostorske akte (OPPN-je) na tem ob-
močju, in sicer:

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin) 
(Uradni list RS, št. 58/09)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
(OPPN) sanacija t.i. vikend naselja v Letušu – levi breg Sa-
vinje II. faza (Uradni list RS, št. 53/10)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Maglica) 
(Uradni list RS, št. 31/10)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Rožič) (Uradni list 
RS, št. 27/11)

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik) (Uradni 
list RS, št. 97/11).

Usmeritve za projektiranje in gradnjo naj smiselno izha-
jajo iz že sprejetih prostorskih aktov, navedenih v prejšnjem 
odstavku, z namenom zagotavljanja enotne podobe naselja.

(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnava-
no območje izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za poo-
blaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere investitor 
– naročnik. Strokovno rešitev izbrani prostorski načrtovalec 
izdela na podlagi prikaza stanja prostora. Izdelana mora biti 
v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu pri-
prave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni 
list RS, št. 99/07).

(6) Strokovne rešitve prostorske ureditve za izdelavo 
OPPN pridobi in financira investitor – pobudnik sam.

5. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)

(1) Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz 
so naslednji:

Aktivnosti Predviden 
čas izvedbe

(1) Objava Sklepa o začetku priprave 
OPPN v Uradnem listu RS november 2013

(2) Izdelava osnutka OPPN 30 dni
(3) Pridobivanje smernic nosilcev 

urejanja prostora 45 dni
(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

(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi 7 dni

(6) Javna razgrnitev se izvede na 
sedežu Občine Braslovče in traja 30 dni  
od objave na krajevno običajen način. 
Fizične in pravne osebe ter drugi 
zainteresirani 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 45 dni

(9) Priprava usklajenega OPPN 15 dni
(10) Sprejem OPPN na občinskem 

svetu 45 dni
(11) Izdelava končnega dokumenta  

v 3 izvodih 15 dni
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(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zah-
tev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripra-
vljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor 
bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek 
in roki od toče 4. dalje ustrezno spremenijo. Kolikor bo za 
predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo 
vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zago-
toviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom 
akta poslati pristojnemu ministrstvu.

6. 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 
reševanje, 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 
izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnu-
tek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev 
smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.

(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od 
prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smer-
nice 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 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 iz-
dajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora 
mnenja 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.

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
(veljavnost)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta 
sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).

Braslovče, dne 14. novembra 2013

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

BREZOVICA

3480. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2014

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni 
list RS, št. 104/09), 17. člena Odloka o nadomestilu za upo-
rabo stavbnega zemljišča v Občini Brezovica (Uradni list RS, 
št. 113/03, 131/04 in 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica 
na 21. redni seji dne 24. 10. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
za leto 2014

1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča v Občini Brezovica za leto 2014 znaša 0,0034 €.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.

Št. 41/2013
Brezovica, dne 25. oktobra 2013

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

CELJE

3481. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za območje Prekorje 
– OPPN Prekorje 1

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US), 43/11 – ZKZ-C in 
57/12) 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

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih  
za območje Prekorje – OPPN Prekorje 1

1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo

(1) Ureditveno območje Prekorje predstavlja območje me-
šane gradnje – ostalin kmečkih gospodarstev, v novejšem času 
pa predvsem individualne stanovanjske gradnje.

(2) Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Obči-
ne 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) je zemljišče s parc. št. 591, k.o. Arclin, 
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obravnavano kot območje stavbnih zemljišč za stanovanjsko 
gradnjo in spremljajoče dejavnosti, pod pogojem dopolnitve 
prostorskega akta, ki bo podal pogoje gradnje. Prostorsko ure-
janje območja Prekorje je opredeljeno z Odlokom o prostorsko 
ureditvenih pogojih za območje Prekorje (proj. št. 86/86 RC 
Celje TOZD Planiranje; Uradni list SRS, št. 25/88 in Uradni list 
RS, št. 80/09).

(3) Razlog za spremembe in dopolnitve IPA je namera 
pobudnika in lastnika zemljišča s parc. št. 591, k.o. Arclin, da 
pridobi pogoje za gradnjo in umestitev (legalizacijo) stanovanj-
skega objekta s pripadajočo komunalno, prometno in drugo 
infrastrukturo.

2. člen
Predmet, programska izhodišča, namen  

in ureditveno območje
(1) Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditve-

nih pogojev za območje Prekorje z izdelavo OPPN je pridobitev 
pogojev za legalizacijo individualnega stanovanjskega objekta 
s pripadajočo komunalno, prometno in drugo infrastrukturo, ki 
bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja 
ter veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo 
pomožnih objektov, legalizacijo in vzdrževanje stanovanjskega 
objekta in naprav ob upoštevanju prometnih, komunalnih ter 
energetskih normativov.

(2) Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave mora iz-
hajati iz morfološke analize naselja, upoštevati mora značilnosti 
prostora in obstoječe grajene strukture.

(3) Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo ne sme 
presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v Prostor-
skem redu Slovenije: F(i) = 1,2 in F(z) = 0,4. Pri načrtovanju 
OPPN je potrebno upoštevati razvoj celotnega območja in ne 
le navedene parcele.

(4) Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati 
tudi druga priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list 
RS, št. 122/04), in oceniti primernost geološke sestave tal.

(5) Predmet OPPN je zemljišče s parc. št. 591, k.o. Arclin.
(6) Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi 

parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na po-
goje nosilcev urejanja prostora.

3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

(1) Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načr-
tovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spre-
membami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega 
družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za ob-
močje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list 
RS, št. 86/01). Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika 
o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

(2) Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni 
osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim 
osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.

(3) Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upo-
števati oziroma preučiti:

– 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 sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za 
območje Prekorje (Uradni list SRS, št. 25/88 in Uradni list RS, 
št. 80/09).

4. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci

(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek 
za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.

(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta 
dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:

– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter 
komunalo, Trg Celjskih knezov 9, Celje;

– 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;
– Simbio, JP d.o.o.,Teharska 49, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 

Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje, Mariborska 
c. 88, Celje;

– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava 
RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.

(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom 
ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k 
predlogu prostorskega akta.

(4) MKO v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za 
PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor 
se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti 
predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj 
niso našteti, se le-te pridobe v postopku.

5. člen
Roki za postopek sprejemanja

(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN kot spre-
memba in dopolnitev osnovnega odloka se vodi skladno z 
določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju.

(2) Rokovno je izdelava OPPN vezana na pogodbene 
obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.

6. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem

(1) Pobudnik in investitor podrobnega načrta je Franc 
Zabret, Prekorje 43a, Škofja vas.

(2) Izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokov-
nih podlag, vključno z vsemi potrebnimi dokumenti v okviru 
postopka, bo financiral pobudnik.

(3) Geodetski načrt za izdelavo podrobnega načrta mora 
biti izdelan v digitalni obliki v skladu z 9. členom Pravilnika o 
geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).

(4) Po končanem postopku je investitor dolžan predati 
pripravljavcu (Mestni občini Celje) po dva izvoda elaborata v ti-
skani in digitalni obliki, ki zagotavlja kompatibilnost z GIS MOC.

(5) 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).

7. člen
Končne določbe

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministrstvu 
in tudi objavi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8-staticne- 
strani/969-druge-novice.

Št. 3505-14/2013
Celje, dne 15. novembra 2013

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.
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POPRAVKI

3482. Popravek objave Odločbe o imenovanju 
Irene Kuzma za vodjo Okrožnega državnega 
tožilstva v Kranju

Na podlagi drugega odstavka 117. člena Zakona o dr-
žavnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami) 
objavljamo 

P O P R A V E K   O B J A V E
Odločbe o imenovanju Irene Kuzma za vodjo 

Okrožnega državnega tožilstva v Kranju, 

ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 88 z dne 
23. 11. 2012, in sicer tako, da se glasi:

»Na podlagi prvega odstavka 117. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11) je Državnotožilski svet 
na predlog ministra po predhodnem mnenju generalnega dr-
žavnega tožilca RS na 17. seji dne 17. 10. 2012 izdal naslednjo

o d l o č b o:

Irena Kuzma, rojena 10. 8. 1956, višja državna tožilka na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju, se z dnem 27. 10. 2012 
imenuje za vodjo Okrožnega državnega tožilstva v Kranju – za 
dobo šestih let.«

DTS št. 1010/2013-4
Ljubljana, dne 19. novembra 2013

Nastja Franko l.r.
Vrhovna državna tožilka

predsednica Državnotožilskega sveta
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
3441. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o do-

hodnini (ZDoh-2M) 10349
3442. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o bančništvu (ZBan-1L) 10351

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3443. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 10356

VLADA
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