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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov 
(ZVPot-F)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o varstvu potrošnikov (ZVPot-F), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 20. maja 2014.
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Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O VARSTVU POTROŠNIKOV (ZVPot-F)
1. člen

V Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 
– uradno prečiščeno besedilo, 46/06 – odločba US, 126/07, 
86/09 in 78/11) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»Ta zakon ureja pravice potrošnikov in potrošnic (v na-
daljnjem besedilu: potrošnikov) pri ponujanju, prodajanju in 
drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij in določa 
dolžnosti državnih organov in drugih subjektov, da te pravice 
zagotavljajo.

Po tem zakonu je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali 
uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne 
ali pridobitne dejavnosti.

Po tem zakonu se šteje za podjetje pravna ali fizična 
oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno 
pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost.

Obveznosti, ki jih ima po tem zakonu podjetje, se nanaša-
jo tudi na zavode in druge organizacije oziroma druge fizične 
osebe, ki zagotavljajo potrošnikom blago in storitve.

Po tem zakonu se za blago štejejo vse premične stvari 
razen tistih, ki so prodane v okviru izvršbe ali drugih sodnih 

postopkov. Za blago se štejejo tudi voda, plin in električna ener-
gija, če se prodajajo v omejeni prostornini ali določeni količini, 
ter digitalna vsebina.

Po tem zakonu se za blago, izdelano po natančnih navo-
dilih potrošnika, šteje blago, ki ni izdelano vnaprej, temveč na 
podlagi osebne potrošnikove izbire ali odločitve.

Po tem zakonu se za digitalno vsebino štejejo podatki, ki 
nastanejo in so posredovani v digitalni obliki.

Trajni nosilec podatkov je nosilec podatkov, ki potrošniku 
omogoča trajno shranjevanje nanj naslovljenih podatkov ali 
informacij, trajen dostop do njih in njihovo reprodukcijo.

Dajalec garancije je podjetje, ki izda, ponuja ali oglašuje 
garancijo.

Za distributerja izdelka, ki ni proizveden v Republiki Slo-
veniji, se šteje podjetje, ki kot prvo v distribucijski verigi izdelek 
da na trg Republike Slovenije.

Proizvajalec je po tem zakonu podjetje, ki izdeluje končne 
izdelke ali sestavne dele ali pridobiva osnovne surovine ali ose-
ba, ki se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim znakom 
razlikovanja na izdelku predstavlja kot njegov proizvajalec. 
Za proizvajalca se štejejo tudi uvoznik in distributer izdelka, 
predstavništvo proizvajalca v Republiki Sloveniji ali katerakoli 
druga oseba, ki daje videz, da je proizvajalec s tem, da blago 
označi s svojim imenom, blagovno znamko ali drugim znakom 
razlikovanja.

Za uvoznika izdelka se šteje vsakdo, kdor uvozi izdelek 
na carinsko območje Evropske skupnosti.

Po tem zakonu so storitve informacijske družbe tiste go-
spodarske dejavnosti, ki se izvajajo preko svetovnega spleta ozi-
roma interneta in vključujejo prodajo storitev in blaga na podlagi 
sklepanja pogodb preko svetovnega spleta oziroma interneta 
ter brezplačne storitve kot so posredovanje podatkov in oglasna 
sporočila, če ni drugače urejeno s tem ali drugim zakonom.

Po tem zakonu je ponudnik storitev informacijske družbe 
vsako podjetje, ki nudi storitve iz prejšnjega odstavka.

Finančne storitve po tem zakonu so storitve, ki so pred-
met zakonov, ki urejajo področje bančništva, zavarovalništva, 
trga vrednostnih papirjev investicijskih skladov, pokojninskih 
skladov, plačilnega prometa in potrošniških kreditov.

Organizator potovanja je podjetje, ki organizira turistične 
aranžmaje in jih prodaja ali ponuja v prodajo, neposredno ali 
posredno prek prodajalca. Prodajalec, ki prodaja turistični aran-
žma, ki ga je sestavil organizator potovanja, ki nima sedeža v 
Republiki Sloveniji, se šteje za organizatorja potovanja.

Prodajalec potovanja je podjetje, ki prodaja ali ponuja v 
prodajo turistični aranžma, ki ga je sestavil organizator poto-
vanja.

Posrednik je podjetje, ki se s pogodbo zaveže v imenu 
in za račun potrošnika kupiti turistični aranžma ali eno ali več 
turističnih storitev, ki omogočajo določeno potovanje.
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Prodajna pogodba po tem zakonu je pogodba, s katero 
se podjetje zavezuje, da bo blago, ki ga prodaja, izročilo potro-
šniku tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, potrošnik pa se 
zavezuje, da bo podjetju plačal kupnino. Za prodajno pogodbo 
po tem zakonu se šteje tudi pogodba, katere predmet so blago 
in storitve.

Pogodba o opravljanju storitev po tem zakonu je pogodba, 
razen prodajne pogodbe, na podlagi katere se podjetje zave-
zuje opraviti storitev za potrošnika, potrošnik pa se zavezuje, 
da bo za to plačal določeno ceno.

Sredstva za komuniciranje na daljavo po tem zakonu so 
tista komunikacijska sredstva, ki omogočajo sklenitev pogodbe 
tako, da ni potrebna istočasna fizična prisotnost pogodbenih 
strank. Ta sredstva so zlasti: pisemske pošiljke in druge ti-
skovine, katalogi, telefonski pogovori, oglaševanje v tisku z 
naročilnico, televizijska prodaja, faksimile naprava, elektronska 
pošta in svetovni splet ali internet.

Poslovni prostori po tem zakonu so nepremični malo-
prodajni prostori, v katerih podjetje stalno opravlja dejavnost, 
ali premični maloprodajni prostori, v katerih podjetje običajno 
opravlja svojo dejavnost.

Pogodba o časovnem zakupu po tem zakonu je vsaka 
pogodba, sklenjena za več kot eno leto, s katero potrošnik proti 
plačilu nadomestila od podjetja pridobi v uporabo nepremičnine 
in premičnine, ki potrošniku omogočajo namestitev čez noč za 
več kot eno obdobje uporabe. Za izračun trajanja pogodbe o 
časovnem zakupu se upošteva vsaka določba iz pogodbe, ki 
dovoljuje obnovitev ali drugo podaljšanje pogodbe.

Pogodba o dolgoročnem počitniškem proizvodu po tem 
zakonu je vsaka pogodba, sklenjena za več kot eno leto, s 
katero potrošnik proti plačilu nadomestila, od podjetja pridobi 
predvsem pravico do popustov ali drugih ugodnosti glede na-
stanitve, ločeno ali skupaj s potovanjem ali drugimi storitvami. 
Za izračun trajanja pogodbe o časovnem zakupu se upošteva 
vsaka določba iz pogodbe, ki dovoljuje obnovitev ali drugo 
podaljšanje pogodbe.

Pogodba o nadaljnji prodaji po tem zakonu je vsaka po-
godba, s katero podjetje potrošniku proti plačilu nadomestila 
pomaga pri prodaji ali nakupu časovnega zakupa ali dolgoroč-
nega počitniškega proizvoda.

Pogodba o zamenjavi po tem zakonu je vsaka pogodba, 
s katero se potrošnik proti plačilu nadomestila vključi v sistem 
zamenjave, ki mu omogoča namestitev čez noč ali druge sto-
ritve, v zameno pa potrošnik drugim osebam začasno dovoli, 
da uživajo pravice, ki izvirajo iz njegove pogodbe o časovnem 
zakupu.

Pomožna pogodba po tem zakonu je vsaka pogodba, 
s katero potrošnik pridobi pravico do storitev, ki so povezane 
s pogodbo o časovnem zakupu ali pogodbo o dolgoročnem 
počitniškem proizvodu in ki jih ponuja podjetje ali tretja stranka 
na podlagi dogovora med tretjo stranko in podjetjem ali po-
godba, s katero potrošnik pridobi blago ali storitev, povezano 
s pogodbo, sklenjeno na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, 
blago pa dobavi ali storitve zagotovi podjetje ali tretja oseba po 
dogovoru s podjetjem.

Javna dražba po tem zakonu je način prodaje, pri kateri 
podjetje ponudi blago ali storitve potrošnikom, ki se dražbe 
udeležijo ali se je imajo možnost osebno udeležiti, po pregle-
dnem in konkurenčnem postopku, ki ga vodi dražitelj, in pri 
kateri je uspešen ponudnik zavezan kupiti blago ali storitve.

Pravice, ki potrošniku pripadajo po tem zakonu, ne po-
segajo v njegove pravice, ki jih ima po splošnih predpisih o 
obligacijskih razmerjih.

Pravic, ki pripadajo potrošniku po tem zakonu, s pogodbo 
ni mogoče omejiti ali izključiti.«.

2. člen
V 1.a členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sve-

ta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi 
Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evrop-

skega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 
85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta (UL L št. 304 z dne 21. 11. 2011, str. 64).«.

8. točka se črta.
Dosedanja 9. do 14. točka postanejo 8. do 13. točka.

3. člen
Za 25. členom se dodajo novi 25.a, 25.b, 25.c, 25.č in 

25.d člen, ki se glasijo:

»25.a člen
Podjetje izpolni svojo obveznost iz prodajne pogodbe z 

izročitvijo dejanske posesti nad blagom potrošniku ali s pre-
nosom nadzora nad blagom na potrošnika. Če čas izročitve 
v pogodbi ni določen, podjetje svojo obveznost izpolni takoj, 
najpozneje pa v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se 
stranki dogovorili drugače.

Če podjetje ne izpolni svoje obveznosti iz prejšnjega 
odstavka v dogovorjenem roku ali v roku iz prejšnjega od-
stavka, mu potrošnik določi primeren dodatni rok za izpolnitev 
pogodbe. Če podjetje niti v dodatnem roku ne izpolni svojih 
obveznosti, lahko potrošnik odstopi od pogodbe.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko potrošnik 
po preteku dogovorjenega roka ali po preteku roka iz prvega 
odstavka tega člena odstopi od pogodbe, ne da bi podjetju 
pustil dodaten rok za izpolnitev obveznosti, če:

– podjetje zavrne dostavo blaga,
– je glede na okoliščine ob sklenitvi pogodbe dogovorjeni 

rok bistvena sestavina pogodbe ali
– potrošnik pred sklenitvijo pogodbe podjetje obvesti, da 

je dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe.
Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu mora podjetje ne-

mudoma vrniti vsa opravljena plačila.

25.b člen
Podjetje mora potrošniku pred sklenitvijo pogodbe oziro-

ma preden potrošnika zavezuje ponudba na jasen in razumljiv 
način zagotoviti naslednje informacije, če niso jasne že iz 
okoliščin:

1. glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza 
nosilcu podatkov in blagu ali storitvam;

2. firmo, sedež podjetja in telefonsko številko podjetja, 
kadar je ta na voljo;

3. končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali 
način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni 
mogoče izračunati vnaprej;

4. informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, do-
stave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, 
če jih ni mogoče vnaprej izračunati;

5. plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, 
rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno;

6. informacije o pritožbenem postopku pri podjetju;
7. seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake;
8. možnost in pogoje poprodajnih storitev in prostovoljne 

garancije, kadar je to potrebno;
9. trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za 

odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe 
s samodejnim podaljševanjem;

10. funkcionalnost, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnič-
no zaščito digitalne vsebine, kadar je to primerno;

11. informacijo o združljivosti digitalne vsebine s strojno in 
programsko opremo, s katero je podjetje seznanjeno oziroma 
bi moralo biti seznanjeno.

Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za pogod-
be o dobavi vode, plina ali električne energije, če se ti ne proda-
jajo v omejeni prostornini ali določeni količini, daljinskega ogre-
vanja ali digitalne vsebine, ki ni zapisana na trajnem nosilcu.

Določba prvega odstavka tega člena se ne uporablja za 
pogodbe, ki vključujejo vsakodnevne transakcije in se izpolnijo 
nemudoma ob sklenitvi.
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25.c člen
Nevarnost za izgubo ali poškodovanje odposlanega blaga 

preide s podjetja na potrošnika, ko ta blago fizično prejme ali 
ko blago fizično prejme tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta 
namen imenuje potrošnik.

Če je potrošnik naročil prevoz pri prevozniku, ki ga ni ponu-
dilo podjetje, preide nevarnost za uničenje ali poškodovanje blaga 
ne glede na prejšnji odstavek na potrošnika ob dostavi blaga pre-
vozniku brez poseganja v pravico potrošnika do izbire prevoznika.

25.č člen
Če se potrošnik s pogodbo poleg plačila za glavno pogod-

beno obveznost zaveže k dodatnim plačilom, mora podjetje za 
tako plačilo pridobiti potrošnikovo izrecno soglasje, preden ga 
pogodba zavezuje.

Če je podjetje soglasje iz prejšnjega odstavka pridobilo 
z uporabo privzetih možnosti, ki jih mora potrošnik zavrniti, da 
se izogne dodatnemu plačilu, je potrošnik upravičen do vračila 
dodatnih plačil.

25.d člen
Če podjetje vzpostavi telefonsko številko za namene ko-

municiranja s potrošnikom v zvezi s sklenjeno pogodbo, po-
trošnika za klice na to številko lahko bremeni le osnovna cena 
telefonskega pogovora, ki jo zaračunava telekomunikacijski 
operater.«.

4. člen
Za 27.a členom se doda nov 27.b člen, ki se glasi:

»27.b člen
Stroški, ki jih prejemnik plačila zaračuna potrošniku za 

uporabo določenega plačilnega instrumenta, ne smejo prese-
gati dejanskih stroškov, ki jih ima prejemnik plačila z uporabo 
tega instrumenta.«.

5. člen
V VI. poglavju se naslov podpoglavja 4.b »Pogodbe, sklenje-

ne na daljavo« spremeni tako, da se glasi: »Pogodbe, sklenjene 
na daljavo in pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov«.

6. člen
43., 43.a, 43.b in 43.c člen se spremenijo tako, da se 

glasijo:

»43. člen
Pogodba, sklenjena na daljavo, po tem zakonu je po-

godba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi 
organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev 
brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga 
vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega 
ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in 
vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov, po tem 
zakonu je pogodba med podjetjem in potrošnikom:

1. ki se sklene ob istočasni prisotnosti podjetja in potro-
šnika zunaj poslovnih prostorov podjetja;

2. za katero je potrošnik dal ponudbo za sklenitev v oko-
liščinah iz prejšnje točke;

3. ki je sklenjena v poslovnih prostorih podjetja ali z upora-
bo sredstev za komuniciranje na daljavo takoj za tem, ko je bil 
potrošnik s strani podjetja ob njuni istočasni prisotnosti osebno 
obravnavan v prostorih, ki niso poslovni prostori podjetja;

4. ki se sklene med izletom, ki ga organizira podjetje z 
namenom ali učinkom trženja in prodaje blaga ali storitev.

43.a člen
Določbe tega podpoglavja se ne uporabljajo za pogodbe:
1. o gradnji ali prodaji nepremičnin, o prenosu drugih 

pravic na nepremičninah ter o bistvenih spremembah namemb-
nosti stavb in najemne pogodbe za bivanje;

2. o socialno varstvenih storitvah, o socialnih stanovanjih 
in o varstvu otrok, ki jih zagotavlja država, od nje pooblaščeni 
ponudniki ali od nje priznane dobrodelne organizacije, pri če-
mer se v to izjemo ne uvrščajo npr. tovrstne storitve zasebnih 
ponudnikov brez pooblastila državnih organov;

3. o zdravstveni in lekarniški dejavnosti, v skladu s pred-
pisi na področju zdravstva;

4. o igrah na srečo;
5. o finančnih storitvah;
6. o turističnih aranžmajih;
7. o časovnem zakupu nepremičnin;
8. sklenjene z nosilcem javnega pooblastila, ki je skladno 

s predpisi zavezan k neodvisnosti in nepristranskosti dajanja 
informacij;

9. o prodaji hrane, pijače ali drugega blaga, ki je namenje-
no vsakodnevni porabi in ga podjetje redno in pogosto dobavlja 
potrošniku na njegov dom, prebivališče ali delovno mesto;

10. o prevozu potnikov, razen določb drugega in tretjega 
odstavka 43.c člena;

11. sklenjene z uporabo prodajnih avtomatov ali v poslov-
nih prostorih, opremljenih s prodajnimi avtomati;

12. sklenjene z operaterji telekomunikacij prek javnih 
telefonskih govorilnic, za njihovo uporabo ali za uporabo ene 
povezave, ki jo potrošnik vzpostavi po telefonu, internetu ali 
telefaksu.

Določbe tega podpoglavja se ne uporabljajo za pogodbe, 
sklenjene zunaj poslovnih prostorov, če vsota vseh plačil, ki 
jih mora plačati potrošnik na podlagi te pogodbe, ne presega 
20 eurov.

43.b člen
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih 

prostorov, mora potrošnik poleg informacij iz prvega odstavka 
25.b člena tega zakona najpozneje, preden ga pogodba ali 
ponudba zavezuje, prejeti še informacije o:

1. naslovu, na katerem podjetje dejansko opravlja dejav-
nost, telefonsko številko, številko telefaksa in naslov elektron-
ske pošte podjetja, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firmo 
in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko 
potrošnik naslovi svojo pritožbo;

2. naslovu sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova 
iz prejšnje točke, in po potrebi o naslovu podjetja, v imenu 
katerega deluje in na katero lahko potrošnik naslovi pritožbo;

3. stroških, povezanih z uporabo komunikacijskega sred-
stva, če se razlikujejo od osnovne tarife;

4. pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do 
odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom tega 
zakona, skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega 
odstavka b43.d člena;

5. navedbi, da potrošnik krije stroške vračila blaga, v 
primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno;

6. stroških vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih 
na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti;

7. stroških, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu 
s prvim odstavkom a43.e člena tega zakona, če odstopi od 
pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim od-
stavkom 43.c ali tretjim odstavkom a43.č člena tega zakona;

8. neobstoju pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik 
v skladu s petim odstavkom 43.č člena tega zakona nima pravi-
ce do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik 
izgubi pravico do odstopa od pogodbe;

9. obstoju kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih 
kodeksov ravnanja;

10. minimalnem trajanju obveznosti potrošnika na podlagi 
pogodbe, če je potrebno;

11. možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih 
pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi do-
stopnosti, če je potrebno.

Prejšnji odstavek se uporablja tudi za pogodbe o dobavi 
vode, plina ali električne energije, če se ti ne prodajajo v ome-
jeni prostornini ali določeni količini, daljinskega ogrevanja ali 
digitalne vsebine, ki ni zapisana na otipljivem nosilcu podatkov.
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Pri pogodbi, sklenjeni za nedoločen čas, ali pogodbi, ki 
vključuje naročnino, končna cena vsebuje skupne stroške za 
obračunsko obdobje. Če se taki stroški zaračunavajo po ne-
spremenljivi obrestni meri, skupna cena vsebuje tudi skupne 
mesečne stroške. Kadar skupnih stroškov ni mogoče vnaprej 
izračunati, podjetje navede način izračuna cene.

Pri prodaji na javni dražbi se podatki o podjetju iz 1. in 
2. točke prvega odstavka tega člena ter 2. točke prvega odstav-
ka 25.b člena nadomestijo s podatki dražitelja.

Informacije iz prvega odstavka tega člena so sestavni 
del pogodbe in se lahko naknadno spremenijo le z izrecnim 
soglasjem pogodbenih strank.

Informacije iz 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka tega 
člena lahko podjetje zagotovi potrošniku na obrazcu iz deve-
tega odstavka tega člena. Šteje se, da podjetje potrošniku 
zagotovi informacije iz 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 
tega člena, če pravilno izpolni obrazec iz devetega odstavka 
tega člena in ga posreduje potrošniku.

Če podjetje potrošniku ne posreduje informacij o dodatnih 
stroških iz 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena, tretjega 
odstavka tega člena ter 4. točke prvega odstavka 25.b člena 
tega zakona, jih potrošnik ni dolžan plačati.

Dokazno breme glede izpolnjevanja obveznosti podjetja 
v zvezi z obveščanjem potrošnika nosi podjetje.

Obliko in vsebino obrazca z informacijami v zvezi z uvelja-
vljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo 
ali zunaj poslovnih prostorov, s pravilnikom predpiše minister, 
pristojen za gospodarstvo.

43.c člen
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, podjetje potrošniku 

na način, ki je primeren za uporabljeno sredstvo za komunici-
ranje na daljavo, v enostavnem in razumljivem jeziku zagotovi 
ali da na voljo informacije iz prvega odstavka 43.b člena tega 
zakona. Če so napisane na trajnem nosilcu podatkov, morajo 
biti čitljive.

Preden pogodba, ki se sklepa na daljavo z uporabo elek-
tronskih sredstev, zavezuje potrošnika k plačilu, podjetje jasno 
in v vidni obliki potrošnika opozori na informacije iz 1., 3., 4. 
in 9. točke prvega odstavka 25.b člena ter 10. točke prvega 
odstavka in tretjega odstavka 43.b člena tega zakona preden 
potrošnik odda naročilo.

Podjetje mora zagotoviti, da potrošnik v postopku oddaje 
naročila pri sklenitvi pogodbe na daljavo z uporabo elektronskih 
sredstev izrecno potrdi, da se z oddajo naročila strinja s plači-
lom. Funkcija, ki sproži oddajo naročila, mora biti označena z 
besedami »naročilo z obveznostjo plačila« ali z drugo izjavo, 
iz katere nedvoumno izhaja, da je z oddajo naročila povezana 
obveznost plačila podjetju. Če podjetje ne spoštuje določil tega 
odstavka, potrošnika pogodba ali naročilo ne zavezuje.

Če se pogodba na daljavo sklene z uporabo sredstev za 
komuniciranje na daljavo z omejenim prostorom ali časom za 
prikaz informacij, podjetje na tem sredstvu zagotovi najmanj 
informacije iz 1., 2., 3., 4. in 9. točke 25.b člena ter 4. točke 
prvega odstavka in tretjega odstavka 43.b člena tega zakona 
preden pogodba zavezuje potrošnika. Druge informacije iz pr-
vega odstavka 43.b člena tega zakona podjetje zagotovi potro-
šniku na ustrezen način v skladu s prvim odstavkom tega člena.

Podjetje na svojih spletnih straneh najpozneje na začetku 
postopka za naročanje jasno in razločno navede, ali obstajajo 
omejitve glede dostave ali oblik plačila.

Podjetje v razumnem času po sklenitvi pogodbe na dalja-
vo, vendar najpozneje pred dostavo blaga ali začetkom opra-
vljanja storitve zagotovi potrošniku potrdilo o sklenjeni pogodbi 
na trajnem nosilcu podatkov. Potrdilo vsebuje informacije iz 
prvega odstavka 43.b člena tega zakona, razen če jih je pod-
jetje zagotovilo potrošniku na trajnem nosilcu podatkov pred 
sklenitvijo pogodbe na daljavo, in soglasje potrošnika iz 13. toč-
ke petega odstavka 43.č člena tega zakona, če je to potrebno.

Podjetje lahko začne z opravljanjem storitev ali dobavo 
vode, plina ali električne energije, če se ti ne prodajajo v ome-

jeni prostornini ali določeni količini, ali daljinskega ogrevanja v 
odstopnem roku iz 43.č člena tega zakona na podlagi izrecne 
zahteve potrošnika.«.

7. člen
Za 43.c členom se doda nov a43.č člen, ki se glasi:

»a43.č člen
Pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, pod-

jetje pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu, če se potro-
šnik s tem strinja, v enostavnem in razumljivem jeziku zagotovi 
čitljive informacije iz prvega odstavka 43.b člena tega zakona.

Podjetje potrošniku posreduje izvod podpisane pogodbe 
ali potrdilo o sklenjeni pogodbi na papirju ali, če se potrošnik 
s tem strinja, na drugem trajnem nosilcu, vključno s potrdilom 
o predhodnem izrecnem soglasju glede začetka opravljanja 
storitev in privolitvijo potrošnika v skladu s 13. točko petega 
odstavka 43.č člena tega zakona, če je to potrebno.

Podjetje lahko začne z opravljanjem storitev ali dobavo 
vode, plina ali električne energije, če se ti ne prodajajo v ome-
jeni prostornini ali določeni količini, ali daljinskega ogrevanja v 
odstopnem roku iz 43.č člena tega zakona na podlagi izrecne 
zahteve potrošnika na trajnem nosilcu podatkov.«.

8. člen
43.č člen se spremeni tako, da se glasi:

»43.č člen
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih 

prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, 
da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog 
za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški 
iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona.

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz prejšnjega 
odstavka teči z dnem, ko:

– potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje 
potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,

– potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje 
potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, 
če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči 
v enem naročilu,

– potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje 
potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali ko-
som blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali 
kosov,

– potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje 
potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če 
je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Pri pogodbi o opravljanju storitev začne odstopni rok iz 
prvega odstavka tega člena teči z dnem sklenitve pogodbe.

Pri pogodbah o dobavi vode, plina ali električne energije, 
če se ti ne prodajajo v omejeni prostornini ali določeni količini, 
daljinskega ogrevanja ali digitalne vsebine, ki ni zapisana na 
otipljivem nosilcu, začne odstopni rok iz prvega odstavka tega 
člena teči z dnem sklenitve pogodbe.

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, 
potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega od-
stavka tega člena pri teh pogodbah:

1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj 
na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v 
roku odstopa od pogodbe;

2. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošni-
ka in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

3. o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok 
uporabe;

4. o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti iz-
polni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošniko-
vega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi 
pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

5. o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in 
računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl var-
nostni pečat;
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6. o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri 
naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;

7. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo 
zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik 
po dostavi odprl pečat;

8. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo 
pomešano z drugimi predmeti;

9. o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorje-
na ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 
30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na 
trgu, na katera podjetje nima vpliva;

10. sklenjenih na javnih dražbah;
11. pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja 

na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. 
Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih 
potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja 
nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravi-
lo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico 
do odstopa od pogodbe;

12. o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevo-
zu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za 
prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo 
obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem 
roku;

13. o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otiplji-
vem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na 
podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s 
privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.«.

9. člen
Za 43.č členom se dodata nova a43.d in b43.d člen, ki 

se glasita:

»a43.d člen
Če podjetje potrošniku ne poda informacij o pravici do 

odstopa od pogodbe iz 3. točke prvega odstavka 43.b člena 
tega zakona, je rok za odstop od pogodbe 12 mesecev. Rok 
začne teči po izteku odstopnega roka iz prvega odstavka prej-
šnjega člena.

Če podjetje potrošniku poda informacije o pravici do od-
stopa od pogodbe iz 3. točke prvega odstavka 43.b člena 
tega zakona v 12 mesecih po začetku teka odstopnega roka 
iz drugega odstavka prejšnjega člena, začne odstopni rok iz 
prvega odstavka prejšnjega člena teči z dnem, ko potrošnik 
prejme informacije.

b43.d člen
Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na 

obrazcu iz petega odstavka tega člena ali z nedvoumno izjavo, 
iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravoča-
sno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Podjetje lahko na svoji spletni strani ponudi potrošniku 
tudi možnost, da elektronsko izpolni in predloži obrazec iz pe-
tega odstavka tega člena ali poda nedvoumno izjavo, iz katere 
izhaja potrošnikova volja za odstop od pogodbe. V takem pri-
meru mu podjetje nemudoma potrdi prejem obvestila o odstopu 
od pogodbe na trajnem nosilcu podatkov.

Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz 
tega člena nosi potrošnik.

Obliko in vsebino obrazca z odstopno izjavo s pravilnikom 
predpiše minister, pristojen za gospodarstvo.«.

10. člen
43.d člen se spremeni tako, da se glasi:

»43.d člen
Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č čle-

na tega zakona prenehajo obveznosti strank glede:
– izpolnjevanja pogodbe ali
– sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev 

pogodbe potrošnik.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma ozi-
roma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od 
pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim 
sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik 
izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če 
potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, 
ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, 
kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo po-
nuja podjetje.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo pre-
jetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne 
predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje 
ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, 
ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za 
prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po 
obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če 
podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, 
da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 
14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo 
stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če 
podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta 
strošek.

Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, 
blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje 
prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče 
vračilo na običajen način po pošti.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je 
zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno 
za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik 
ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne 
seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko 
prvega odstavka 43.b člena.

Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogod-
be ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega 
člena ter četrtega odstavka 43.d člena in a43.e člena tega 
zakona.«.

11. člen
Za 43.d členom se dodata nova a43.e in b43.e člen, ki 

se glasita:

»a43.e člen
Če potrošnik odstopi od pogodbe po tem, ko je skladno 

s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom a43.č člena 
tega zakona zahteval, da podjetje začne opravljati storitev ali 
dobavo vode, plina ali električne energije, če se ti ne proda-
jajo v omejeni prostornini ali določeni količini, ali daljinskega 
ogrevanja v odstopnem roku iz 43.č člena tega zakona, plača 
podjetju znesek v sorazmerju z opravljeno storitvijo do dneva 
obvestitve podjetja o odstopu od pogodbe. Sorazmerni del 
se izračuna glede na skupno vrednost pogodbe. Če je cena 
v pogodbi glede na tržno ceno previsoka, se sorazmerni del 
izračuna glede na tržno vrednost.

Potrošnika ne bremeni znesek iz prejšnjega odstavka, 
če mu podjetje ni zagotovilo informacij iz 4. in 7. točke prvega 
odstavka 43.b člena ali če ni zahteval, da podjetje začne opra-
vljati storitev ali dobavo vode, plina ali električne energije, če 
se ti ne prodajajo v omejeni prostornini ali določeni količini, ali 
daljinskega ogrevanja skladno s sedmim odstavkom 43.c ali 
tretjim odstavkom a43.č člena tega zakona.

Potrošnika ne bremenijo stroški celotne ali delne dobave 
digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podat-
kov, če:

– potrošnik ni dal predhodnega soglasja, da se začne 
opravljati storitev pred pretekom odstopnega roka iz 43.č člena 
tega zakona,

– potrošnik ni potrdil, da s soglasjem iz prejšnje točke 
izgubi pravico do odstopa, ali
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– podjetje potrošniku ni zagotovilo potrdila v skladu s še-
stim odstavkom 43.c člena ali drugim odstavkom a43.č člena 
tega zakona.

b43.e člen
Če potrošnik odstopi od pogodbe, sklenjene na daljavo ali 

zunaj poslovnih prostorov, prenehajo veljati vse pomožne po-
godbe brez stroškov za potrošnika, razen stroškov iz 43.d čle-
na in prejšnjega člena. Ta določba ne posega v določbe zako-
na, ki ureja potrošniške kredite, glede odstopa od povezane 
kreditne pogodbe.«.

12. člen
43.e se črta.

13. člen
43.g se črta.

14. člen
V 45. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Prejšnji odstavek se uporablja tudi za nenaročeno do-

bavo vode, plina, električne energije, če se ti ne prodajajo v 
omejeni prostornini ali določeni količini, daljinskega ogrevanja 
ali digitalne vsebine in za nenaročene finančne storitve.«.

15. člen
45.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»45.a člen
Pri telefonskih pogovorih mora oseba, ki v imenu podjetja 

vzpostavi telefonski stik s potrošnikom z namenom sklenitve 
pogodbe na daljavo, na začetku pogovora predstaviti firmo in 
sedež podjetja, po potrebi pa tudi identiteto osebe, v imenu 
katere telefonira, ter potrošnika seznaniti o komercialnem na-
menu klica.

Pri sklepanju pogodbe na daljavo po telefonu mora pod-
jetje potrošniku podati tudi informacije iz četrtega odstavka 
43.c člena tega zakona.

Pri sklepanju pogodbe na daljavo po telefonu podjetje 
posreduje potrditev ponudbe potrošniku na trajnem nosilcu 
podatkov. Pogodba je sklenjena, ko jo potrošnik podpiše ali 
pošlje pisno izjavo, da ponudbo sprejema.«.

16. člen
V VI. poglavju se podpoglavje 4.c) »Pogodbe, sklenjene 

zunaj poslovnih prostorov« in 46., 46.a, 46.b in 46.c člen črtajo.

17. člen
V VI. poglavju se naslov podpoglavja 4.d) »Pogodbe o 

dobavi energije in vode« črta.

18. člen
V VI. poglavju se za 46.c členom dodajo novo 4.e) pod-

poglavje, ki se glasi: »e) Trženje finančnih storitev na daljavo«, 
ter novi 48.a, 48.b, 48.c 48.č, 48.d in 48.e člen, ki se glasijo:

»48.a člen
Pogodba o finančnih storitvah, sklenjena na daljavo, po 

tem zakonu je pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošni-
kom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema 
opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbe-
nih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja 
izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo 
vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Če pogodbe o finančnih storitvah obsegajo začetni spo-
razum o storitvi, ki mu sledijo zaporedni posli ali niz ločenih 
poslov iste vrste, se določbe tega podpoglavja uporabljajo za 
začetni sporazum. Kadar začetnega sporazuma ni, zaporedni 
ali ločeni posli pa so iste vrste, opravljeni v določenem času 
med istimi pogodbenimi strankami, se za prvi posel upora-
bljata 48.b in 48.c člen tega zakona. Kadar se posel iste vrste 

ne opravlja več kot eno leto, velja naslednji posel za prvega v 
novem nizu poslov.

48.b člen
Pri pogodbi o finančnih storitvah, sklenjeni na daljavo, 

mora potrošnik v času, ki je primeren glede na komunikacijsko 
sredstvo, dobiti te informacije:

1. o ponudniku:
– glavna poslovna dejavnost podjetja, sedež podjetja in 

vsi naslovi iz poslovnega razmerja med potrošnikom in pod-
jetjem;

– identiteta in naslov morebitnega zastopnika podjetja 
v državi članici, v kateri ima potrošnik stalno prebivališče, ter 
identiteta, naslov in funkcija morebitne tretje osebe, ki poklicno 
sodeluje v poslu, pa ni podjetje;

– register, v katerega je podjetje vpisano, z navedbo 
vpisne številke ali druge enakovredne oznake, če je vpisano v 
sodni ali drug javni register;

– nadzorni organ, če je za dejavnost podjetja potrebno 
posebno dovoljenje;

2. o finančni storitvi:
– opis glavnih značilnosti finančne storitve;
– skupna cena, ki jo mora potrošnik za finančno storitev 

plačati podjetju, vključno s provizijami, taksami in izdatki ter 
davki, ki jih podjetje odvede pri opravi storitve, ali če natančne 
cene ni mogoče navesti, način izračuna, ki potrošniku omogoča 
preverjanje cene;

– po potrebi opozorilo, da je finančna storitev povezana 
z instrumenti, ki so zaradi lastnosti ali postopkov za izvedbo 
obremenjeni s tveganjem ali je njihova cena odvisna od nihanj 
na finančnih trgih, na katera podjetje nima vpliva, z opozorilom, 
da pretekli donosi niso kazalec prihodnjih donosov;

– opozorilo glede možnosti obstoja dodatnih davkov in/ali 
stroškov, ki jih ne odvede ali zaračuna podjetje;

– omejitve glede obdobja veljavnosti danih informacij, ki 
so na voljo;

– plačilo in izpolnitev;
– stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva, 

če se razlikujejo od običajne osnovne tarife, ki jo potrošnik 
običajno plačuje;

3. o pogodbi, sklenjeni na daljavo:
– pogoji, roki in postopek za uveljavljanje pravice do od-

stopa od pogodbe v skladu s prvim odstavkom 48.č člena tega 
zakona; v primerih, ko potrošnik v skladu s tretjim odstavkom 
48.č člena nima pravice do odstopa, mora biti o tem izrecno 
obveščen;

– podatki o morebitnem znesku, ki ga mora potrošnik pla-
čati v primeru odstopa od pogodbe na podlagi prvega odstavka 
48.d člena tega zakona;

– najkrajši rok trajanja pogodbe, če je predmet pogodbe 
trajna ali ponavljajoča se finančna storitev;

– pogodbeno določilo glede prava, ki se uporablja za 
pogodbo, sklenjeno na daljavo, in pristojnega sodišča;

– informacije o pravicah v primeru predčasne ali enostran-
ske prekinitve pogodbe, vključno z vsemi pogodbenimi kaznimi;

4. o pravnih sredstvih:
– podatki o mehanizmu za izvensodno reševanje sporov 

in opis morebitnih pogojev za dostop do tega mehanizma;
– informacije o obstoju sistema jamstva ali drugih odško-

dninskih dogovorov, ki niso urejeni v zakonu, ki ureja bančni-
štvo, zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev, in zakonu, ki 
ureja trg finančnih instrumentov.

Pri ustnih sporočilih po telefonu mora podjetje potrošniku 
na začetku pogovora jasno predstaviti firmo in sedež podjetja, 
ki opravlja finančne storitve, in poslovni namen telefonskega 
klica ter ob izrecnem potrošnikovem soglasju informacije o 
identiteti osebe, ki je v stiku s potrošnikom, o njeni povezavi s 
podjetjem, ki opravlja finančne storitve, in informacije iz prve, 
druge in četrte alineje 2. točke ter prve in druge alineje 3. točke 
prejšnjega odstavka.

Pri ustnih sporočilih po telefonu mora podjetje seznaniti 
potrošnika, da se mu na njegovo zahtevo posredujejo dodatne 



Uradni list Republike Slovenije Št. 38 / 30. 5. 2014 / Stran 4115 

informacije iz prvega odstavka tega člena. Poleg tega mora 
podjetje izpolniti tudi svojo obveznost iz 48.c člena tega za-
kona.

Informacije iz tega člena, katerih komercialni namen mora 
biti jasno izražen, morajo biti predstavljene jasno in nedvoumno 
ter na način, ki je primeren glede na sredstvo komuniciranja 
na daljavo, pri tem pa je treba upoštevati načelo vestnosti in 
poštenja ter načelo varstva oseb, ki niso poslovno sposobne.

48.c člen
Podjetje mora potrošniku zagotoviti informacije iz prej-

šnjega člena in pogodbene pogoje na enostaven in razu-
mljiv način ter na primernem trajnem nosilcu podatkov v času, 
preden potrošnika zavezuje pogodba ali ponudba. Izjemoma 
lahko podjetje izpolni svojo obveznost nemudoma po sklenitvi 
pogodbe, če je bila pogodba na potrošnikovo željo sklenjena z 
uporabo sredstva za komuniciranje na daljavo, ki ne omogoča 
predložitve informacij in pogodbenih pogojev v navedeni obliki.

Potrošnik lahko kadar koli v času pogodbenega odnosa 
zahteva predložitev pogodbenih pogojev na papirju in spre-
membo sredstva za komuniciranje na daljavo, razen če je sred-
stvo za sporazumevanje na daljavo nezdružljivo s sklenjeno 
pogodbo ali vrsto finančne storitve.

48.č člen
Pri pogodbah o finančnih storitvah, sklenjenih na dalja-

vo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju sporoči, da 
odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za 
svojo odločitev ali plačati pogodbeno kazen. Pri pogodbah o 
življenjskem zavarovanju, sklenjenih na daljavo, in pogodbah o 
osebnih pokojninskih zavarovanjih, sklenjenih na daljavo, je ta 
rok 30 dni. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je poslano 
v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Če je podjetje v celoti izpolnilo obveznost iz prvega od-
stavka 48.c člena tega zakona, začne teči rok za uveljavljanje 
pravice iz prvega odstavka tega člena z dnem sklenitve pogod-
be oziroma z dnem, ko je podjetje izpolnilo to obveznost, če je 
bila izpolnjena po sklenitvi pogodbe.

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, 
potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega od-
stavka tega člena, in sicer pri:

1. pogodbah, katerih predmet so blago ali storitve, kate-
rih vrednost je odvisna od nihanj na finančnih trgih, na katera 
podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od 
pogodbe, in storitve v zvezi z devizami, instrumenti denarne-
ga trga, prenosljivimi vrednostnimi papirji, deleži v kolektiv-
nih naložbenih podjemih, finančnimi terminskimi pogodbami, 
vključno z enakovrednimi instrumenti z gotovinskim plačilom, 
terminskimi pogodbami o obrestni meri, obrestnimi in valutnimi 
zamenjavami, zamenjavami na podlagi delnic ali delniškega 
indeksa ter opcijami za nakup ali prodajo katerega koli nave-
denega instrumenta, vključno z enakovrednimi instrumenti z 
gotovinskim plačilom;

2. zavarovalnih pogodbah za potovanje in prtljago ali 
podobnih kratkoročnih zavarovalnih pogodbah z veljavnostjo, 
krajšo od enega meseca;

3. pogodbah o finančnih storitvah, ki sta jih na potrošni-
kovo izrecno zahtevo obe stranki že v celoti izpolnili, preden je 
potrošnik uresničil svojo pravico do odstopa od pogodbe.

48.d člen
Če je potrošnik odstopil od pogodbe o finančnih storitvah, 

lahko podjetje zahteva od potrošnika plačilo storitve, ki jo je 
zanj opravilo. Plačilo mora biti sorazmerno obsegu opravljene 
storitve v primerjavi s celotno pogodbo in ne sme pomeniti 
pogodbene kazni. Podjetje lahko zahteva od potrošnika plačilo 
le, če dokaže, da je bil potrošnik obveščen o znesku plačila v 
primeru odstopa od pogodbe iz 48.b člena tega zakona.

Podjetje lahko zahteva plačilo storitve iz prejšnjega od-
stavka, če je potrošnik podal soglasje za začetek izpolnjevanja 
pogodbe pred iztekom odstopnega roka in je bil o plačilu tega 
zneska obveščen v skladu z 48.c členom.

Če je potrošnik znesek oziroma blago že prejel in od po-
godbe odstopi, mora nemudoma oziroma najpozneje v 30 dneh 
od oddaje sporočila iz prvega odstavka prejšnjega člena vrniti 
podjetju znesek oziroma blago.

Vračilo plačil mora podjetje opraviti nemudoma, najpozne-
je pa v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe, 
razen zneska iz prejšnjega odstavka.

48.e člen
Dokazno breme glede izpolnjevanja obveznosti podje-

tja v zvezi z obveščanjem potrošnika, glede potrošnikovega 
soglasja za sklenitev pogodbe, kadar je to primerno, in glede 
izpolnitve pogodbe nosi podjetje.«.

19. člen
V četrtem odstavku 60.a člena se na koncu besedila doda 

nov stavek, ki se glasi: »Pogodbena določila, ki vsebujejo in-
formacije iz tega odstavka, mora potrošnik podpisati ločeno od 
preostalih pogodbenih določil.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pogodba mora poleg informacij, ki so vsebovane v 

obrazcu iz šestega odstavka tega člena, vsebovati ime, prii-
mek, stalno prebivališče in podpis potrošnika, firmo, sedež in 
podpis zakonitega zastopnika podjetja ter datum in kraj podpisa 
pogodbe.«.

20. člen
V prvem odstavku 60.č člena se zadnji stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Šteje se, da je potrošnik obvestilo poslal 
pravočasno, če ga pošlje v roku, določenem za odstop od 
pogodbe.«.

21. člen
V 72.a členu se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– podjetje potrošniku nemudoma ne vrne plačil, če po-

trošnik odstopi od pogodbe na podlagi drugega ali tretjega 
odstavka 25.a člena tega zakona (četrti odstavek 25.a člena);«.

22. člen
V prvem odstavku 77. člena se za 8. točko doda nova 

8.a točka, ki se glasi:
»8.a če pri odstopu od pogodbe v skladu z drugim ali 

tretjim odstavkom 25.a člena podjetje potrošniku nemudoma 
ne vrne vseh plačil (četrti odstavek 25.a člena);«.

13., 14., 15., 16., 17. in 18. točka se spremenijo tako, da 
se glasijo:

»13. pri pogodbi, sklenjeni na daljavo ali zunaj poslovnih 
prostorov, preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, ne za-
gotovi potrošniku informacij iz prvega odstavka 43.b člena v 
skladu s prvim, drugim in četrtim odstavkom 43.c člena in prvim 
odstavkom a43.č člena;

14. ob oddaji naročila ne zagotovi, da potrošnik izrecno 
potrdi, da je z oddajo naročila zavezan k plačilu (tretji odstavek 
43.c člena);

15. v primeru obstoja omejitev glede dostave ali oblik 
plačila, tega ne navede jasno in razločno na svojih spletnih 
straneh najpozneje na začetku postopka naročanja (peti od-
stavek 43.c člena);

16. potrošniku ne zagotovi potrdila o sklenjeni pogodbi 
na daljavo na trajnem nosilcu podatkov pred dostavo blaga 
ali začetkom opravljanja storitev (šesti odstavek 43.c člena);

17. pri pogodbi, sklenjeni na daljavo ali zunaj poslovnih 
prostorov, ali pri pogodbi o  finančnih storitvah, sklenjenih na 
daljavo, v primeru, da je potrošnik odstopil od  pogodbe, v 
predpisanem roku ne vrne vseh opravljenih plačil (drugi odsta-
vek 43.d in četrti odstavek 48.d člena);

18. pri pogodbah o finančnih storitvah, sklenjenih na da-
ljavo, v predpisanih rokih potrošniku ne zagotovi informacij iz 
48.b člena tega zakona na primernem trajnem nosilcu podatkov 
(48.c člen);«.

19. točka se črta.
Dosedanja 20. do 38. točka postanejo 19. do 37. točka.
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23. člen
V prvem odstavku 78. člena se za 1.g točko doda nova 

1.h točka, ki se glasi:
»1.h če podjetje potrošniku, preden ga zavezuje pogodba, 

ne zagotovi informacij iz prvega odstavka 25.b člena;«.
Za 8. točko se doda nova 8.a točka, ki se glasi:
»8.a če prejemnik plačila za uporabo določenega plačil-

nega instrumenta zaračuna potrošniku stroške, ki presegajo 
dejanske stroške, ki jih ima z uporabo tega plačilnega instru-
menta (27.b člen);«.

19. točka se črta.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

24. člen
Minister, pristojen za gospodarstvo, izda pravilnik iz deve-

tega odstavka 43.b člena zakona in iz petega odstavka b43.d 
člena v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

25. člen
Ta zakon začne veljati 13. junija 2014.

Št. 311-06/14-2/18
Ljubljana, dne 20. maja 2014
EPA 1859-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

1522. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-A)

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 izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 

(ZIPRS1415-A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 
2015 (ZIPRS1415-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 21. maja 2014.

Št. 003-02-5/2014-4
Ljubljana, dne 29. maja 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA LETI 2014 IN 2015 (ZIPRS1415-A)

1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slove-

nije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – 
ZRTVS-1A in 25/14 – ZSDH-1) se v prvem odstavku 14. člena 

za 15. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, 
doda nova 16. točka, ki se glasi:

»16. prihodki iz dajatev od prejemkov, izplačanih zaradi 
opravljenega začasnega in  občasnega dela upokojencev, ki v 
skladu z drugim odstavkom 27.f člena Zakona o urejanju trga 
dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 
100/13 in 32/14 – ZPDZC-1) predstavljajo prihodek podračuna 
iz 4. točke 35. člena tega zakona.«.

2. člen
V prvem odstavku 24. člena se pred piko doda besedilo 

»ali če utemeljeno pričakuje, da bo sredstva za izvedbo pro-
jekta pridobil iz naslova presežnih pravic porabe iz 7. člena 
tega zakona«.

3. člen
Besedilo 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov 

morajo posredni uporabniki proračuna ob sprejetju programa 
dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt.

(2) Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna dr-
žave mora posrednim uporabnikom proračuna iz svoje pristoj-
nosti posredovati izhodišča za pripravo kadrovskega načrta. 
Izhodišča morajo biti pripravljena tako, da se bo skupno število 
zaposlenih pri posrednih uporabnikih proračuna iz njegove pri-
stojnosti, v obdobju januar 2014–januar 2015, znižalo za 1 %. 
V izračun skupnega števila zaposlenih se ne štejejo zaposleni, 
katerih plače se financirajo iz naslednjih sredstev, razen, če 
predstojnik neposrednega uporabnika proračuna v izhodiščih 
odloči, da se znižanje iz prejšnjega stavka nanaša tudi na te 
zaposlene:

1. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu;
2. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe;
3. sredstev prejetih donacij;
4. sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, 

vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
5. sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializan-

te, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce 
pripravnike;

6. sredstev iz sistema javnih del;
7. sredstev raziskovalnih projektov (mladi raziskovalci);
8. sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za 

odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 
2014 (Uradni list RS, št. 17/14), ne glede na vir, iz katerega se 
financirajo njihove plače.

(3) Posredni uporabnik proračuna mora sprejeti kadrovski 
načrt v skladu z izhodišči iz prejšnjega odstavka in spremljati 
njegovo realizacijo v skladu z metodologijo za spremljanje 
izvajanja kadrovskega načrta, ki jo določi vlada.

(4) Posredni uporabnik proračuna lahko zaposluje na 
podlagi soglasja pristojnega organa iz 186. člena ZUJF, če ima 
sprejet program dela in finančni načrt, vključno s kadrovskim 
načrtom.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko posredni upo-
rabnik proračuna v obsegu zagotovljenih sredstev na podlagi 
soglasja organa iz 186. člena ZUJF zaposluje javne uslužben-
ce, ki se financirajo iz sredstev 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke 
drugega odstavka tega člena.

(6) Če soglasje za zaposlitev pristojnega organa iz 
186. člena ZUJF ni zahtevano, lahko posredni uporabnik pro-
računa zaposluje tudi preden ima sprejet program dela in 
finančni načrt vključno s kadrovskim načrtom, če ima za ta 
namen zagotovljena sredstva.

(7) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov 
morajo posredni uporabniki državnega proračuna in tisti po-
sredni uporabniki občinskih proračunov, ki se v pretežnem delu 
financirajo iz proračuna države, posredovati sprejete kadrovske 
načrte v soglasje pristojnemu ministrstvu najkasneje v 60 dneh 
po prejemu izhodišč iz drugega odstavka tega člena.

(8) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov mo-
rajo posredni uporabniki, ki se financirajo iz ZZZS, posredovati 
sprejete kadrovske načrte v soglasje pristojnemu ministrstvu, 
če je ustanovitelj posrednega uporabnika država, oziroma ob-



Uradni list Republike Slovenije Št. 38 / 30. 5. 2014 / Stran 4117 

činski upravi, če je ustanovitelj občina, najkasneje v 60 dneh po 
prejemu izhodišč iz drugega odstavka tega člena.

(9) Šteje se, da sta program dela in finančni načrt spreje-
ta, ko posredni uporabnik proračuna pridobi soglasje iz šestega 
oziroma sedmega odstavka 49. člena tega zakona in da je 
kadrovski načrt sprejet, ko posredni uporabnik pridobi soglasje 
iz sedmega oziroma osmega odstavka tega člena.

(10) Posredni uporabnik proračuna mora izvajati politiko 
zaposlovanja tako, da je število zaposlenih skladno s sprejetim 
kadrovskim načrtom posrednega uporabnika proračuna.

(11) Če se plače zaposlenih pri posrednem uporabniku 
proračuna financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na 
trgu, morajo tudi tisti posredni uporabniki proračuna, ki niso za-
vezani po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 
evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), za-
gotoviti ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti na podlagi 
objektivno določenih sodil.

(12) Vlada predpiše način za pripravo kadrovskih načrtov 
posrednih uporabnikov proračuna in način spremljanja njiho-
vega izvajanja.«.

4. člen
Za 64. členom se doda nov 64.a člen, ki se glasi:

»64.a člen
(prerazporeditev sredstev iz računa finančnih terjatev  

in naložb v račun financiranja)
Ne glede na tretji odstavek 38. člena ZJF lahko ministr-

stvo, pristojno za finance, za namen servisiranja javnega dolga, 
samostojno prerazporedi pravice porabe iz računa finančnih 
terjatev in naložb v račun financiranja v višini manjkajočih 
pravic porabe za odplačilo glavnic dolga, ki zapadejo v plačilo 
v letu 2014.«.

5. člen
V 74. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi:
»(2) Z globo od 300 do 4.000 evrov se kaznuje za prekr-

šek odgovorna oseba posrednega uporabnika proračuna dr-
žave ali občine, če v nasprotju z enajstim odstavkom 51. člena 
tega zakona ne zagotovi ločenega računovodskega spremlja-
nja dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
(1) Posrednim uporabnikom proračuna, ki imajo v skladu 

z veljavnimi predpisi pred uveljavitvijo tega zakona že sprejet 
kadrovski načrt za leto 2014, na podlagi drugega odstavka 
51. člena zakona v letu 2014 ni treba pripraviti sprememb 
kadrovskih načrtov.

(2) Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna 
mora odločitev iz drugega odstavka 51. člena zakona sprejeti 
v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.

(3) Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posre-
dnih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njiho-
vega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14) 
je treba uskladiti z določbami tega zakona v 30 dneh od uve-
ljavitve tega zakona.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 411-02/14-4/22
Ljubljana, dne 21. maja 2014
EPA 1965-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1523. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika 

Komisije za preprečevanje korupcije

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 107. člena Ustave 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 33I/91-I-UZIU, 
42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13, 47/13) in 
šestega odstavka 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2) izdajam

U K A Z
o imenovanju namestnika predsednika Komisije 

za preprečevanje korupcije
I.

Za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje 
korupcije z dnem 16. 6. 2014 imenujem dr. Igorja Lambergerja.

II.
Dr. Igor Lamberger nastopi petletni mandat z dnem ime-

novanja.

Št. 003-03-3/2014-220
Ljubljana, dne 28. maja 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

1524. Ukaz o imenovanju namestnice predsednika 
Komisije za preprečevanje korupcije

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 107. člena Ustave 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 33I/91-I-UZIU, 
42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13, 47/13) in 
šestega odstavka 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2) izdajam

U K A Z
o imenovanju namestnice predsednika Komisije 

za preprečevanje korupcije
I.

Za namestnico predsednika Komisije za preprečevanje 
korupcije z dnem 16. 6. 2014 imenujem Almo Maruško Sedlar.

II.
Alma Maruška Sedlar nastopi petletni mandat z dnem 

imenovanja.

Št. 003-03-3/2014-221
Ljubljana, dne 28. maja 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

VLADA
1525. Uredba o določitvi višine dodatnega plačila 

policistom, ki jim je odrejeno opravljanje dela 
v skladu s prvim odstavkom 73. člena Zakona 
o organiziranosti in delu v policiji

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o organizi-
ranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13 in 11/14) izdaja 
Vlada Republike Slovenije
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U R E D B O
o določitvi višine dodatnega plačila policistom, 

ki jim je odrejeno opravljanje dela v skladu  
s prvim odstavkom 73. člena Zakona  

o organiziranosti in delu v policiji

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa višino dodatnega plačila policistom, ki 
jim je odrejeno opravljanje dela preko polnega delovnega časa 
v skladu s prvim odstavkom 73. člena Zakona o organiziranosti 
in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13 in 11/14; v nadaljnjem 
besedilu: zakon).

2. člen
(upravičenost do plačila)

(1) Ko je policistu v skladu s prvim odstavkom 73. člena 
zakona odrejeno, da dokonča začeto nalogo, mu pripada doda-
tno plačilo za delo, opravljeno v času, ki presega z zakonom, ki 
ureja delovna razmerja, določeno najvišjo število ur dela preko 
polnega delovnega časa, in sicer za:

– opravljeno 14. uro in nadaljnje ure dela v posameznem 
delovniku,

– opravljeno deveto uro in nadaljnje ure dela preko polne-
ga delovnega časa v tednu,

– opravljeno 57. uro in nadaljnje ure dela v posameznem 
tednu in

– opravljeno 21. uro in nadaljnje ure dela preko polnega 
delovnega časa v mesecu.

(2) Ista ura opravljenega dela preko polnega delovnega 
časa v skladu s prejšnjim odstavkom se pri določanju višine 
dodatnega plačila upošteva samo enkrat.

3. člen
(višina plačila)

Policistu kot dodatno plačilo za opravljeno odrejeno delo 
v skladu s prejšnjim členom pripada delovna uspešnost iz na-
slova povečanega obsega dela v višini 0,172 odstotka osnovne 
plače za vsako dejansko opravljeno uro dela pod pogoji iz 
prejšnjega člena.

4. člen
(veljavnost)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2014.

Št. 00717-18/2014
Ljubljana, dne 27. maja 2014
EVA 2014-1711-0056

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

MINISTRSTVA
1526. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja 

in zaščite z zdravili za leto 2014

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o nalezljivih 
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K 
o določitvi Programa cepljenja in zaščite  

z zdravili za leto 2014

1. člen
Ta pravilnik določa Program cepljenja in zaščite z zdravili 

za leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: letni program), pogoje in 
način izvedbe letnega programa, izvajalce ter način nabave in 
razdeljevanja cepiv ter specifičnih imunoglobulinov.

2. člen
Letni program se objavi na spletni strani Ministrstva za 

zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-28/2014
Ljubljana, dne 18. aprila 2014
EVA 2014-2711-0039

v funkciji ministrice za zdravje
mag. Alenka Bratušek l.r.

Predsednica vlade

1527. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika 
o živilih za posebne zdravstvene namene

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o zdra-
vstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik 
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 − ZdZPZ) izdaja 
minister za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o živilih  

za posebne zdravstvene namene

1. člen
V Pravilniku o živilih za posebne zdravstvene namene 

(Uradni list RS, št. 46/02, 54/07 in 2/09) se prvi odstavek 
1. člena spremeni tako, da se glasi:

"Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 1999/21/ES z dne 
25. marca 1999 o živilih za posebne zdravstvene namene (UL L 
št. 91 z dne 7. 4. 1999, str. 29), Direktivo Komisije 2006/141/ES 
z dne 22. decembra 2006 o začetnih formulah za dojenčke in 
nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke in o spre-
membi Direktive 1999/21/ES (UL L št. 401 z dne 30. 12. 2006, 
str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2013/46/EU z 
dne 28. avgusta 2013 o spremembi Direktive 2006/141/ES v zvezi 
z zahtevami glede beljakovin za začetne formule za dojenčke ter 
nadaljevalne formule za dojenčke in majhne otroke (UL L št. 230 
z dne 29. 8. 2013, str. 16), Direktivo Komisije 2006/82/ES z dne 
23. oktobra 2006 o prilagoditvi Direktive 91/321/EGS o začetnih 
in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke ter Di-
rektive 1999/21/ES o živilih za posebne zdravstvene namene 
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 362 z dne 20. 12. 
2006, str. 94) in Direktivo Komisije 2013/26/EU z dne 8. februarja 
2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju varnosti hrane 
ter veterinarske in fitosanitarne politike zaradi pristopa Hrvaške 
(UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 376) določa pogoje, ki jih mo-
rajo glede sestave in označevanja izpolnjevati živila za posebne 
zdravstvene namene.".

2. člen
V Prilogi 2 se za dvaindvajseto alinejo doda nova triindvaj-

seta alineja, ki se glasi:
"— v hrvaščini:
‚Hrana za posebne medicinske potrebe‘.".
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3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-18/2014
Ljubljana, dne 18. aprila 2014
EVA 2014-2711-0034

v funkciji ministrice za zdravje
mag. Alenka Bratušek l.r.

Predsednica vlade

1528. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o začetnih formulah za dojenčke 
in nadaljevalnih formulah za dojenčke 
in majhne otroke

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o zdra-
vstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik 
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja 
minister za zdravje

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

o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih 
formulah za dojenčke in majhne otroke

1. člen
V Pravilniku o začetnih formulah za dojenčke in nada-

ljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke (Uradni list 
RS, št. 54/07, 2/08 – popr. in 8/10) se prvi odstavek 1. člena 
spremeni tako, da se glasi:

"Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 2006/141/ES 
z dne 22. decembra 2006 o začetnih formulah za dojenčke in 
nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke in o spre-
membi Direktive 1999/21/ES (UL L št. 401 z dne 30. 12. 2006, 
str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2013/46/EU 
z dne 28. avgusta 2013 o spremembi Direktive 2006/141/ES v 
zvezi z zahtevami glede beljakovin za začetne formule za do-
jenčke ter nadaljevalne formule za dojenčke in majhne otroke 
(UL L št. 230 z dne 29. 8. 2013, str. 16), Uredbo Komisije (ES) 
št. 1243/2008 z dne 12. decembra 2008 o spremembi prilog III 
in VI k Direktivi 2006/141/ES v zvezi z zahtevami glede sestave 
nekaterih formul za dojenčke (UL L št. 335 z dne 13. 12. 2008, 
str. 25), Direktivo Komisije 2013/26/EU z dne 8. februarja 2013 
o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju varnosti hrane ter 
veterinarske in fitosanitarne politike zaradi pristopa Hrvaške 
(UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 376), določa pogoje, ki 
jih morajo glede sestave in označevanja izpolnjevati začetne 
formule in nadaljevalne formule, namenjene za prehrano zdra-
vih dojenčkov (v nadaljnjem besedilu: začetne in nadaljevalne 
formule)".

2. člen
V 11. členu se za deveto alinejo doda nova deseta alineja, 

ki se glasi:
"– v hrvaščini: „početna hrana za dojenčad“ in „prijelazna 

hrana za dojenčad“,".
Dosedanje deseta do dvaindvajseta alineja postanejo 

enajsta do triindvajseta alineja.

3. člen
V 12. členu se:
– napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
"Ime, pod katerim se prodajajo začetne in nadaljevalne 

formule, ki so v celoti izdelane le iz beljakovin kravjega ali 
kozjega mleka, je";

– za deveto alinejo doda nova deseta alineja, ki se glasi:
"– v hrvaščini: „početna mliječna hrana za dojenčad“ in 

„prijelazna mliječna hrana za dojenčad“,".
Dosedanje deseta do dvaindvajseta alineja postanejo 

enajsta do triindvajseta alineja.

4. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
"V primeru začetnih formul za dojenčke, izdelanih iz be-

ljakovin kravjega ali kozjega mleka, opredeljenih v točki 2.1 
Priloge I, z vsebnostjo beljakovin med najnižjo vrednostjo in 
0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), se primernost začetne formule za 
posebne prehranske namene dojenčkov dokaže z ustreznimi 
študijami, izvedenimi v skladu s splošno sprejetimi navodili 
znanstvenikov o modelu in izvedbi takih študij. ".

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

»V primeru nadaljevalnih formul za dojenčke in majhne 
otroke, izdelanih iz hidrolizatov beljakovin, opredeljenih v točki 
2.2 Priloge II, z vsebnostjo beljakovin med najnižjo vrednostjo 
in 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), se primernost nadaljevalne 
formule za posebne prehranske namene dojenčkov in majhnih 
otrok dokaže z ustreznimi študijami, izvedenimi v skladu s splo-
šno sprejetimi navodili znanstvenikov o modelu in izvedbi takih 
študij ter ustreznimi specifikacijami iz Priloge VI.".

Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi 
odstavek.

5. člen
V Prilogi I se:
– naslov točke 2.1 in opomba (1) spremenita tako, da se 

glasita:
"2.1. Začetne formule za dojenčke, izdelane iz beljakovin 

kravjega ali kozjega mleka",
"(1) Začetne formule za dojenčke, izdelane iz beljakovin 

kravjega ali kozjega mleka, z vsebnostjo beljakovin med najniž-
jo vrednostjo in 0,5 g/100kJ (2g/100kcal) so v skladu z drugim 
odstavkom 7. člena.";

– naslov točke 2.3 spremeni tako, da se glasi:
"2.3 Začetne formule za dojenčke, izdelane iz izolatov be-

ljakovin iz soje, samih ali v mešanici z beljakovinami kravjega 
ali kozjega mleka";

– naslov točke 10.1 spremeni tako, da se glasi:
"10.1 Začetne formule za dojenčke, izdelane iz beljakovin 

kravjega ali kozjega mleka ali hidrolizatov beljakovin";
– naslov točke 10.2 spremeni tako, da se glasi:
"10.2 Začetne formule za dojenčke, izdelane iz izolatov 

beljakovin iz soje, samih ali v mešanici z beljakovinami kravje-
ga ali kozjega mleka".

6. člen
V Prilogi II se:
– naslov točke 2.1 spremeni tako, da se glasi:
"2.1 Nadaljevalne formule za dojenčke in majhne otroke, 

izdelane iz beljakovin kravjega ali kozjega mleka";
– v točki 2.2 besedilo preglednice in opombe (1) spreme-

nita tako, da se glasita:
"

Najmanj (1) Največ
0,45 g/100 kJ 0,8 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal) (3,5 g/100 kcal)
(1) Nadaljevalne formule za dojenčke in majhne otroke, izde-
lane iz hidrolizatov beljakovin, z vsebnostjo beljakovin med 
najnižjo vrednostjo in 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), so v 
skladu petim odstavkom 7. člena.".

– naslov točke 2.3 spremeni tako, da se glasi:
"2.3 Nadaljevalne formule za dojenčke in majhne otroke, 

izdelane iz izolatov beljakovin iz soje, samih ali v mešanici z 
beljakovinami kravjega ali kozjega mleka";
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– naslov točke 8.1 spremeni tako, da se glasi:
"8.1 Nadaljevalne formule za dojenčke in majhne otroke, 

izdelane iz beljakovin kravjega ali kozjega mleka ali hidrolizatov 
beljakovin";

– naslov točke 8. 2 spremeni tako, da se glasi:
"8.2 Nadaljevalne formule za dojenčke in majhne otroke, 

izdelane iz izolatov beljakovin soje, samih ali v mešanici z be-
ljakovinami kravjega ali kozjega mleka".

7. člen
V Prilogi III se v 3. točki opomba na koncu seznama spre-

meni tako, da se glasi:
"(1) L-arginin in njegov hidroklorid se uporabljata le pri 

izdelavi začetnih formul za dojenčke, izdelanih iz hidrolizatov 
beljakovin iz točke 2.2 Priloge I, kot je določeno v 7. členu in 
pri izdelavi nadaljevalnih formul za dojenčke in majhne otroke, 
izdelanih iz hidrolizatov beljakovin iz točke 2.2 Priloge II, kot je 
določeno v 7. členu.".

8. člen
Naslov Priloge VI se spremeni tako, da se glasi:
"Specifikacija za vsebnost beljakovin, vir beljakovin in pre-

delavo beljakovin, uporabljenih za izdelavo začetnih formul za 
dojenčke ter nadaljevalnih formul za dojenčke in majhne otroke 
z vsebnostjo beljakovin manj kot 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 
kcal), izdelanih iz hidrolizatov beljakovin sirotke, pridobljenih iz 
beljakovin kravjega mleka".

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-17/2014
Ljubljana, dne 18. aprila 2014
EVA 2014-2711-0035

v funkciji ministrice za zdravje
mag. Alenka Bratušek l.r.

Predsednica vlade

1529. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih 
zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger 
na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti

Na podlagi drugega odstavka 3.b člena Zakona o igrah na 
srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
108/12) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah  
za igralne naprave za izvajanje iger na srečo  

in postopku ugotavljanja skladnosti

1. člen
V Pravilniku o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izva-

janje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti (Uradni list 
RS, št. 59/08, 88/09 in 37/11) se v tretjem odstavku 50. člena be-
sedilo »31. maja 2014« nadomesti z besedilom »31. maja 2015«.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-249/2014
Ljubljana, dne 26. maja 2014
EVA 2013-1611-0195

dr. Uroš Čufer l.r.
Minister

za finance

1530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih 
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Na podlagi četrtega odstavka 102. člena Zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o strokovnem izpitu strokovnih delavcev  

na področju vzgoje in izobraževanja

1. člen
V Pravilniku o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na 

področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07 
in 105/08) se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:

»Drugi strokovni delavec je vzgojitelj, pomočnik vzgoji-
telja, učitelj, svetovalni delavec, knjižničar, predavatelj višje 
strokovne šole, organizator zdravstveno-higienskega režima, 
organizator prehrane, organizator šolske prehrane, organizator 
ali drugi strokovni delavec v izobraževanju odraslih, korepetitor, 
organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator praktičnega 
usposabljanja z delom, organizator praktičnega pouka, raču-
nalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, inštruktor ali 
laborant, ki ni opravljal pripravništva na področju vzgoje in 
izobraževanja, je pa v vrtcu oziroma šoli opravljal vzgojno-
-izobraževalno delo v skladu s 7. členom tega pravilnika na 
podlagi pogodbenega razmerja iz 109., 109a. ali 109b. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 
– ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in izpolnjuje druge pogoje 
v skladu s tem pravilnikom.

Strokovni izpit v skladu s tem pravilnikom lahko opravlja 
tudi, kdor je uspešno opravil pet praktičnih nastopov ali pisno 
nalogo ter ustrezen del aktivnosti iz priprave na strokovni izpit 
v skladu s tem pravilnikom, in je opravljal pripravništvo v so-
cialno-varstvenem zavodu oziroma je v socialno-varstvenem 
zavodu opravljal vzgojno-izobraževalno delo najmanj toliko 
časa, kolikor traja pripravništvo v skladu s pravilnikom, ki ureja 
pripravništvo na področju vzgoje in izobraževanja, in izpolnjuje 
z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi.«.

2. člen
V 6. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odsta-

vek, ki se glasi:
»Pripravnik, ki se usposablja za svetovalnega delavca, 

knjižničarja, organizatorja zdravstveno-higienskega režima, or-
ganizatorja prehrane, organizatorja šolske prehrane, organiza-
torja ali drugega strokovnega delavca v izobraževanju odraslih, 
organizatorja obveznih izbirnih vsebin, organizatorja praktične-
ga usposabljanja z delom, organizatorja praktičnega pouka ali 
računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti, lahko 
pristopi k opravljanju strokovnega izpita, če uspešno opravi pi-
sno nalogo, ki se izvaja pod vodstvom mentorja, določenega v 
skladu s pravilnikom, ki ureja pripravništvo strokovnih delavcev 
v vzgoji in izobraževanju.«.

3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Drugi strokovni delavec s srednješolsko izobrazbo se 

lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 4 mese-
cih opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma 
šoli, drugi strokovni delavec z višješolsko oziroma visokošolsko 
izobrazbo pa najprej po 6 mesecih opravljanja vzgojno-izobra-
ževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, če izpolnjuje z zakonom in 
drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi. V tem času se s 
pridobivanjem kompetenc, ki so določene s pravilnikom, ki ure-
ja pripravništvo strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 
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usposablja za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega 
dela v vrtcu oziroma šoli.

Drugi strokovni delavec, ki se prijavi k opravljanju stro-
kovnega izpita za vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja, učitelja, 
predavatelja višje strokovne šole, korepetitorja, inštruktorja 
oziroma laboranta, lahko pristopi k opravljanju strokovnega 
izpita, če ima uspešno opravljenih pet praktičnih nastopov v 
skladu s tem pravilnikom.

Svetovalni delavec, knjižničar, organizator zdravstveno-
-higienskega režima, organizator prehrane, organizator šolske 
prehrane, organizator ali drugi strokovni delavec v izobraževa-
nju odraslih, organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator 
praktičnega usposabljanja z delom, organizator praktičnega 
pouka ter računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti 
lahko pristopijo k opravljanju strokovnega izpita, če uspešno 
opravijo pisno nalogo, ki se izvaja pod vodstvom mentorja.«.

4. člen
V 8. členu se v prvem odstavku besedo »drug« nadomesti 

z besedo »drugi«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Mentorja se določi za obdobje največ dveh mesecev, 

v katerem drugi strokovni delavec opravlja praktične nastope 
oziroma pisno nalogo in se pripravlja na strokovni izpit. Praktični 
nastopi se izvajajo v vrtcu oziroma šoli, in sicer v skupini oziroma 
oddelku ali pri drugačni obliki dela, in jih spremljata mentor ter 
ravnatelj vrtca oziroma šole. Vsebino tem za praktične nastope 
določi mentor najmanj tri delovne dni pred nastopom. Temo 
pisne naloge določi mentor. Pisno nalogo ocenita mentor in 
ravnatelj, pri čemer ocenjujeta usposobljenost strokovnega de-
lavca za samostojno reševanje konkretnih nalog na strokovnem 
področju, na katerem je opravljal vzgojno-izobraževalno delo.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Po preteku obdobja iz tretjega odstavka tega člena men-

tor in ravnatelj podata oceno praktičnih nastopov ali oceno 
pisne naloge, ki jo drugi strokovni delavec uveljavlja za pristop 
k strokovnemu izpitu, in sicer na obrazcu, ki je kot priloga 1 
oziroma priloga 3 sestavni del tega pravilnika. Mentor poda tudi 
pisno poročilo o usposobljenosti drugega strokovnega delavca 
za samostojno opravljanje dela.«.

5. člen
V 9. členu se v prvem odstavku črta besedilo »za pomoč-

nika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja, predavatelja višje strokovne 
šole korepetitorja, laboranta oziroma inštruktorja«.

6. člen
10. člen se črta.

7. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni izpiti se opravljajo pred naslednjimi izpitnimi 

komisijami:
1. izpitna komisija za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev 

ter druge strokovne delavce v vrtcih, 
2. izpitna komisija za učitelje in druge strokovne delavce 

v osnovnih šolah,
3. izpitna komisija za učitelje in druge strokovne delavce 

v glasbenih šolah,
4. izpitna komisija za učitelje in druge strokovne delavce v 

nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, srednjem strokov-
nem in tehniškem izobraževanju, srednjem splošnem izobraže-
vanju, vzgojitelje in druge strokovne delavce v dijaških domovih 
ter strokovne delavce v višjem strokovnem izobraževanju,

5. izpitna komisija za učitelje, vzgojitelje in druge strokov-
ne delavce v šolah in zavodih za otroke, mladostnike in mlajše 
polnoletne osebe s posebnimi potrebami,

6. izpitna komisija za učitelje in druge strokovne delavce 
v organizacijah za izobraževanje odraslih.«.

8. člen
V 12. členu se v tretji alineji za besedilom »italijanskega 

knjižnega jezika« vejica nadomesti z besedo »oziroma« ter 
črta besedilo »oziroma izpraševalec za stroko pri pisni nalogi«.

9. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izpraševalec za ustavno ureditev Republike Slovenije, 

ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema 
ter predpise, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temelj-
ne svoboščine, je lahko, kdor ima izobrazbo druge stopnje, ali 
izobrazbo, ki ustreza izobrazbi druge stopnje, iz prava in ima 
najmanj 5 let delovnih izkušenj.«.

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

»Izpraševalec za področje slovenskega knjižnega jezika, 
italijanskega knjižnega jezika oziroma madžarskega knjižnega 
jezika je lahko, kdor ima izobrazbo druge stopnje, ali izobraz-
bo, ki ustreza izobrazbi druge stopnje, iz slovenščine oziroma 
ustreznega jezika narodne skupnosti in ima najmanj 5 let 
delovnih izkušenj.

Izpraševalec za predpise, ki urejajo področje vzgoje in 
izobraževanja, je lahko, kdor ima najmanj izobrazbo druge 
stopnje ali izobrazbo, ki ustreza izobrazbi druge stopnje, 5 let 
delovnih izkušenj s področja vzgoje in izobraževanja, prido-
bljene z opravljanjem funkcije ravnatelja ali direktorja vrtca 
oziroma šole, z delovnim razmerjem na pristojnem ministrstvu, 
v organih v sestavi ministrstva ali v javnih zavodih iz 28. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 
ob vložitvi kandidature za izpraševalca opravlja delo v skladu 
s to alinejo.«.

V drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se bese-
dilo »tretje alineje prvega« nadomesti z besedo »prejšnjega«, 
za besedo »vzgojiteljev« pa se doda besedilo »ter druge stro-
kovne delavce«.

Tretji odstavek se črta.
Četrti odstavek postane peti odstavek.

10. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izpraševalcem izpitne komisije pripada plačilo za delo v 

komisiji, in sicer:
– predsedniku izpitne komisije, ki je izpraševalec predpi-

sov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja, 14 eurov bruto,
– izpraševalcu za ustavno ureditev ter izpraševalcu za 

slovenski jezik 12,50 eurov bruto,
– izpraševalcu za italijanski in madžarski jezik 19 eurov 

bruto.«.

11. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat se prijavi k opravljanju strokovnega izpita na 

obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
Prijavo vloži neposredno na sedežu ministrstva ali jo 

pošlje po pošti.
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih 

evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi 
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno 
priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi tega pravilnika, lahko 
pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca po uradni 
dolžnosti, ali jih predloži ob prijavi kandidat sam.

Dokazila, ki so ob prijavi potrebna, so:
– dokazilo o izobrazbi z dokazilom o pedagoški, pedago-

ško-andragoški oziroma specialnopedagoški izobrazbi,
– pisno poročilo mentorja o kandidatovi usposobljenosti 

za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela,
– dokazilo o ustreznem trajanju vzgojno-izobraževalnega 

dela,
– za kandidate, ki opravljajo praktične nastope, obrazec 

ocene praktičnih nastopov in pisne priprave za pet uspešno 
opravljenih praktičnih nastopov, ki jih kandidat uveljavlja za 
pristop k strokovnemu izpitu,

– za kandidate, ki opravljajo pisno nalogo, obrazec ocene 
pisne naloge ter pozitivno ocenjena pisna naloga.

Strokovni delavci vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom 
ter dvojezičnih vrtcev in šol opravljajo strokovni izpit v učnem 
jeziku tega vrtca oziroma šole.«.
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12. člen
V 21. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek.

13. člen
24. člen se črta.

14. člen
Četrti odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat, ki želi ponovno opravljati ustni izpit v skladu 

s tem členom, se mora pisno prijaviti k ponovnem opravljanju 
izpita ter priložiti potrdilo o plačilu ponovnega pristopa k izpitu.«

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

»34. člen
(izpis iz evidence)

Strokovni delavec, ki nima izvirnega potrdila o opravlje-
nem strokovnem izpitu, lahko zahteva izdajo izpisa iz evidence.

Izpis iz evidence se izda na obrazcu, ki je kot priloga 5 
sestavni del tega pravilnika.«.

16. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za prvo opravljanje strokovnega izpita se za-

gotovijo iz proračuna Republike Slovenije.
Sredstva za drugo in vsa nadaljnja opravljanja strokovne-

ga izpita krije kandidat sam.
Cena ponovnega opravljanja izpita je 45 eurov brez davka 

na dodano vrednost.«.

17. člen
Besedilo 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komur je z odločbo, izdano v postopku vzajemnega 

priznavanja poklicnih kvalifikacij, priznana poklicna kvalifika-
cija strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja, 
mu za opravljanje dela na delovnih mestih, ki so navedena v 
odločbi o priznani poklicni kvalifikaciji, ni potrebno opravljati 
strokovnega izpita v skladu s tem pravilnikom.«.

18. člen
Priloge 1-6 se nadomestijo z novimi prilogami 1-6, ki so 

sestavni del tega pravilnika.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Strokovni delavci, ki na dan uveljavitve tega pravilnika 

opravljajo pripravništvo v skladu s Pravilnikom o pripravništvu 
strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ura-
dni list RS, št. 23/06 in 72/07), pristopijo k opravljanju strokov-
nega izpita v skladu s tem pravilnikom.

20. člen
Strokovni delavci, ki so se pred uveljavitvijo tega pravil-

nika prijavili k opravljanju strokovnega izpita v skladu s Pra-
vilnikom o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07 in 
105/08), lahko v skladu z navedenim pravilnikom strokovni izpit 
opravljajo najkasneje do 15. julija 2014.

21. člen
Strokovni delavci, ki morajo za pristop k strokovnemu 

izpitu izdelati pozitivno ocenjeno pisno nalogo, jo lahko iz-
delajo v skladu s Pravilnikom o strokovnem izpitu strokovnih 
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 23/06, 81/07 in 105/08) ter predložijo ministrstvu najkasneje 
do 15. julija 2014.

22. člen
Ne glede na določbo 14. člena pravilnika, opravljajo iz-

praševalci izpitnih komisij, imenovani s sklepom ministra na 

podlagi Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na 
področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 
81/07 in 105/08), naloge izpraševalca do izteka mandata in 
sicer:

– v izpitni komisiji za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev 
ter druge strokovne delavce v vrtcih izpraševalci, imenovani v 
izpitno komisijo za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev v vrtcih, 
izpitno komisijo za svetovalne delavce in knjižničarje v vrtcih 
oziroma šolah ali izpitno komisijo za organizatorje zdravstve-
no-higienskega režima, prehrane, šolske prehrane, obveznih 
izbirnih vsebin, računalnikarje – organizatorje informacijskih 
dejavnosti in druge strokovne delavce v vrtcih oziroma šolah,

– v izpitni komisiji za učitelje in druge strokovne delavce 
v osnovnih šolah izpraševalci, imenovani v izpitno komisijo za 
učitelje razrednega pouka v osnovnih šolah, izpitno komisijo za 
učitelje predmetnega pouka v osnovnih šolah, izpitno komisijo 
za svetovalne delavce in knjižničarje v vrtcih oziroma šolah 
ali izpitno komisijo za organizatorje zdravstveno-higienskega 
režima, prehrane, šolske prehrane, obveznih izbirnih vsebin, 
računalnikarje – organizatorje informacijskih dejavnosti in dru-
ge strokovne delavce v vrtcih oziroma šolah,

– v izpitni komisiji za učitelje in druge strokovne delavce 
v glasbenih šolah izpraševalci, imenovani v izpitno komisijo 
za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov in korepetitorje v 
glasbenih šolah ali izpitno komisijo za svetovalne delavce in 
knjižničarje v vrtcih oziroma šolah,

– v izpitni komisiji za učitelje, vzgojitelje in druge stro-
kovne delavce v šolah in zavodih za otroke, mladostnike in 
mlajše polnoletne osebe s posebnimi potrebami izpraševalci, 
imenovani v izpitno komisijo za učitelje in vzgojitelje v šolah in 
zavodih za otroke, mladostnike in mlajše polnoletne osebe s 
posebnimi potrebami, izpitno komisijo za svetovalne delavce 
in knjižničarje v vrtcih oziroma šolah ali izpitno komisijo za or-
ganizatorje zdravstveno-higienskega režima, prehrane, šolske 
prehrane, obveznih izbirnih vsebin, računalnikarje – organi-
zatorje informacijskih dejavnosti in druge strokovne delavce v 
vrtcih oziroma šolah,

– v izpitni komisiji za učitelje in druge strokovne delav-
ce v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, srednjem 
strokovnem in tehniškem izobraževanju, srednjem splošnem 
izobraževanju, vzgojitelje in druge strokovne delavce v dijaških 
domovih ter predavatelje v višjem strokovnem izobraževanju 
izpraševalci, imenovani v izpitno komisijo za učitelje splošno-
izobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov v nižjem in 
srednjem poklicnem izobraževanju, srednjem strokovnem in 
tehniškem izobraževanju in srednjem splošnem izobraževa-
nju, izpitno komisijo za učitelje praktičnega pouka in veščin, 
laborante, inštruktorje in druge strokovne delavce v nižjem in 
srednjem poklicnem izobraževanju, srednjem strokovnem in 
tehniškem izobraževanju ter srednjem splošnem izobraževa-
nju, izpitno komisijo za vzgojitelje in druge strokovne delavce 
v domovih za učence in dijaških domovih, izpitno komisijo 
za svetovalne delavce in knjižničarje v vrtcih oziroma šolah 
ali izpitno komisijo za organizatorje zdravstveno-higienskega 
režima, prehrane, šolske prehrane, obveznih izbirnih vsebin, 
računalnikarje – organizatorje informacijskih dejavnosti in dru-
ge strokovne delavce v vrtcih oziroma šolah,

– v izpitni komisiji za učitelje in druge strokovne delavce 
v organizacijah za izobraževanje odraslih izpraševalci, imeno-
vani v izpitno komisijo za učitelje in druge strokovne delavce v 
organizacijah za izobraževanje odraslih.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-27/2014
Ljubljana, dne 15. maja 2014
EVA 2014-3330-0021

dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost in šport

Priloga
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PRILOGA 1 

 

Podatki o vzgojno-izobraževalnem zavodu: 
 

Vrtec/šola:……………………..……………………………………………………………………………………..……  

naslov:…………………………….……...................................…………………………………………….………… 

 
OCENA PRAKTIČNIH NASTOPOV 

 
Kandidat(-ka): 
Ime in priimek:………………………………………………………………………….….………………...……….… 

Delovno mesto:…………………………………………………………………………………….………………..…. 

 

Podatki o opravljenih praktičnih nastopih 
 

 

zap. št. 
nastopa 

 

 

datum 

 

razred  
oddelek  
skupina 

učenec(-ka) 

 

predmet 

 

     vzgojna ali učna    

           tema/enota 

 

ocena 
nastopa 

(opravil/     
ni opravil) 

 

program 

 

1. 

     

 

 

2. 

     

 

 

3. 

     

 

 

4. 

     

 

 

5. 

     

 

 
 
Spodaj podpisana potrjujeva uspešnost praktičnih nastopov ter izjavljava, da je kandidat(-ka) usposobljen(-a) 
za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela. 
 
 
Ravnatelj(-ica): …………………………………………………………………………………………………………. 

                        (ime in priimek, datum, podpis)        
    

Mentor(-ica): ……………………………………………………………………………………………………………. 
(ime in priimek, datum, podpis)   
 
 
 

žig 
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PRILOGA 2 
 
PRIJAVA K STROKOVNEMU IZPITU   
NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA                                            

 

Priloga:  
 dokazilo o izobrazbi,                Prijavo poslati na naslov: 
 dokazilo o pedagoško-andragoški oz. specialno-pedagoški izobrazbi,     Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 pisno poročilo mentorja,      Masarykova c. 16 
 ocena praktičnih nastopov/ocena pisne naloge,                                                                                                                                         1000 Ljubljana 
 dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, 
 pisne priprave praktičnih nastopov/pisna naloga.   

 

prejeto: (izpolni ministrstvo) 

  
           
1. Ime in priimek:……………………………..……………………rojen (-a):…………..…….…… v kraju:……………….……..... 
 
    EMŠO………………………………občina:………..………………….……...…država:………………………………………….. 
 
2. Naslov stalnega bivališča: ……...…………………………………………………………………………………………………… 
        (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) 
 
   ..………………………..………………………………… telefon:…………...…………………………………………..…………... 
 
    Naslov začasnega bivališča:………...………………………..……………...………… telefon:…………...……………..……..    
      (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) 
 
3. Izobrazba: 
 srednja šola (zaključni izpit/matura):.................................…………………………………………………………………... 

(številka, datum in izdajatelj listine) 
 

 visokošolski zavod (diploma):…………………......................................……………………………………………………. 
(številka, datum diplomiranja in izdajatelj listine) 

 
strokovni naslov:…………………………………..………………..…..………………………………................................ 
 
 

 pedagoško-andragoška oz. specialno-pedagoška izobrazba:.......................……………………………………………... 
 (številka, datum in izdajatelj listine) 

 
4. Delovna doba: 
     podjetje ali zavod izven vzgoje in izobraževanja:…… …………………………………………………....……………...……. 
 
       v času od ………………..… do …….….…….… na delovnem mestu:……………………….……………………………..... 
 
     vzgojno-izobraževalni zavod…………...…..………………………………………..……………………………………………. 
 
       v času od …………. ...…… do …….…… …… na delovnem mestu:….……………………………………………………… 
   
       v programu (-ih):………………….………predmet, predmetno ali strokovno področje:…………...………………………… 
 
5. Pripravništvo: 
     vzgojno-izobraževalni zavod:……………………………………..……………………… ………….…………………………… 
 
        v času od ……….…..….… do …………..….… na delovnem mestu:…..………………………..…………………………… 
 
6. Mentor: 
     ime in priimek:…………….………………………………………………………………………..…………………………........ 
 
     strokovni naslov:………………….…………………………………………………………………...………………………...…. 
 
     naziv:                    1     mentor, od ………………..               2     svetovalec               3     svetnik 
 
     vzgojno-izobraževalni zavod, v katerem je zaposlen:…………………………………..………………………………………. 
 
 
Podpisani/-a dovoljujem uporabo svojih osebnih  podatkov pri vodenju evidence strokovnih izpitov, obdelavo podatkov in za analitične potrebe 
ministrstva, pristojnega za šolstvo, v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in v skladu s tem pravilnikom. 
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični, točni in popolni in zanje materialno in kazensko odgovarjam. 
 
 
V ………………………, dne ……………….. 20…….                   ……….……………...........…………………….. 
                          podpis kandidata (-ke) 
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PRILOGA 3 

 

OCENA PISNE NALOGE 
 

Kandidat(-ka): 

 

1. Ime in priimek:…………..…………………………………….………….………………...…………….  
 
2. Vzgojno-izobraževalni zavod:………………………………………………………………………….. 

 
3. Delovno mesto:………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Ocenjevalca naloge: 

 

1. Mentor(-ica):………………………………………………………………………………..……………. 
(ime in priimek) 

 
2. Ravnatelj(-ica):……………..….………………….……………………………………………………... 

(ime in priimek) 
 
3. Tema pisne naloge:……………………………………………………………………………………... 

 
 

 

Ocena pisne naloge: 

 

Ocena (obkroži): Datum Podpis mentorja Podpis ravnatelja 

opravil(-a)    

ni opravil(-a)    

 

          

 
Spodaj podpisana izjavljava, da je kandidat(-ka) usposobljen(-a) za samostojno opravljanje vzgojno-
izobraževalnega dela. 
 
 
 
Ravnatelj(-ica): ……………………………………………………………………………………………………. 

                        (datum, podpis) 
 
Mentor(-ica): ………………………………………………………………………………………………………. 

                        (datum, podpis) 

 

žig 
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PRILOGA 4 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,  
ZNANOST IN ŠPORT 
 
 

 

P O T R D I L O 
O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU 

 
 
 
 
 

ime in priimek 
 
 

 

dan, mesec, leto rojstva 
 
 

 

kraj rojstva 
 
 
 
je opravil(-a) strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. 

 
 
 
 

zaporedna št. v evidenčni knjigi 
 
 

kraj, datum  
 
 
 

 

                 ime, priimek in podpis predsednika/ce izpitne komisije 
 
 
 

 

 

pečat
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PRILOGA 5 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,  
ZNANOST IN ŠPORT 
 
 

 

IZPIS IZ EVIDENCE 
 

 

 

ime in priimek 

 

     dan, mesec, leto rojstva 

 

    kraj rojstva 

 

 

je opravil strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. 
 

 

 

številka potrdila o strokovnem izpitu 

 

izdajatelj potrdila 

 

datum in kraj izdaje potrdila o strokovnem izpitu 

 

 

 

                                                  številka izpisa iz evidence 

 

                                   kraj, datum  

 

  ime, priimek in podpis pooblaščene osebe 

 

 

 

 

  pečat 
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PRILOGA 6 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT  
Masarykova 16, Ljubljana 
 
Komisija za strokovne izpite strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja  
 
Zaporedna številka evidenčne knjige: ………………………………………………………………………… 
 
 

ZAPISNIK O STROKOVNEM IZPITU  
 
 

1. Kandidat(-ka):  
 Ime in priimek:  …………………………………………………………………………………………… 
 rojen(-a) dne: ………………………………………………………………………………………………..    
 v kraju:   ………………………………………………………………………………………………………. 
 

 opravlja       □ prvič  □ drugič  □  tretjič ustni del strokovnega izpita. 
 

 Kandidat(-ka) opravlja strokovni izpit pred izpitno komisijo za:  

 vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev ter druge strokovne delavce v vrtcih, 
 učitelje in druge strokovne delavce v osnovnih šolah, 
 učitelje in druge strokovne delavce v glasbenih šolah, 
 učitelje in druge strokovne delavce v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, srednjem 

strokovnem in tehniškem izobraževanju, srednjem splošnem izobraževanju, vzgojitelje in 
druge strokovne delavce v dijaških domovih ter strokovne delavce višjem strokovnem 
izobraževanju, 

 učitelje, vzgojitelje in druge strokovne delavce v šolah in zavodih za otroke, mladostnike in 
mlajše polnoletne osebe s posebnimi potrebami, 

 učitelje in druge strokovne delavce v organizacijah za izobraževanje odraslih. 
 
 
2. Izpitna komisija:    
 

1. predsednik (-ca) – izpraševalec (-ka) predpisov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja:  
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

ime in priimek 
 

2. namestnik predsednika (-ce) – izpraševalec (-ka) za ustavno ureditev Republike Slovenije, 
ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema, in predpise, ki urejajo 
človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine:  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

ime in priimek 
 

3. član (-ica) – izpraševalec (-ka) za slovenski knjižni jezik:  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

ime in priimek 
 

4. član (-ica) – izpraševalec (-ka) za        □  italijanski        □  madžarski knjižni jezik :  
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

ime in priimek 
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3. Ustni izpit  
 
1. Ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega 

sistema in predpisi, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine - vprašanja:  

 1.   ....................................................................................................................................................   

 2.   ....................................................................................................................................................   

 3.   ....................................................................................................................................................  

  je           ni opravil (-a) 

 ……….……….…….……….  ……….……….……….……...  
 član (-ica) predsednik (-ca) 

 ……….……….…….………. …..….……………………….. 
 član (-ica) izpraševalec (-ka)  

 
 
2. Predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja – vprašanja:  

 1.   ....................................................................................................................................................   

 2.   ....................................................................................................................................................   

 3.   ....................................................................................................................................................  

  je           ni opravil (-a) 

 ……….……….…….……….  ……….……….……….……...  
 član (-ica) član (-ica) 

 ……….……….…….………. …..….……………………….. 
 član (-ica) izpraševalec (-ka)  

 
3. Slovenski knjižni jezik – vprašanja:  

 1.   ....................................................................................................................................................   

 2.   ....................................................................................................................................................   

 3.   ....................................................................................................................................................  

  je           ni opravil (-a) 

 ……….……….…….……….  ……….……….……….……...  
 član (-ica) predsednik (-ca) 

 ……….……….…….………. …..….……………………….. 
 član (-ica) izpraševalec (-ka)  

 
4.         Italijanski            Madžarski knjižni jezik – vprašanja:  

 1.   ....................................................................................................................................................   

 2.   ....................................................................................................................................................   

 3.   ....................................................................................................................................................  

  je           ni opravil (-a) 

 ……….……….…….……….  ……….……….……….……...  
 član (-ica) predsednik (-ca) 

 ……….……….…….………. …..….……………………….. 
 član (-ica) izpraševalec (-ka)  
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4. Končna ocena o strokovnem izpitu  
 
 
 Kandidat(-ka): …………………………………………………………………………………………………. 
 
   

 je opravil (-a) strokovni izpit 
 

 prvič             drugič             tretjič. 
 
 
 
 

 ni opravil (-a) strokovnega izpita. 
 
 
 
 
 
Ljubljana:   …………………………….                      ŽIG                ………..………………………………. 
               datum                 predsednik (-ca)  

 
 
 
 
 
OPOMBE:  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
Potrjujem prejem potrdila o opravljenem strokovnemu izpitu.  
 
 
Ljubljana:   …………………………….                        ……….…………………………………. 
            datum   kandidat (-ka) 
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1531. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev 
na področju vzgoje in izobraževanja

Na podlagi 114. člena Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) 
minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

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

o pripravništvu strokovnih delavcev na področju 
vzgoje in izobraževanja

1. člen
V Pravilniku o pripravništvu strokovnih delavcev na podro-

čju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06 in 72/07) 
se drugi odstavek 17. člena spremeni tako, da se glasi:

»Program vključuje pridobivanje kompetenc s področij:
– znanja in razumevanja: poznavanje predmetnega po-

dročja in vsebin kurikula oziroma učnih načrtov ali drugega 
strokovnega področja, razumevanje in uporaba metodike ter 
predmetne oziroma specialne didaktike kot tudi osnov izo-
braževalnih ved, procesov poučevanja in učenja, poznavanje 
razvojne psihologije, skupinske dinamike, inkluzivnosti in raz-
ličnosti, poznavanje postopkov in metod vrednotenja in oce-
njevanja;

– spretnosti in učinkovitega poučevanja: obvladovanje 
načel in postopkov načrtovanja, izvajanja in vrednotenja uč-
nega procesa, ustrezna uporaba vzgojnih oziroma učnih pri-
pomočkov, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije 
pri pouku in razvijanje informacijske pismenosti pri otrocih, 
učencih in dijakih (v nadaljnjem besedilu: učenci), oblikovanje 
varnega in spodbudnega učnega okolja z uporabo različnih 
učnih metod in strategij in temu ustrezno načrtovanje ciljev, 
spremljanje, preverjanje in ocenjevanje napredka učencev v 
skladu s cilji, upoštevanje razvojnih značilnosti ter individualnih 
razlik učencev;

– sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem: sodelo-
vanje z drugimi delavci na šoli, sodelovanje s starši, sodelova-
nje s svetovalnimi službami, z drugimi šolami in institucijami ter 
strokovnjaki na vzgojno-izobraževalnem in drugih področjih;

– prepričanj, vrednot in stališč: spoznavna zavest o ra-
zvoju predmetnega področja ter njegovem položaju v poveza-
vi z drugimi področji, sposobnost samorefleksije, odgovorno 
usmerjanje lastnega strokovnega razvoja v procesu vseživljenj-
skega učenja, usposobljenost za tvorno sodelovanje v razvoj-
no-raziskovalnih projektih, zavezanost k spodbujanju učenja 
vseh učencev ter spodbujanje demokratičnosti pri učencih, 
vključno s spoštovanjem različnosti in multikulturnosti, občutek 
lastne učinkovitosti;

– organizacije in vodenja: poznavanje poklica in predpi-
sov, ki urejajo delovanje šole, uspešno načrtovanje in upra-
vljanje časa, obvladovanje organizacijskih in administrativnih 
nalog v zvezi z načrtovanjem, izvajanjem, spremljanjem in 
vrednotenjem učnega procesa, učinkovito vodenje učencev, 
oddelčne skupnosti učencev in koordiniranje oddelčnega uči-
teljskega zbora, sposobnost za timsko delo in učinkovito reše-
vanje problemov.«.

2. člen
V drugem odstavku 19. člena se šesta alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– izdela poročilo o pripravnikovi usposobljenosti za sa-

mostojno opravljanje dela in pripravi oceno praktičnih nastopov 
oziroma oceno pisne naloge, ki jo pripravnik uveljavlja za 
pristop k strokovnemu izpitu v skladu s pravilnikom, ki ureja 
strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja,«.

3. člen
V 21. členu se v 2. točki prva alineja spremeni tako, da 

se glasi:
»– priprava in izvedba najmanj tridesetih praktičnih na-

stopov v skupini, oddelku ali drugačni obliki dela oziroma 
priprava in izvedba pisne naloge s področja, za katerega se 
usposablja,«.

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

»22. člen
(praktični nastopi in pisna naloga)

Praktični nastop iz prve alineje 2. točke prejšnjega člena 
traja eno vzgojno oziroma učno uro in ga opravlja pripravnik za 
pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja, korepetitorja, labo-
ranta in inštruktorja ob prisotnosti mentorja. Za ostale priprav-
nike velja obveznost opravljanja pisne naloge pod vodstvom 
mentorja.

Pet uspešno opravljenih nastopov oziroma uspešno oce-
njeno pisno nalogo spremlja in ocenjuje tudi ravnatelj vrtca 
oziroma šole.

Pripravnik dobi temo za praktični nastop pri mentorju 
najmanj tri delovne dni pred nastopom. Pripravniku, ki opravlja 
pisno nalogo, določi temo mentor.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
Pripravniki, ki so začeli opravljati pripravništvo v skladu 

s Pravilnikom o pripravništvu strokovnih delavcev na področju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06 in 72/07), ga 
dokončajo v skladu s tem pravilnikom.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-28/2014
Ljubljana, dne 15. maja 2014
EVA 2014-3330-0022

dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost in šport

1532. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti 
celotne Kolektivne pogodbe dejavnosti 
trgovine Slovenije

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti izdaja v zadevi razširitve veljavnosti Kolektivne po-
godbe dejavnosti trgovine Slovenije, na predlog Trgovinske 
zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, ki jo zastopa Mija 
Lapornik, in Sindikata delavcev trgovine Slovenije – ZSSS, 
Dalmatinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa mag. Ladislav Rožič, 
na podlagi drugega odstavka 12. člena in 13. člena Zakona 
o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – 
ZArbit) naslednji

S K L E P

Ugotovi se razširjena veljavnost celotne Kolektivne po-
godbe dejavnosti trgovine Slovenije, sklenjene dne 24. 3. 2014, 
na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo katerokoli 
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dejavnost, ki je razvrščena v področje "G – Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil" Standardne klasifikacije 
dejavnosti.

Št. 02047-4/2006-53
Ljubljana, dne 22. maja 2014

Peter Pogačar l.r.
Generalni direktor

1533. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi 
ustanove “Ustanova Humanitarna fundacija 
BSH”

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah 
(Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 
– popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi 
ustanove z imenom Ustanova Humanitarna fundacija BSH, 
s sedežem Prihova 56, 3331 Nazarje, naslednjo

O D L O Č B O

1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi usta-
nove “Ustanova Humanitarna fundacija BSH”, sestavljenemu v 
obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 432/14 z dne 7. 4. 2014 
in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 7. 4. 2014, pri 
notarju Srečku Gabrilu, Savinjska cesta 20, 3310 Žalec, s kate-
rim je ustanovitelj BSH I.D. INVALIDSKA DRUŽBA, d.o.o., Sa-
vinjska cesta 30, 3331 Nazarje, matična številka: 5467748000 
ustanovil ustanovo:

– z imenom: Ustanova Humanitarna Fundacija BSH,
– s sedežem: Prihova 56, 3331 Nazarje.
2. Namen ustanove je zagotavljati materialno pomoč za-

poslenim v družbah BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje in BSH 
Hišni aparati I.D. invalidska družba, d.o.o. zlasti (vendar ne 
izključno) v naslednjih primerih:

– v primeru elementarnih nesreč (poplava, potres, udar 
strele, plaz …), ki prizadenejo zaposlene,

– izjemoma v primeru izredno neugodne socialno-eko-
nomske situacije kot posledica hujše bolezni zaposlenega ali 
njegovega ožjega družinskega člana, ki terja intenzivno zdra-
vljenje in nego.

3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sred-
stva v višini 2.000 (tisoč) eurov.

4. Člani prve uprave so: Sonja Špoljarić, Mačkovci 57, 
1230 Domžale, Robert Tkalec, Preseka 5, 2380 Slovenj Gra-
dec, Matija Petrin, Šolska ulica 10, 3330 Mozirje.

5. V tem postopku ni bilo stroškov postopka.

Št. 12200-4/2014/2
Ljubljana, dne 16. maja 2014
EVA 2014-2611-0034

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica

za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

1534. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje 
za pogonski namen v aprilu 2014

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Pravilnika o načinu 
vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kme-
tijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 21/13), 
tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vračilu trošarine za 
komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 16/13), tretjega odstav-

ka 2. člena Pravilnika o vračilu trošarine za energente, ki se 
porabijo za industrijsko-komercialni namen (Uradni list RS, 
št. 16/13) in v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi zneska 
trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 
48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 
11/11, 16/11, 21/11, 29/11, 36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 
73/11, 77/11, 87/11, 91/11, 96/11, 101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 
44/12, 70/12, 74/12, 94/12, 103/12, 15/13, 28/13, 31/13, 45/13, 
62/13, 66/13, 72/13, 93/13, 9/14, 19/14, 26/14 in 31/14) mini-
ster za finance objavlja

P O V P R E Č N I   Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen  

v aprilu 2014

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski 
namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o 
trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 48/12, 109/12 in 32/14) za obdobje od 1. aprila 2014 do 
30. aprila 2014 znaša 414,53 eurov na 1000 litrov.

Št. 007-347/2014/6
Ljubljana, dne 21. maja 2014
EVA 2014-1611-0038

dr. Uroš Čufer l.r.
Minister

za finance

BANKA SLOVENIJE
1535. Sklep o poročanju podatkov statistike plačil

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 13. člena in 
prvega odstavka 31. člena v povezavi s 55. členom Zakona o 
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o poročanju podatkov statistike plačil

1
Ta sklep določa obveznost poročanja podatkov statisti-

ke plačil Banki Slovenije, v skladu z zahtevami Evropskega 
sistema centralnih bank (ESCB) in drugimi potrebami Banke 
Slovenije.

S tem sklepom se podrobneje določajo obveznosti po-
ročanja statistike plačil v skladu z Uredbo (EU) št. 1409/ 2013 
Evropske centralne banke z dne 28. novembra 2013 o statistiki 
plačil (ECB/2013/ 43) in v skladu s Smernico Evropske cen-
tralne banke z dne 4. Aprila 2014 o denarni in finančni statistiki 
(ECB/2014/15).

2
Obvezniki poročanja v skladu s tem sklepom so tisti re-

zidenti, ki so kreditne institucije in druge pravne osebe, ki so:
– ponudniki plačilnih storitev, vključno z izdajatelji elek-

tronskega denarja,
– upravljavci plačilnih sistemov,
– drugi izdajatelji plačilnih in predplačniških kartic,
– upravljavci mrež bankomatov, mrež POS terminalov in 

mrež terminalov za uporabo elektronskega denarja,
– drugi ponudniki, ki omogočajo opravljanje brezgotovin-

skih plačil blaga in storitev prek drugih sodobnih tržnih poti, ki 
so natančneje opredeljene v Navodilih za izvajanje Sklepa o 
poročanju podatkov statistike plačil (v nadaljevanju navodilo).
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Za namene tega sklepa so rezidenti subjekti, ki so registri-
rani in se nahajajo v Sloveniji ter podružnice tujih subjektov v 
Sloveniji, ki imajo svojo glavno upravo izven Slovenije.

3
Obvezniki poročanja poročajo Banki Slovenije o izdajanju 

in uporabi plačilnih kartic, čekov, elektronskega denarja, dvigih 
in pologih na bančnem okencu, denarnih nakazilih, uporabi 
ter lokacijah bankomatov, POS terminalov ter terminalov za 
uporabo elektronskega denarja, uporabi storitev elektronskega 
bančništva, uporabi drugih sodobnih tržnih poti ter prenosih 
sredstev, ki so natančneje opredeljeni v navodilih, izdanih na 
podlagi četrte točke tega sklepa.

4
Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega 

sklepa.

5
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov 
(Uradni list RS, št. 135/03).

6
Obvezniki poročanja so dolžni prvo poročilo po tem sklepu 

posredovati za tretje četrtletje 2014.

7
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 27. maja 2014

Predsednik
Sveta Banke Slovenije 

Boštjan Jazbec l.r.

1536. Sklep o spremembah Sklepa o minimalnih 
zahtevah za zagotavljanje ustrezne 
likvidnostne pozicije bank in hranilnic

Na podlagi 10. in 11. točke 129. člena in 194. člena Zako-
na o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno 
besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 
85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 63/13-ZS-K in 96/13) ter prvega 
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, 
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet 
Banke Slovenije

S K L E P
o spremembah Sklepa o minimalnih zahtevah  
za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije 

bank in hranilnic

1. člen
V Sklepu o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustre-

zne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, 
št. 28/07, 55/07, 83/07, 74/11, 26/12 in 98/13) se v točki (b) 
prvega odstavka 1. člena na koncu besedila pika nadomesti 
z vejico ter se na koncu prvega odstavka 1. člena doda nova 
točka (c), ki se glasi:

"(c) razmerja med krediti in vlogami nebančnega sektor-
ja.".

2. člen
Za desetim členom se doda novo 3b poglavje "Minimalne 

zahteve glede razmerja med krediti in vlogami nebančnega 
sektorja", ki se glasi:

"3b. MINIMALNE ZAHTEVE GLEDE RAZMERJA MED 
KREDITI IN VLOGAMI NEBANČNEGA SEKTORJA

10a. člen
(Razmerje med krediti in vlogami nebančnega sektorja)

(1) Banka, ki sprejema vloge nebančnega sektorja, mora 
zagotavljati ustrezno razmerje med bruto zneskom kreditov in 
vlogami nebančnega sektorja izračunano na letnih spremem-
bah stanj (v nadaljevanju GLTDF). V ta namen banka izraču-
nava GLTDF kot količnik med letno spremembo stanja bruto 
zneska kreditov nebančnemu sektorju in letno spremembo 
stanja vlog nebančnega sektorja, pri čemer bruto znesek kre-
ditov pomeni znesek pred upoštevanjem oslabitev.

(2) Banka mora ob koncu posameznega četrtletja izpol-
njevati naslednje vrednosti GLTDF:

(a) v obdobju od 30. junija 2014 do vključno 31. marca 
2015:

– če ima banka pozitivni letni prirast vlog nebančnega 
sektorja, mora biti GLTDF enak ali večji od 0 % (GLTDF >= 
0 %). To pomeni, da banke s pozitivnim letnim prirastom vlog 
nebančnega sektorja v istem obdobju ne zmanjšujejo obsega 
bruto zneska kreditov nebančnemu sektorju;

(b) od 1. aprila 2015 naprej:
– če ima banka pozitivni letni prirast vlog nebančnega 

sektorja, mora biti GLTDF enak ali večji od 40 % (GLTDF >= 
40 %). To pomeni, da banke s pozitivnim letnim prirastom vlog 
nebančnega sektorja v istem obdobju povečajo obseg bruto 
zneska kreditov nebančnemu sektorju vsaj za 40 % povečanja 
vlog nebančnega sektorja;

(3) Pri izpolnjevanju zahtev iz prejšnjega odstavka, banki 
eno leto ni potrebno upoštevati:

(a) povečanja zneska vlog nebančnega sektorja iz na-
slova prenosa obveznosti druge banke na banko na podlagi 
odločbe Banke Slovenije;

(b) zmanjšanja bruto zneska kreditov nebančnega sek-
torja iz naslova:

– prenosa terjatev na drugo banko na podlagi odločbe 
Banke Slovenije;

– prenosa terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank 
v skladu z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev 
stabilnosti bank;

– odprave pripoznanja terjatev zaradi neizterljivosti, listi-
njenja ali konverzije v naložbe v kapital dolžnikov iz naslova 
teh terjatev.

10b. člen
(Korektivni ukrepi v primeru neizpolnjevanja zahtev  

v zvezi z GLTDF)
(1) Če banka ne izpolnjuje zahtev glede GLTDF iz druge-

ga odstavka 10.a člena, mora:
– začeti izračunavati GLTDF na četrtletnih spremem-

bah stanj (v nadaljevanju: GLTDFq) ter izpolnjevati vrednosti 
GLTDFq, kot je opredeljeno v drugem in tretjem odstavku tega 
člena. GLTDFq banka izračuna kot količnik med četrtletno spre-
membo stanja bruto zneska kreditov nebančnemu sektorju in 
četrtletno spremembo stanja vlog nebančnega sektorja;

– o tem nemudoma obvestiti Banko Slovenije.
(2) V primeru, da banka ne izpolni zahteve glede GLTDF 

iz točke (a) drugega odstavka 10.a člena, mora ob koncu po-
sameznega četrtletja, ki sledi četrtletju, ko banka ni izpolnila 
navedene zahteve glede GLTDF, izpolnjevati GLTDFq, ki:

– je v primeru pozitivnega četrtletnega prirasta vlog ne-
bančnega sektorja enak ali večji od 40 % (GLTDFq >= 40 %).

(3) V primeru, da banka ne izpolni zahteve glede GLTDF 
iz točke (b) drugega odstavka 10.a člena, mora po stanju 
ob koncu posameznega četrtletja, ki sledi četrtletju, ko ban-
ka ni izpolnila navedene zahteve glede GLTDF, izpolnjevati 
GLTDFq, ki:

– je v primeru pozitivnega četrtletnega prirasta vlog ne-
bančnega sektorja enak ali večji od 60 % (GLTDFq >= 60 %).
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(4) Če banka ne izpolnjuje zahteve glede GLTDFq iz dru-
gega oziroma tretjega odstavka tega člena, mora:

– najkasneje po preteku dveh mesecev začeti izpolnjevati 
količnik likvidnosti prvega razreda, kot je opredeljen v točki 
(a) drugega odstavka 3. člena tega sklepa, brez upoštevanja 
zastavljenega dela sklada finančnega premoženja pri Banki 
Slovenije, vsaj v višini 1;

– o tem nemudoma obvestiti Banko Slovenije.
(5) Če banka po začetku izpolnjevanja zahtev iz četrtega 

odstavka tega člena ne izpolnjuje zahteve glede GLTDFq iz 
drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, mora:

– najkasneje po preteku dveh mesecev dodatno začeti 
izpolnjevati količnik likvidnosti drugega razreda, kot je oprede-
ljen v točki (b) drugega odstavka 3. člena tega sklepa, kjer pa 
lahko med sredstvi upošteva zastavljen del sklada finančnega 
premoženja pri Banki Slovenije, vsaj v višini 1;

– o tem nemudoma obvestiti Banko Slovenije.
(6) Če banka po začetku izpolnjevanja zahtev iz petega 

odstavka tega člena ne izpolnjuje zahteve glede GLTDFq iz 
drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, mora:

– najkasneje po preteku dveh mesecev dodatno začeti 
izpolnjevati količnik likvidnosti drugega razreda, kot je opre-
deljen v točki (b) drugega odstavka 3. člena tega sklepa (brez 
upoštevanja zastavljenega dela sklada finančnega premoženja 
pri Banki Slovenije), vsaj v višini 1;

– o tem nemudoma obvestiti Banko Slovenije.
(7) Banka, ki ima obveznost izpolnjevanja korektivnih ukre-

pov iz četrtega do šestega odstavka tega člena, mora te korek-
tivne ukrepe izpolnjevati tudi potem, ko začne izpolnjevati korek-
tivne ukrepe iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena. 
Vsi korektivni ukrepi, katerih obveznost izpolnjevanja ima banka 
v skladu s tem členom, prenehajo veljati, ko banka začne izpol-
njevati zahteve glede GLTDF iz drugega odstavka 10.a člena.

(8) Pri izpolnjevanju zahtev iz drugega oziroma tretjega 
odstavka tega člena banki ni potrebno upoštevati:

(a) povečanja zneska vlog nebančnega sektorja iz na-
slova prenosa obveznosti druge banke na banko na podlagi 
odločbe Banke Slovenije;

(b) zmanjšanja bruto zneska kreditov nebančnega sek-
torja iz naslova:

– prenosa terjatev na drugo banko na podlagi odločbe 
Banke Slovenije;

– prenosa terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank 
v skladu z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev 
stabilnosti bank;

– odprave pripoznanja terjatev zaradi neizterljivosti, listi-
njenja ali konverzije v naložbe v kapital dolžnikov iz naslova 
teh terjatev.".

3. člen
(3) Za 4a odstavkom 11. člena se doda nov 4b odstavek, 

ki se glasi:
"(4b) Banka, ki uporabi izvzetje iz tretjega odstavka 

10.a člena oziroma iz osmega odstavka 10.b člena tega skle-
pa mora Banki Slovenije predložiti poročilo na obrazcu GLTDF, 
ki je sestavni del tega sklepa. Poročilo za pretekli mesec mora 
banka posredovati Banki Slovenije najpozneje do desetega 
delovnega dne v naslednjem mesecu po elektronski pošti.".

4. člen
Vsebina in oblika obrazca GLTDF sta razvidni iz priloge, 

ki je sestavni del tega sklepa.

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 30. junija 2014.

Ljubljana, dne 11. marca 2014

Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik

Sveta Banke Slovenije

Priloga
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BANKA: GLTDF

v tisoč EUR

Sprememba 
v zadnjem 
četrtletju

Sprememba 
v zadnjem 

letu
1. Povečanje vlog NBS zaradi :

- prenosa obveznosti druge banke na podlagi odločbe Banke Slovenije
2. Zmanjšanje bruto kreditov NBS zaradi

- prenosa terjatev na drugo banko na podlagi odločbe Banke Slovenije
- prenosa terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank na podlagi ZUKSB
- odprave pripoznanja terjatev zaradi neizterljivosti
- odprave pripoznanja terjatev zaradi listinjenja
- odprave pripoznanja terjatev zaradi konverzije v naložbe v kapital 

dolžnikov iz naslova teh terjatev

M M-3 M-12
A B C A-C A-B

(1) Vloge NBS
(2) Vloge NBS po upoštevnju izvzetij
(3) Bruto krediti NBS 
(4) Bruto krediti NBS po upoštevnju izvzetij
(5) Neto krediti NBS 
(6) Neto krediti NBS po upoštevnju izvzetij
(7) GLTD - Razmerje med bruto krediti in vlogami NBS             (100*(4)/(2))
(8) LTD - Razmerje med neto krediti in vlogami NBS                 (100*(6)/(2))

Četrtletne 
spremembe 

OBRAZEC ZA POROČANJE O IZVZETJIH IZ IZRAČUNA GLTDF
na dan: 

Izvzetja

Stanje na dan konec meseca Letne 
spremembe 

 
 
Izvzetja: 

- Prenos terjatev/obveznosti med bankami na podlagi odločbe Banke Slovenije 
- Prenos terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) v skladu z Zakonom o 

ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) 
- Odprava pripoznanja terjatev zaradi neizterljivosti, listinjenja ali konverzije v naložbe v 

kapital dolžnikov iz naslova teh terjatev  
 

NBS - nebančni sektor 
M - mesec poročanja 
Bruto krediti – krediti pred upoštevanjem oslabitev 
Neto krediti – bruto krediti zmanjšani za oslabitve 
GLTDF - Razmerje med bruto krediti in vlogami NBS na spremembah stanj 
LTD - Razmerje med neto krediti in vlogami NBS na stanjih 
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1537. Poročilo o gibanju plač za marec 2014

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 marec 2014

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za marec 2014 je znašala 1526,36 EUR in je bila za 
0,4 % višja kot za februar 2014.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za marec 2014 je znašala 996,97 EUR in je bila za 
0,3 % višja kot za februar 2014.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–ma-
rec 2014 je znašala 1527,26 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–marec 
2014 je znašala 999,01 EUR.

Št. 9611-158/2014/4
Ljubljana, dne 26. maja 2014
EVA 2014-1522-0015

Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada 
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1538. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike 

in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), 
sprejete na seji 25. marca 2014

R A Z L A G E
Kolektivne pogodbe za zdravnike  

in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), 
sprejete na seji 25. marca 2014

Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zdravnike in 
zobozdravnike v RS je na podlagi 9. točke obligacijskih določb 
Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 22/96, 39/98, 46/98, 
97/00, 60/08, 40/12 in 46/13) na seji dne 18. 6. 2013 in 25. 3. 
2014 sprejel naslednje razlage:

III. POGOJI ZA DELO SINDIKATA ZDRAVNIKOV

3. člen
Sindikatu se vročajo vabila z gradivi za vsako sejo sveta 

zavoda in omogoča sodelovanje njegovih predstavnikov na vseh 
njegovih sejah, ne glede na dnevni red oziroma vsebino seje.

VI. DELOVNA RAZMERJA

10. Delovni čas

33. člen
Enourna strokovna priprava na delo pomeni 1/8 delovne-

ga časa vsakega konkretnega delovnega dne, neupoštevaje 
delo prek polnega delovnega časa.

Aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zoboz-
dravnike (Uradni list RS, št. 40/12):

5. člen
Zdravniku/zobozdravniku ne pripada povračilo stroškov 

na delo in z dela le v primeru, če od dejanskega prebivališča 
do delovnega mesta obstaja urejena pot (lahko tudi urejena 
pešpot), ki je krajša od 2 km.

Če ob terminih, ko zdravnik prihaja na delo ali odhaja 
z njega, na celotni poti ni organiziran javni prevoz, se za del 
poti, na katerem ni organiziran javni prevoz, zdravniku izplača 
kilometrina.

Posebni tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike 
in zobozdravnike zaradi realizacije Zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 60/08)

6. člen
Za priznanje PPD iz naslova invazivne diagnostike in 

terapije se upošteva le primer, ko zdravnik/zobozdravnik ne-
posredno izvaja tovrstno diagnostiko ali terapijo. Nadzor nad 
izvajanjem le-teh se ne šteje v čas izvajanja invazivne diagno-
stike oziroma terapije.

Prostori za posege znotraj porodnega bloka se štejejo 
za operacijsko dvorano v smislu 6. člena Posebnega tarifnega 
dela KPZZ.

Predsednik Odbora
za razlago kolektivne pogodbe

za zdravnike in zobozdravnike v RS
Silvan Saksida l.r.

1539. Razlage Kolektivne pogodbe za zaposlene 
v zdravstveni negi, sprejete na 26. seji dne 
20. 5. 2014

R A Z L A G E
Kolektivne pogodbe za zaposlene  

v zdravstveni negi, sprejete na 26. seji  
dne 20. 5. 2014

Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v 
zdravstveni negi je na podlagi 8. točke Obligacijskega dela 
Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni 
list RS, št. 60/98, 73/98, 63/99, 73/00, 60/08, 107/11, 40/12, 
46/13) na 26. seji, dne 20. 5. 2014 sprejel naslednje razlage:

Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni 
negi (Uradni list RS, št. 107/11) – 2. in 3. člen

Rok iz 2. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene 
v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 107/11; v nadaljevanju: 
Aneks) je instrukcijski rok. V skladu s 3. členom se Aneks 
uporablja do uveljavitve zakonskih določil, ki bodo uredila pred-
metno področje, kar pomeni, da se razporeditve v skladu z 
določili Aneksa lahko izvedejo tudi po preteku dveh mesecev 
od njegove uveljavitve.

118. člen, Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene  
v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 40/12) – 5. člen

Delavec je upravičen do povračila stroškov prevoza na 
delo in z dela glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega 
mesta, kar velja tudi v primeru spremembe kraja bivališča. Če 
se zaradi razlogov na strani delavca (kot je npr. sprememba 
kraja bivališča) strošek prevoza na delo in z dela naknadno 
poveča, ima delavec pravico do povračila povečanega stroška 
prevoza na delo in z dela.

Predsednica
Odbora za razlago Kolektivne pogodbe

za zaposlene v zdravstveni negi
Darja Vižintin Zupančič l.r.
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CELJE

1540. Pravilnik o sofinanciranju obnove stavb 
v Mestni občini Celje

Na podlagi druge alineje tretjega odstavka 32. člena Sta-
tuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je župan 
Mestne občine Celje dne 14. 5. 2014 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju obnove stavb  

v Mestni občini Celje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji, 

merila in kriteriji za sofinanciranje obnove stavb (v nadaljeva-
nju: projekti) v Mestni občini Celje.

Sredstva za sofinanciranje projektov na področju obnove 
stavb v Mestni občini Celje se zagotavljajo iz občinskega prora-
čuna, njihovo višino določi mestni svet z odlokom o proračunu 
za tekoče leto.

2. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje obnove stavb, 

ki se nahajajo znotraj Mestne občine Celje.
Mestna občina Celje z ukrepi, opredeljenimi v tem pravil-

niku, spodbuja obnovo stavb v smislu urejenosti, vzdrževanja 
in ohranjanja kulturne dediščine.

3. člen
Upravičenci do sredstev so lastniki stavb na območju 

Mestne občine Celje ali investitorji, ki imajo pravico za izvedbo 
projektov na stavbah na območju Mestne občine Celje.

V primeru stavbe, kjer je vzpostavljena etažna lastnina, 
se morajo prosilci izkazati s sklepom etažnih lastnikov za ob-
novo stavbe, ki mora biti sprejet z zakonsko zahtevano večino 
glasov.

Upravičenci, ki s svojimi projekti kandidirajo za prora-
čunska sredstva na tem razpisu, ne smejo kandidirati z istimi 
projekti na drugih razpisih Mestne občine Celje.

4. člen
Postopek za dodelitev sredstev poteka po naslednjem 

zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje projektov,
– zbiranje projektov,
– obravnava projektov in izbor,
– obveščanje vlagateljev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje pogodb in namenske porabe sredstev iz 

proračuna.

II. JAVNI RAZPIS

5. člen
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se za 

posamično proračunsko leto objavi na spletni strani Mestne 
občine Celje, lahko pa tudi v drugih medijih.

6. člen
Objava javnega razpisa mora določati najmanj:
– naziv in sedež podeljevalca sredstev,
– namen razpisa,
– pogoje za pridobitev sredstev,

– upravičence do razpisanih sredstev,
– višino razpoložljivih finančnih sredstev,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena 

dodeljena sredstva,
– rok za prijavo in način oddaje vlog,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– obravnavo vlog in rok, v katerem bodo potencialni pre-

jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno doku-

mentacijo,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– druge potrebne podatke.

III. POSTOPEK PRISTOJNEGA ORGANA

7. člen
Župan Mestne občine Celje imenuje strokovno komisijo, 

ki vodi postopek izvedbe javnega razpisa.

8. člen
Komisija po preteku razpisnega roka pristopi k odpiranju 

prispelih vlog. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
Udeležence razpisa, katerih vloge niso bile popolne, se 

pisno pozove k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev se določi 
glede na naravo dopolnitve, v nobenem primeru pa ne sme biti 
daljši od 15 dni.

Dopolnitev je pravočasna, če je zadnji dan roka oddana s 
priporočeno poštno pošiljko ali oddana osebno v glavni pisarni.

V primeru, da je zadnji dan roka dan, ko se pri organu ne 
dela, se rok izteče na naslednji delovni dan.

Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisa-
nem roku, se kot nepopolne zavržejo s sklepom.

9. člen
Višina finančnih spodbud za posamezno proračunsko 

obdobje je natančneje opredeljena v javnem razpisu. V nobe-
nem primeru ne more biti višja od sredstev, ki so v ta namen 
predvidena v proračunu.

10. člen
Pogoji za sodelovanje na razpisu so:
– stavba se nahaja znotraj območja Mestne občine Celje,
– če gre za stavbo v območju kulturno varstvene zaščite, 

morajo upravičenci izkazati, da so pridobili kulturno varstvene 
pogoje in kulturno varstveno soglasje,

– predračunska vrednost predvidene investicije v EUR s 
popisom del, pripravljena s strani gospodarske družbe ali sa-
mostojnega podjetnika, registriranega za opravljanje tovrstnih 
dejavnosti.

V javnem razpisu se lahko določi območje Mestne občine 
Celje, na katerem se nahajajo stavbe, ki imajo pri posameznem 
javnem razpisu prednost pred drugimi območji.

Vrednost posameznih projektov bo izražena v točkah, 
glede na razpoložljiva sredstva in glede na vrednost prijavljenih 
projektov na posameznem javnem razpisu.

Merila za dodelitev točk se določijo z javnim razpisom.

11. člen
Po strokovnem pregledu popolnih vlog strokovna komisija 

vsakemu udeležencu razpisa izda odločbo, v kateri odloči o 
vlogi za sofinanciranje obnove stavb.

12. člen
Vlagatelj vloge lahko zoper odločbo vloži pritožbo pri žu-

panu Mestne občine Celje v roku 15 dni od prejema odločbe. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila in pogoji 
ocenjevanja vlog.

Odločitev župana zoper pritožbo je dokončna.

OBČINE
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13. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med prejemniki sred-

stev in Mestno občino Celje se uredijo s pogodbo.
Pristojni organ na podlagi pravnomočne odločbe pozove 

upravičenca k sklenitvi pogodbe tako, da mu pošlje pogodbo v 
zadostnih izvodih v podpis.

Pogodba vsebuje:
– naziv, naslov, davčna številka ter matična številka občine,
– naziv, naslov, davčna številka, matična številka ter šte-

vilka računa upravičenca, na katerega se sredstva nakazujejo,
– namen sredstev,
– višino dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske po-

rabe sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.

14. člen
Če upravičenec v 8 dneh od prejema poziva ne vrne vseh 

izvodov podpisane pogodbe, se šteje, da je vlogo za pridobitev 
sredstev umaknil.

Strokovna komisija lahko v primeru iz prejšnjega odstavka 
bodisi z izdajo dodatne odločbe poveča višino sofinanciranja 
ostalim udeležencem bodisi razpis v delu prostih sredstev ponovi.

IV. DOLŽNOSTI UPRAVIČENCEV

15. člen
Sredstva, ki jih pridobi upravičenec na podlagi tega pra-

vilnika so namenska in jih lahko porabi samo za namene dolo-
čene s pogodbo iz 11. člena tega pravilnika.

Za zagotavljanje namenske porabe dodeljenih sredstev 
se lahko v razpisu določi, da bodo sredstva izvajalcu del s stra-
ni Mestne občine Celje nakazana neposredno. V tem primeru 
se z izvajalcem sklene neposredna pogodba. Pogodbo morata 
v roku iz prejšnjega člena tega pravilnika podpisati tako upra-
vičenec kot tudi izvajalec del, v nasprotnem primeru nastopijo 
posledice iz prejšnjega člena tega pravilnika.

16. člen
Če upravičenec ravna v nasprotju s tem pravilnikom ali je 

pri prijavi zamolčal resnična dejstva ali navajal neresnične po-
datke, ki so vplivali na dodelitev sredstev, mora sredstva v ce-
loti vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.

Prejemnik v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ne 
more več uspešno kandidirati za sredstva po tem pravilniku.

17. člen
Namenskost porabe finančnih sredstev, pridobljenih pod 

pogoji tega pravilnika, preverja strokovna komisija iz 7. člena 
tega pravilnika.

Upravičenec je dolžan Mestni občini Celje omogočiti 
nadzor nad porabo sredstev tako, da je po vnaprejšnji najavi 
možen vpogled v dokumentacijo izvedbe, vključno s kontrolo 
na kraju samem.

V. KONČNE DOLOČBE

18. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po 

enakem postopku kot sam pravilnik.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 3520-23/2014-1
Celje, dne 14. maja 2014

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

ČRNOMELJ

1541. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj

Na podlagi 2. in 66. člena Statuta Občine Črnomelj (Ura-
dni list RS, št. 83/11 in 24/14) in skladno z določili 19.b člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) je 
Občinski svet Občine Črnomelj na 28. redni seji dne 20. 5. 
2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj

1. člen
V Odloku o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj (Ura-

dni list RS, št. 65/95, 15/96, 69/98, 73/98 in 51/10) se spremeni 
4. točka 2. člena, tako da glasi:

»4. KS Dobliče: Bistrica, Dobliče, Doblička Gora, Grič pri 
Dobličih, Jelševnik, Jerneja vas, Miklarji«.

Spremeni se 7. točka 2. člena, tako da glasi:
»7. KS Kanižarica: Blatnik pri Črnomlju, Kanižarica«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen
Krajevna skupnost Kanižarica in Krajevna skupnosti Do-

bliče, ki imata spremenjeno območje na podlagi 1. člena Spre-
memb in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, 
št. 24/14) in skladno s tem odlokom, se oblikujeta in začneta 
poslovati s spremenjenim območjem šele po izteku mandatov 
obstoječih svetov krajevnih skupnosti, po uveljavitvi sprememb 
statuta in ko bosta izvoljena nova sveta tako oblikovanih kra-
jevnih skupnosti.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 023-1/95-8
Črnomelj, dne 20. maja 2014

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

1542. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev in sejninah članov 
delovnih teles občinskega sveta, članov 
svetov krajevnih skupnosti in članov drugih 
občinskih organov Občine Črnomelj

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 
45.a člana Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 
7/94, 33/94, 61/95 – Skl. US, 70/95, 51/02, 11/03 – Skl. US, 
73/03 – Odl. US, 54/04 – ZDoh-1, 72/05, 72/05 – ZLS-M, 
121/05, 70/06 – Odl. US, 46/07 – Odl. US, 54/07 – Odl. US, 
60/07, 45/08, 83/12) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj 
(Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine 
Črnomelj na 28. redni seji dne 20. 5. 2014 sprejel

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
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P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o plačah in drugih prejemkih občinskih 

funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles 
občinskega sveta, članov svetov krajevnih 

skupnosti in članov drugih občinskih organov 
Občine Črnomelj

1. člen
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funk-

cionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, 
članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih 
organov Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 40/12 in 81/12) 
se prvi odstavek 12. člena spremeni tako, da po novem glasi:

»Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih 
ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne 
volitve v občinski svet in redne ter nadomestne volitve župana 
v prvem in drugem krogu ter redne volitve v svete krajevnih 
skupnosti, pravico do enkratnega nadomestila, in sicer:

– predsednik in tajnik občinske volilne komisije v znesku, 
ki je enak 50 % osnovne mesečne plače za poklicno opravljanje 
funkcije župana v občini;

– namestnik predsednika občinske volilne komisije in 
namestnik tajnika v znesku, ki je enak 80 % nadomestila pred-
sednika občinske volilne komisije;

– člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki v 
znesku, ki je enak 20 % nadomestila predsednika občinske 
volilne komisije.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/2012-8
Črnomelj, dne 20. maja 2014

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

1543. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A 
in (109/12)) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni 
list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj 
na 28. redni seji dne 20. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku 

priprave sprememb in dopolnitev občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za TRIS 

Kanižarica po skrajšanem postopku
1. člen

S tem sklepom preneha veljati Sklep o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku (Uradni list 
RS, št. 105/12).

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na 

spletni strani Občine Črnomelj ter pošlje ministrstvu, pristoj-
nemu za prostor.

Št. 350-10/2012
Črnomelj, dne 20. maja 2014

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

1544. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, 
Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 
– ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, 76/10 – Zrud-2, 20/11 – Odl. US, 57/12), 
16. in 101. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, 
št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 28. re-
dni seji dne 20. 5. 2014 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Na nepremičninah parc. št. 1140/19 in parc. št. 1140/7, 

obe k.o. 1535 – Črnomelj, se ukine status javnega dobra in po-
staneta last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, 
matična št. 5880254.

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z 

dnem sprejema na Občinskemu svetu Občine Črnomelj in se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-204/2013-7
Črnomelj, dne 20. maja 2014

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

1545. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-
1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – Zrud-2, 20/11 – Odl. US, 
57/12), 16. in 101. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list 
RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 
28. redni seji dne 20. 5. 2014 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Na nepremičnini parc. št. 5163/2, k.o. 1552 – Adlešiči, se 

ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, 
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št. 5880254.

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z 

dnem sprejema na Občinskemu svetu Občine Črnomelj in se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-535/2012-8
Črnomelj, dne 20. maja 2014

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20071761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20104305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20112042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20124323
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DOBRNA

1546. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Dobrna

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Zakon 
o lokalnih volitvah, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 
83/12) in 9. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, 
št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11) je Občinski 
svet Občine Dobrna na 25. redni seji dne 22. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Dobrna
1.

V Občinsko volilno komisijo Občine Dobrna se za dobo 
štirih let imenujejo:

1. mag. Mitja Podpečan, rojen 30. 3. 1981, stanujoč Pri-
stova 17/a, 3204 Dobrna – predsednik komisije,

2. Mateja Smrečnik, rojena 2. 6. 1974, stanujoča Dobrna 8, 
3204 Dobrna – namestnica predsednika komisije,

3. Marko Lesjak, rojen 6. 2. 1949, stanujoč Vinska Gorica 6, 
3204 Dobrna – član komisije,

4. dr. Drago Karl Ocvirk, rojen 26. 12. 1951, stanujoč 
Vinska Gorica 19, 3204 Dobrna – namestnik člana komisije,

5. Vera Horjak Kravos, rojena 5. 11. 1969, stanujoča Do-
brna 34/a, 3204 Dobrna – članica komisije,

6. Drago Pungartnik, rojen 16. 9. 1978, stanujoč Lokovina 36, 
3204 Dobrna – namestnik članice komisije,

7. Mateja Čerenak, rojena 28. 6. 1971, stanujoča Klanc 58, 
3204 Dobrna – članica komisije,

8. Katja Švent, rojena 22. 1. 1979, stanujoča Klanc 9, 
3204 Dobrna – namestnica članice komisije.

2.
Sedež komisije je na Dobrni, Dobrna 19, 3204 Dobrna.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2014-1(6)
Dobrna, dne 22. maja 2014

Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

1547. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi 
ekonomskih cen za programe predšolske 
vzgoje v Vrtcu Dobrna

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF) 
in na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, 
št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11) je Občinski 
svet Občine Dobrna na 25. redni seji dne 22. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi ekonomskih 

cen za programe predšolske vzgoje  
v Vrtcu Dobrna

1. člen
2. člena Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe 

predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna (Uradni list RS, št. 14/07, 

64/07, 65/07, 96/09, 57/12) se besedilo spremeni tako, da se 
glasi:

»Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali 
dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) 
rezervirati mesto v vrtcu, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 
40 % višine njihovega plačilnega plačila razreda kot rezervacijo. 
Uveljavljanje počitniške rezervacije mesta v vrtcu velja za vse 
otroke iz iste družine, hkrati vključene v vrtec.«

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-0004/2014-1(6)
Dobrna, dne 22. maja 2014

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

DRAVOGRAD

1548. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine 
Dravograd

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10 in 40/12 – ZUJF) 
in 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno 
besedilo) (UPB-3) (Uradni list RS, št. 101/13) je Občinski svet 
Občine Dravograd na 27. seji dne 8. 5. 2014 sprejel

P R A V I L N I K
o protokolarnih obveznostih Občine Dravograd

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem pravilnikom se določijo protokolarni dogodki in 

pravila, pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev in občinske 
uprave ter Javnega zavoda Dravit Dravograd (v nadaljevanju: 
javni zavod) pri organiziranju in izvedbi protokolarnih dogodkov 
ter način financiranja izvajanja protokolarnih obveznosti Občine 
Dravograd (v nadaljevanju: občina).

(2) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen
(vrste protokolarnih dogodkov)

(1) Kot protokolarni dogodki se štejejo:
– uradni in delovni obiski v občini, izven nje in izven meja 

Republike Slovenije,
– občinske proslave in druge prireditve občinskega po-

mena,
– slovesnosti ob podelitvi občinske nagrade, priznanj, 

naziva častni občan in grbov,
– sprejemi, ki jih prireja župan,
– pogrebi, žalne slovesnosti, polaganja vencev,
– slovesni podpisi pogodb in drugih uradnih listin, po-

membnih za občino,
– drugi protokolarni dogodki.
(2) Ob izjemnih dogodkih, ki niso določeni s tem pravilni-

kom, protokolarne obveznosti in aktivnosti občine določi župan 
za vsak primer posebej.
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II. URADNI IN DELOVNI OBISKI

3. člen
(uradni in delovni obiski gostov)

(1) Uradni obiski v občini so obiski delegacij iz občin dru-
gih držav oziroma občin Republike Slovenije in iz regij, ki se na 
eni ali drugi strani izvedejo na podlagi pisnega vabila.

(2) Delovni obiski so obiski delegacij iz občin drugih držav 
oziroma občin Republike Slovenije in iz regij, ki se na eni ali 
drugi strani izvedejo na podlagi pisnega vabila.

(3) Za obiske poslancev državnega zbora, državnega 
sveta in drugih najvišjih državnih organov, za katere ne veljajo 
predpisi o protokolarnih pravilih na državni ravni, veljajo pravi-
loma določila, ki veljajo za delovne obiske po tem pravilniku.

(4) Ob uradnih in delovnih obiskih je gostitelj župan ob-
čine. Ob delovnih obiskih iz drugega odstavka tega člena je 
gostitelj lahko tudi podžupan ali član občinskega sveta po 
pooblastilu župana. Pri drugih obiskih je gostitelj lahko tudi 
podžupan, član občinskega sveta ali direktor občinske uprave 
po pooblastilu župana.

(5) Goste ob uradnih obiskih ob prihodu v občino pozdravi 
oziroma se ob odhodu od njih poslovi župan s sodelavci, v 
primeru nujne zadržanosti župana pa podžupan po njegovem 
pooblastilu. V drugih primerih lahko gosta z delegacijo pozdravi 
oziroma se od njega poslovi član občinskega sveta ali direktor 
občinske uprave po pooblastilu župana.

4. člen
(opredelitev in priprava obiskov)

(1) Uradni in delovni obiski delegacij iz drugih držav v 
občini praviloma trajajo do vključno štiri dni. Enako velja za 
uradne obiske najvišjih predstavnikov občine v drugih državah.

(2) Uradni in delovni obiski delegacij iz občin Republike 
Slovenije praviloma trajajo en dan. Enako velja za uradne obi-
ske najvišjih predstavnikov občine v drugih občinah Republike 
Slovenije.

(3) Ob uradnih in delovnih obiskih je zastava države 
gosta, ki ni iz Republike Slovenije, izobešena pred poslopjem 
občinske stavbe.

(4) Kadar gost prihaja na obisk s partnerjem, sodeluje 
pri sprejemu, poslovitvi in drugih protokolarnih obveznostih 
partner gostitelja oziroma druga oseba, ki na pobudo gostitelja 
prevzame vlogo gostitelja partnerja. Partner gosta prejme pro-
tokolarno darilo manjše vrednosti.

(5) Ob uradnih in delovnih obiskih delegacij se stroški na 
območju občine in prevozov uradnih oseb krijejo iz občinskega 
proračuna.

(6) Na uradnih in delovnih obiskih je predstavnik občine 
praviloma navzoč na vseh pogovorih v okviru obiska.

(7) V prostorih občine se hrani knjiga gostov, v katero se 
v okviru pozdravnega ceremoniala vpišejo vodje delegacij ali 
posamični gostje ob uradnih in delovnih obiskih.

(8) Sobote, nedelje, prazniki in dela prosti dnevi praviloma 
niso protokolarni dnevi za uradne obiske. Protokolarni čas je 
praviloma od 9.00 do 21.00 ure.

(9) Zastavi Evropske unije in Republike Slovenije sta 
z zastavo občine stalno izobešeni ob ali v poslopju Občine 
Dravograd.

(10) Zastava Evropske unije se uporablja v skladu z ve-
ljavno zakonodajo.

(11) Zastava, grb, pečat in razpoznavni slikovni znak 
občine se uporabljajo v skladu z občinskimi predpisi in drugo 
veljavno zakonodajo.

5. člen
(izvedba uradnega in delovnega obiska)

(1) Ob uradnih in delovnih obiskih župan določi sestavo 
svoje delegacije, ki šteje do vključno pet članov in sodelujoče 
na protokolarnih obveznostih, povezanih z izvedbo obiskov.

(2) Ob uradnih obiskih župan priredi svečano kosilo ali ve-
čerjo. Pri obedih je zdravica praviloma ustna na začetku obeda 

oziroma se to določi v dogovoru z drugo stranjo. Miza obeda je 
okrašena s cvetličnim aranžmajem. Ob delovnih obiskih lahko 
župan priredi delovni zajtrk ali kosilo.

(3) Župan ob uradnem obisku izroči vodji delegacije pro-
tokolarno darilo, na način, ki je predhodno dogovorjen med 
obema delegacijama. Člani delegacije prejmejo protokolarno 
darilo manjše vrednosti.

6. člen
(darila)

(1) Protokolarna darila občine so darila, ki se lahko po-
darijo ob protokolarnih dogodkih po tem pravilniku in drugih 
predpisih občine. Praviloma so vsebinsko povezana z občino 
in se lahko izberejo na javnem razpisu za izbiro naj spominka 
Občine Dravograd, ki ga izvede javni zavod. Vrednost posa-
mičnega protokolarnega darila praviloma ne sme presegati 
vrednosti 150,00 €.

(2) Priložnostna darila so darila manjše vrednosti in so 
praviloma vsebinsko ali kako drugače povezana z občino. 
Vrednost priložnostnih daril ne sme presegati z zakonom do-
ločene meje.

(3) Za izbiro, pripravo, usklajevanje in nabavo daril v 
sodelovanju z javnim zavodom skrbi občinska uprava, ki vodi 
evidenco o gostih in izročenih darilih.

7. člen
(uradni in delovni obiski predstavnikov občine)

(1) Ob uradnih in delovnih obiskih predstavnikov občine 
občinska uprava sodeluje s koordinatorjem gostitelja pri orga-
nizacijskih in protokolarnih vprašanjih.

(2) Ob uradnih in delovnih obiskih se gostitelju izroči 
protokolarno darilo v skladu s tem pravilnikom in protokolarno 
prakso gostitelja.

(3) Sestavo delegacije uradnih in delovnih obiskov občine 
določi župan. Pri številu članov delegacije velja načelo reci-
pročnosti razen, kadar gre za prvi obisk. Pri prvem obisku lahko 
število članov delegacije šteje največ do vključno pet članov.

III. OBČINSKE PROSLAVE IN DRUGE PRIREDITVE

8. člen
(vrste proslav in prireditev)

(1) Proslave ob državnih in občinskem prazniku, tradici-
onalne in druge prireditve, pomembne za občino, organizira 
javni zavod v sodelovanju z občinsko upravo in drugimi orga-
nizacijami.

(2) Javni zavod, v sodelovanju z OI JSKD Dravograd, 
krajevnimi skupnostmi in drugimi nevladnimi organizacijami 
s sedežem na območju občine za občino organizira proslave 
in druge svečanosti ob naslednjih državnih praznikih ter dela 
prostih dnevih:

– Slovenskem kulturnem prazniku – 8. februarja
– Dnevu upora proti okupatorju – 27. aprila
– Prazniku dela – 1. maja
– Dnevu državnosti – 25. junija
– Dnevu reformacije – 31. oktobra
– Dnevu samostojnosti in enotnosti – 26. decembra.
(3) Organizator prireditev zagotovi neoviran dostop do 

prireditvenih prostorov za invalide in starejše.
(4) Župan ob sodelovanju z javnim zavodom in JSKD OE 

Dravograd ob 4. juliju, prazniku Občine Dravograd, organizira 
posebno slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri se pode-
lijo občinska priznanja, nagrada, grbi in naziv častni občan. Na 
slavnostni seji župan nosi župansko protokolarno ovratnico.

(5) Javni zavod, v sodelovanju z JSKD OE Dravograd, 
krajevnimi skupnostmi in drugimi nevladnimi organizacijami s 
sedežem na območju občine za občino organizira komemora-
cije s polaganjem vencev ob Dnevu spomina na mrtve ob spo-
meniku ob občinski stavbi in pred Domom borcev v Šentjanžu. 
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Na primernem mestu se izobesita zastava Republike Slovenije 
in zastava z grbom občine. Ob začetku slovesnosti se izvaja 
himna Republike Slovenije.

9. člen
(izvedba proslav in prireditev)

(1) Slavnostni govornik na proslavah ob državnih pra-
znikih in dela prostih dnevih je praviloma župan občine. Po 
pooblastilu župana je lahko slavnostni govornik tudi podžupan 
ali drug član občinskega sveta občine. Slavnostni govornik 
je lahko tudi poslanec državnega zbora, izvoljen na območju 
Koroške, član Evropskega parlamenta, če ima stalno bivališče 
na Koroškem in član vlade ali državnega sveta, če ima stalno 
bivališče na Koroškem. Slavnostni govorniki so lahko tudi naj-
višji predstavniki državnega organa, organizacije in institucije.

(2) Govornik na slavnostni seji občinskega sveta je župan 
občine, po njegovem pooblastilu pa tudi podžupan ali kateri 
izmed prejemnikov naziva častni občan Občine Dravograd.

(3) Delegacije na komemoracijah ob Dnevu spomina na 
mrtve vodi župan, po njegovem pooblastilu pa tudi podžupan. 
Člani delegacij so predstavniki Združenja borcev za vrednote NOB 
Dravograd, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Dravograd in Združenja Slovenskih častnikov občine Dravograd. 
Govornik je župan, v primeru njegove odsotnosti pa podžupan ali 
drug član občinskega sveta občine, ki ga določi župan.

(4) O seznamu vabljenih na proslave in prireditve iz prej-
šnjega člena odloča župan. Obvezno so vabljeni aktivni člani 
občinskega sveta, nadzornega odbora občine, delovnih teles 
občinskega sveta, direktor občinske uprave, predsedniki kra-
jevnih skupnosti ter direktorji javnih zavodov in podjetij, katerih 
ustanoviteljica je občina. Na proslave in prireditve se na krajev-
no običajen način vabijo občani, predstavniki medijev in drugi. 
Organizator prireditev lahko vnaprej določi sedežni red.

(5) Na podlagi vabila se župan lahko udeleži slovesnosti 
v krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih in drugih ne-
vladnih organizacijah, v občini in tudi zunaj nje. Župana lahko 
nadomešča podžupan ali direktor občinske uprave oziroma 
drug član občinskega sveta, ki ga določi župan.

(6) Sredstva za proslave in prireditve iz prejšnjega člena 
se zagotavljajo iz občinskega proračuna. Sredstva, potrebna 
za njihovo izvedbo, so lahko tudi donatorska ali sponzorska.

(7) Ob začetku proslav in prireditev iz prejšnjega člena se 
izvede himna Republike Slovenije v skladu s predpisi. Zastave 
se izobešajo v skladu z veljavnimi predpisi.

10. člen
(sprejemi, ki jih prireja župan)

(1) Župan lahko priredi sprejem za občane, skupine ob-
čanov, društva ali druge, ki so dosegli pomembne uspehe ali 
zasluge, doma ali izven države na področjih gospodarstva, 
kulture, znanosti in raziskav, šolstva, športa, zdravstva, huma-
nitarnih dejavnosti, varnosti, varstva pred naravnimi nesrečami, 
gasilstva in drugih področjih, pomembnih za osebe ali skupine 
iz in za občino.

(2) Župan lahko priredi sprejem tudi za osebe, ki niso ob-
čani občine, vendar so s svojimi zaslugami pomembno vplivali 
na razvoj občine, prispevali k njeni razpoznavnosti in blaginji 
občanov Dravograda, ali je to v interesu občine.

(3) Udeležencem sprejemov iz prvega odstavka tega 
člena se lahko izreče ali podeli zahvala občine oziroma se jim 
lahko podari priložnostno darilo v skladu s tem pravilnikom.

(4) Sprejemi se prirejajo ob delavnikih, praviloma v času 
med 10.00 in 17.00 uro. Na sprejeme so lahko vabljeni člani 
občinskega sveta in mediji ter širša javnost. Izjemoma se spre-
jemi priredijo ob sobotah in nedeljah.

11. člen
(slovesni podpisi listin)

(1) Podpisi listin o medobčinskem sodelovanju, o sodelo-
vanju z gospodarskimi družbami, o sodelovanju pri projektih, 
velikega pomena za občino, se opravijo na slovesen način.

(2) K slovesnemu podpisu listin so praviloma vabljeni člani 
občinskega sveta in predstavniki medijev.

(3) Slovesno se lahko opravijo podpisi tudi drugih listin, 
pomembnih za občino.

IV. DRUGE PROTOKOLARNE OBVEZNOSTI OBČINE

12. člen
(občinski funkcionarji)

(1) Aktivnim občinskim funkcionarjem občina izkaže po-
zornost z zdravico in skupinskim fotografiranjem ob koncu 
konstitutivne seje, s slovesnim srečanjem v okviru praznovanja 
občinskega praznika ter ob novem letu.

(2) V primeru smrti občinskega funkcionarja občina izkaže 
pozornost:

– s cvetličnim aranžmajem ob smrti in z govorom župana 
ali drugega občinskega funkcionarja ob grobu, v primeru izra-
žene želje svojcev,

– s sožalno brzojavko,
– z žalno sejo občinskega sveta,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske 

uprave,
– z odprtjem žalne knjige.
(3) V primeru smrti nekdanjega župana občina izkaže 

pozornost:
– s cvetličnim aranžmajem ob smrti in z govorom župana 

ali drugega občinskega funkcionarja ob grobu, v primeru izra-
žene želje svojcev,

– s sožalno brzojavko,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske 

uprave,
– z minuto molka na prvi naslednji seji občinskega sveta.
(4) Obvestilo o žalni seji se posreduje takoj, ko je možno. 

Na žalno sejo se vabi ožje družinske člane pokojnega. Na 
žalni seji ima nagovor župan, podžupan ali občinski svetnik po 
pooblastilu župana. Na prizorišču žalne seje je žalna fotografija 
pokojnika in cvetlični aranžma.

13. člen
(prejemniki naziva častni občan)

(1) Občina izkaže pozornost častnim občanom:
– s svečano podelitvijo naziva na slavnostni seji občinske-

ga sveta ob občinskem prazniku,
– s slovesnim srečanjem ob novem letu.
(2) V primeru smrti častnega občana občina izkaže po-

zornost:
– s cvetličnim aranžmajem ob smrti ter z govorom ob gro-

bu, ki ga opravi župan, podžupan ali drug občinski funkcionar, 
v primeru izražene želje svojcev,

– s sožalno brzojavko in z objavo nekrologa v osrednjem 
dnevnem časopisu,

– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske 
uprave,

– z minuto molka na prvi naslednji seji občinskega sveta.

14. člen
(nadzorni odbor)

Aktivnim članom nadzornega odbora občina izkaže pozor-
nost s slovesnim srečanjem ob novem letu, v primeru njihove 
smrti pa z minuto molka na prvi naslednji seji občinskega sveta.

15. člen
(javni uslužbenci in upokojenci občinske uprave)

(1) Javnim uslužbencem ter upokojencem občinske upra-
ve občina izkaže pozornost s povabilom na slavnostno sejo 
občinskega sveta in na slovesno srečanje ob novem letu.

(2) V primeru smrti javnega uslužbenca ali upokojenca 
občinske uprave se izkaže spoštovanje:

– s cvetličnim aranžmajem,
– s sožalno brzojavko,
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– z govorom ob grobu, ki ga opravi župan, podžupan ali 
drug javni uslužbenec občinske uprave, v primeru izražene 
želje svojcev,

– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske 
uprave.

16. člen
(ožji sorodniki funkcionarja ali javnega uslužbenca)
V primeru smrti ožjega sorodnika občinskega funkcionarja 

in javnega uslužbenca (partner, otrok, starši) se svojcem pošlje 
sožalna brzojavka.

17. člen
(jubileji občanov in poročne slovesnosti)

(1) Župan vošči občanom ob visokih osebnih jubilejih (80., 
90., 100., … letnicah) in jim lahko izroči priložnostno darilo 
manjše vrednosti.

(2) Ob poročnih slovesnostih župan na željo mladopo-
ročencev izvede poročni obred ter izroči priložnostno darilo 
manjše vrednosti.

(3) Ob jubilejnih porokah (50 let in več) se župan odzove 
na povabilo in izvede poročni obred. Ob tej priložnosti izroči 
protokolarno darilo.

18. člen
(večji prazniki, obletnice in tradicionalne prireditve društev  

in organizacij v javnem interesu)
(1) Župan lahko občanom ob večjih praznikih vošči preko 

medijev (radio, TV, spletna stran, glasila in drugo).
(2) Društvom in organizacijam, ki delujejo v javnem in-

teresu, lahko župan ob njihovih obletnicah in tradicionalnih 
prireditvah izroči priložnostno darilo.

V. KONČNE DOLOČBE

19. člen
(izvedba predpisa)

Protokolarne zadeve po tem pravilniku pripravljata in iz-
vajata občinska uprava in javni zavod, ki skrbita za njihovo 
vsebinsko, organizacijsko in tehnično izvedbo.

20. člen
(veljavnost predpisa)

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

Št. 007-0005/2014(1)
Dravograd, dne 8. maja 2014

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

1549. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen 
in standard za osnovni klasični in osnovni 
žarni pogreb na pokopališčih na območju 
Občine Dravograd

Na podlagi 16. člena Statuta Občina Dravograd (Uradni 
list RS, št. 101/13 – uradno prečiščeno besedilo) in 41. člena 
Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Dravo-
grad (MUV, št. 39/1999) je Občinski svet Občine Dravograd na 
predlog izvajalca obvezne gospodarske javne službe Javnega 
podjetja Dravograd d.o.o. na 27. redni seji dne 8. 5. 2014 
sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za oblikovanje cen in standard  

za osnovni klasični in osnovni žarni pogreb  
na pokopališčih na območju Občine Dravograd

1. člen
(1) S tem pravilnikom se določijo merila za oblikovanje 

cen storitev in standard za osnovni klasični in osnovni žarni 
pogreb na pokopališčih na območju Občine Dravograd.

(2) Merila za oblikovanje cen storitev in standard veljajo 
za vsa pokopališča na območju občine in predstavljajo osnovo 
za izdelavo cenika za izvajanje pogrebne službe in pogrebnih 
storitev.

(3) Nadstandard za klasični in žarni pogreb na pokopa-
liščih na območju Občine Dravograd določi izvajalec storitev 
JKP Dravograd d.o.o.

2. člen
Standard za osnovni klasični pogreb obsega naslednje 

pogrebno blago in storitve:
1. pogrebno blago:
a) krsta: navadna
b) krstna obloga
c) pregrinjalo
d) vreča PVC
e) nagrobno obeležje: križ, piramida;
2. storitve:
a) prevoz
b) priprava pokojnika
c) priprava groba: vrste in ureditev ter nagrobniki v skladu 

z določili odloka
d) pogrebno moštvo (pogrebci)
e) pogrebna svečanost: v skladu z določili odloka
f) ostale storitve: urejanje dokumentacije, organizacijski 

stroški, uporaba zastave in vežice, izdaja pogrebne opreme, 
ozvočenje idr.

3. člen
Standard za osnovni žarni pogreb obsega naslednje po-

grebno blago in storitve:
1. pogrebno blago:
a) krsta
b) vreča PVC
c) osnovna žara
d) nagrobno obeležje;
2. storitve:
a) prevoz
b) priprava pokojnika
c) upepelitev
d) priprava groba: vrste in ureditev ter nagrobniki v skladu 

z določili odloka
e) pogrebno moštvo (pogrebci)
f) pogrebna svečanost: v skladu z določili odloka
g) ostale storitve: urejanje dokumentacije, organizacijski 

stroški, uporaba zastave in vežice, izdaja pogrebne opreme, 
ozvočenje idr.

4. člen
Vsi uporabljeni materiali morajo biti ekološko sprejemljivi, 

naravno razgradljivi in z ustreznimi atesti.

5. člen
Izvajalec JKP Dravograda d.o.o. mora imeti:
– katalog standardnega pogrebnega blaga in storitev s 

cenikom za osnovni klasični in osnovni žarni pogreb,
– katalog standardnega pogrebnega blaga in storitev s 

cenikom za nadstandardni klasični in žarni pogreb.
Cene 2. točke 2. člena in 2. točke 3. člena tega pravilnika 

sprejme in potrdi občinski svet.
Cene 1. točke 2. člena in 1. točke 3. člena tega pravilnika 

ter nadstandardne storitve in pogrebno blago sprejme in potrdi 
pristojni organ JKP Dravograd d.o.o.
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Vsi katalogi s ceniki morajo biti naročniku pogreba na 
vpogled ob prijavi pogreba.

Cene se uskladijo in preverijo enkrat letno.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2014-21
Dravograd, dne 8. maja 2014

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

GORENJA VAS - POLJANE

1550. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 
76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. 
US, 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Po-
ljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine Gorenja 
vas - Poljane na 14. korespondenčni seji dne 14. 11. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se status javnega dobra v splošni rabi, parc. 

št. 1146/4 (ID 6316169), k.o. 2056 Trebija.

2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa postane last Občine 

Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, 
matična številka: 5883261000.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-018/2009-007
Gorenja vas, dne 14. novembra 2013

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

IVANČNA GORICA

1551. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Ivančna Gorica

Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12) in 41. člena Statuta Občine Ivančna Go-
rica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna 
Gorica na 4. dopisni seji dne 21. 5. 2014 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest  

v Občini Ivančna Gorica

1. člen
(1) Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo.

(2) Občinske ceste, določene s prvim odstavkom tega čle-
na, so prikazane na kartah, ki so na vpogled na sedežu občine.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj-

šano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP):
– lokalne ceste so ceste namenjene povezovanju naselij 

v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij 
v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na 
ceste enake ali višje kategorije;

– javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov 
naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno 
cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev 
v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za 
pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).

3. člen
Lokalne ceste v naselju Ivančna Gorica z uvedenim ulič-

nim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki 

so namenjene, zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz 
posameznih območij naselja Ivančna Gorica na ceste višje 
kategorije;

– na krajevne ceste (s skrajšano ozna ko LK), ki so kot 
nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do 
zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokov-
ne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni 
in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih naselja 
Ivančna Gorica.

4. člen
Lokalne ceste (LC) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka 
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini
[m]

1 065012 647 Predstruge – Zdenska vas – 
Hočevje – Krka 647 2.048 V 6.879 – Dobrepolje

2 065061 648 Čatež pri Strugah – Tisovec – 
Megljanov hrib 138391 1.300 V 6.975 – Dobrepolje

3 111063 111071 Polica – Višnja Gora A2 2.556 V 1.583 – Grosuplje
4 111064 A2 Višnja Gora 646 1.474 V
5 138011 111064 Cesta na Polževo 646 673 V
6 138021 111063 Višnja Gora – V. Trebeljevo 645 7.903 V 2.073 – Ljubljana

7 138031 111081 Peščenik – Zavrtače – Malo 
Hudo 138081 48 V 2.169 – Grosuplje

8 138041 216 Muljava – Zavrtače 138081 6.130 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka 
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini
[m]

9 138051 646 Podsmreka – Velika Dobrava – 
Sela pri Višnji Gori – Leskovec 138021 6.691 V

10 138052 138051 Lesa – Y križišče 138021 66 V
11 138061 111064 Višnja Gora – Žabjek 138021 297 V

12 138071 646 Iv. Gorica – Stična – Obolno – 
Gozd Reka 208181 10.524 V 3.878 – Šmartno pri 

Litiji

13 138081 646 Peščenik – Zavrtače – Malo 
Hudo 646 8.422 V

14 138091 138071 Mekinje – Dobrava pri Stični 138071 2.436 V
15 138111 138071 Sticna – Vir pri Stični – Griže 448 1.988 V

16 138121 448 Šentvid pri Stični – V. Pece – 
Rdeči Kal 138211 4.562 V

17 138131 448 Šentvid pri Stični – Praproče pri 
Temenici 416 4.220 V

18 138151 138131 Šentvid pri Stični – Sv. Rok 448 906 V

19 138171 448 Sv. Rok – Dob pri Šentvidu – 
Boga vas 416 3.222 V

20 138181 416 Temenica – Breg pri Temenici 426211 3.211 V

21 138201 138171
Dob pri Šentvidu – Sela pri 
Dobu – Podboršt – Sad – Rdeči 
Kal

138211 3.112 V

22 138211 216 Gorenja vas – Lučarjev Kal – 
Dob pri Šentvidu 138171 9.447 V

23 138221 216 Muljava – Velike Kompolje 138211 1.264 V
24 138231 647 Krka – Znojile pri Krki 216 2.140 V
25 138241 647 Krka – Gradiček izvir Krke 1.416 V

26 138251 416 Sobrače – Sela pri Sobačah – 
Ježce 426113 1.120 V 416 – Šmartno pri Litiji

27 138271 065012 Krka – Mali Korinj – Ravne 649 7.729 V
28 138321 649 Ambrus – Višnje – Brezovi dol 289031 5.423 V

29 138391 138271 Mali Korinj – Veliki Korinj – 
Zagorica – Videm 648 3.520 V 5.812 m – Dobrepolje

30 138451 111221 Ravni dol – V. Ilova Gora 647 2.272 V 1.334 – Grosuplje

31 208151 645 R 645 – Volčja jama – 
Jastrebnik – Obolno 138071 278 V 5.630 – Šmartno pri 

Litiji

32 208221 416
Krznar – Simončič – Šuštar 
– Ljubše – Debeče – Mala 
Goričica

138071 3.516 V 5.643 – Šmartno pri 
Litiji

33 289031 214 Smuka – Lopata – Visejec – 
Ambrus 649 3.915 V 8.159 – Žužemberk

34 289071 216 Šmihel – Drašča vas – Dečja 
vas pri Zagradcu 649 913 V 4.662 – Žužemberk

35 289091 216 Vrhovo – Križi – Valična vas 426101 1.020 V 2.896 – Žužemberk

36 426101 426131 Velike Dole – Valična vas – 
Zagradec 216 4.350 V 5.454 – Trebnje

37 426211 652 Krtina – V. Gaber – Pluska 416 2.660 V 5.318 – Trebnje
V…vsa vozila skupaj 122.772 m

5. člen
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini
[m]

1 139011 138071 Ulica Cankarjeve brigade 646 455 V
2 139021 139061 Ul. 6. junija – Livarska ulica 139061 588 V

3 139031 139021 Pot v Boršt – Na klancu – Stu-
denec 139061 939 V

4 139032 139031 Na klancu 448 62 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini
[m]

5 139041 646 Sokolska ulica 646 219 V
6 139061 646 Ljubljanska cesta 448 1.096 V

V…vsa vozila skupaj 3.359 m

6. člen
Krajevne ceste (LK) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka 
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini
[m]

1 139501 216 Industrijska cona 135502 371 V
2 139502 139501 Industrijska cona 139501 285 V
3 139503 139502 Industrijska cona HŠ NH 121 V
4 139504 139502 Industrijska cona HŠ NH 66 V

V…vsa vozila skupaj 843 m

7. člen
Javne poti (JP) so:
– Krajevna skupnost AMBRUS

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina od-
seka 

v občini 
[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

1 639781 649 Kamni vrh pri Amrusu HŠ 12b 708 V
2 639791 649 Kal 649 1.502 V
3 639792 639791 Kal – Mali Kal HŠ 15 717 V

4 639801 649 Ambrus – Kamni Vrh  
pri Ambrusu HŠ 8 1.021 V

5 639802 639801 Kamni Vrh gozdna 
cesta 116 V

6 639811 649 Ambrus 649 483 V
7 639812 649 Ambrus 289031 531 V
8 639813 639811 Ambrus HŠ 29b 149 V
9 639821 649 Ambrus HŠ 48 264 V

10 639831 138321 Primča vas HŠ 18a 213 V
11 639832 138321 Primča vas HŠ 8b 509 V
12 639833 138321 Primča vas HŠ 6 75 V
13 639841 138321 Višnje HŠ 18 573 V
14 639851 138321 Višnje HŠ 39 321 V
15 639852 138321 Višnje HŠ 1b 53 V
16 639861 138321 Bakrc HŠ 2 139 V
17 639871 289031 Brezovi Dol 289031 778 V
18 639872 289031 Brezovi Dol HŠ 4 113 V
19 639873 639871 Brezovi Dol HŠ 21b 198 V
20 639874 639871 Brezovi Dol HŠ 31 57 V
21 639875 639871 Brezovi Dol HŠ NH 174 V

22 639991 649 Ambrus – Kamni vrh  
pri Ambrusu HŠ 23 1.006 V

V…vsa vozila skupaj 9.700 m

– Krajevna skupnost DOB PRI ŠENTVIDU

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

1 638001 138121 Male Pece HŠ 4 159 V
2 639142 416 Škoflje HŠ 7 71 V
3 639143 639142 Škoflje HŠ 19 195 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

4 639151 138171 Dob pri Šentvidu – Breg  
pri Dobu pri Šentvidu HŠ 32 728 V

5 639381 138201 Sad HŠ 5 307 V
6 639382 639381 Sad 639381 177 V
7 639383 138201 Rdeči Kal 138211 603 V
8 639391 416 Pokojnica – Babja Dolina HŠ 18 696 V
9 639401 416 Pokojnica 416 243 V

10 639411 138171 Boga vas – Breg pri Dob HŠ 1 606 V
11 639421 138171 Dob pri Šentvidu 639151 265 V
12 639422 639421 Dob pri Šentvidu HŠ 22 309 V
13 639561 138211 Lučarjev Kal – Ilovce HŠ 12 222 V
14 639562 138211 Lučarjev Kal HŠ 23 183 V
15 639563 639562 Lučarjev Kal HŠ 19 213 V
16 639564 138211 Lučarjev Kal – Pri kapelici HŠ 1 196 V
17 639565 639564 Lučarjev Kal igrišče 232 V
18 639571 138211 Hrastov Dol – Trnovica HŠ 6 1.364 V
19 639572 138211 Hrastov Dol 639571 227 V
20 639573 639572 Hrastov Dol HŠ NH 104 V
21 639574 639571 Trnovica HŠ NH 106 V
22 639891 138201 Podboršt HŠ 9a 143 V
23 639892 138201 Podboršt – novo naselje HŠ 34 128 V

V…vsa vozila skupaj 7.477 m

– Krajevna skupnost IVANČNA GORICA

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka 
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

1 638081 638141 Pot v Resje HŠ 6 120 V
2 638141 139011 Ulica Cankarjeve brigade HŠ 41 152 V
3 638181 139021 Jurčičeva ulica 139021 231 V
4 638211 139021 Ulica Viktorja Koleše 139021 225 V
5 638221 139031 Pot v Boršt HŠ 20 102 V
6 638241 139031 Ulica Jaše Kozaka 139061 369 V
7 638242 638241 Ulica Jaše Kozaka HŠ 32 103 V
8 638251 638241 Trubarjeva ulica HŠ 10 89 V
9 638281 139031 Ostanek – Sadar HŠ 11 51 V

10 638311 139061 Ulica Dolenjskega odreda HŠ 27 416 V
11 638312 638311 Ulica Jaše Kozaka 638242 70 V
12 638531 139061 Ulica Dolenjskega odreda HŠ 36 223 V
13 638532 638531 Ulica Dolenjskega odreda 638531 123 V
14 638541 646 Spodnja Draga HŠ 46 879 V
15 638542 638541 Spodnja Draga HŠ 47 339 V
16 638543 638541 Sp. Draga – Sv. Tomaž HŠ 17a 508 V
17 638551 138081 Stranska vas ob Višnjici HŠ 8 137 V
18 638561 646 Malo Hudo 646 1.455 V
19 638562 638561 Malo Hudo – Zaletelj HŠ 20 70 V
20 638563 646 Malo Hudo HŠ 25 160 V
21 638564 646 Malo Hudo HŠ 13a 234 V
22 638571 638561 Malo Hudo – Marof 638592 1.095 V
23 638581 639321 Malo Črnelo 639321 486 V
24 638582 638581 Malo Črnelo HŠ 7 76 V
25 638652 638655 Šolski center 638654 104 V
26 638654 638652 Šolski center – Ivančna Gorica 139061 298 P
27 638655 638653 Šolski center kolesarnica 418 V
28 638671 139061 Pot v gozd HŠ 11 179 V
29 638681 646 Ob Potoku HŠ 10 137 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka 
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

30 638701 139041 Sokolska ulica 646 89 V
31 638731 638741 Pot na Vir HŠ 3 70 V
32 638741 638671 Partizan ul., Pot na Vir HŠ 7 265 V
33 638771 646 Stantetova ulica Indos 153 V
34 638781 216 Vodotučine HŠ 1 101 V
35 638792 216 Mrzlo Polje – Rogovila 638791 853 V

36 638801 448 Studenec – Vrhpolje pri Šent-
vidu 638791 558 V

37 638802 448 Vrhpolje pri Šentvidu HŠ 6 587 V
38 638811 448 Griže – Butale HŠ 6a 377 V
39 638961 139061 Ulica talcev HŠ 14 180 V
40 638962 638961 Ulica talcev HŠ 8 27 V
41 638971 139011 Ulica Ferda Vesela HŠ 4 86 V
42 638972 638971 Ulica Ferda Vesela HŠ 12 34 V
43 638981 646 Ploščad OF parkirišče 71 V
44 639011 139041 Sokolska ulica HŠ 22 199 V
45 639281 639321 Mleščevo HŠ 16 136 V
46 639282 639281 Mleščevo HŠ 30 346 V
47 639283 639281 Mleščevo HŠ 19 85 V
48 639284 639283 Mleščevo 639321 137 V
49 639285 639284 Mleščevo HŠ 27 40 V
50 639301 639321 Veliko Črnelo HŠ 14a 833 V
51 639303 639301 Veliko Črnelo HŠ 4 113 V
52 639304 639301 Veliko Črnelo HŠ 12 81 V
53 639308 639301 Veliko Črnelo HŠ 2 59 V
54 639311 448 Ulica 25. maja HŠ 16 219 V
55 639312 639311 Cesta k cerkvi v Ivančni Gorici 448 398 V
56 639321 216 Mleščevo – Malo Črnelo – Miha 216 2.324 V
57 639322 639321 Veliko Črnelo – Škrjanče 216 604 V
58 639341 638792 Mrzlo Polje – Škrjanče 639342 404 V
59 639342 216 Mrzlo Polje – Škrjanče 639341 421 V
60 639351 216 Gorenja vas 138211 165 V
61 639352 138211 Gorenja vas HŠ 17a 370 V
62 639353 138211 Gorenja vas HŠ 12 57 V
63 639371 139021 Livarska ulica HŠ 12 74 V
64 639372 639371 pešpot 639312 165 P
65 639551 139031 Studenec HŠ 21 65 V

V…vsa vozila skupaj 19.595 m
P…pešci

– Krajevna skupnost KRKA

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

1 638841 138231 Znojile HŠ 32 149 V
2 638842 638841 Znojile HŠ 23 70 V
3 639441 138231 Krka – Trebnja Gorica HŠ 16 967 V
4 639442 639441 Trebnja Gorica HŠ 22 184 V
5 639451 138231 Krka HŠ 25 288 V
6 639461 216 Krška vas 138231 770 V
7 639462 639461 Krška vas 639463 56 V
8 639463 639461 Krška vas 647 355 V
9 639464 647 Krka – Krška vas 639463 194 V

10 639472 138231 Znojile pri Krki HŠ 10 70 V
11 639473 138231 Znojile pri Krki HŠ 1 84 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

12 639531 216 Krška vas HŠ 56 761 V
13 639532 216 Gabrovčec – Krška vas 639531 596 V
14 639533 639532 Gabrovčec HŠ 18g 178 V
15 639534 216 Krška vas 639531 280 V
16 639581 647 Krka 639581 181 V
17 639591 647 Krka HŠ 34 382 V
18 639601 647 Krka – Podbukovje HŠ 24 1.054 V
19 639602 639603 Podbukovje – Brinje 639601 454 V
20 639603 065012 Podbukovje HŠ 48 487 V
21 639604 639603 Podbukovje HŠ 52 125 V
22 639611 138271 Laze nad Krko HŠ 4 454 V
23 639612 138271 Laze nad Krko HŠ 7 109 V
24 639621 138271 Zg. Duč HŠ 2a 713 V
25 639631 216 Gabrovčec – Virje – Brezje 216 1.174 V
26 639632 639631 Brezje (Gabrovčec) HŠ 25 290 V
27 639633 639631 Gabrovčec HŠ 36a 195 V
28 639641 216 Velike Lese 216 668 V
29 639642 639641 Velike Lese HŠ 8a 292 V
30 639643 216 Velike Lese 639641 156 V
31 639644 216 Velike Lese – Jagenči hrib HŠ 35 248 V
32 639645 639641 Male Lese HŠ 11 894 V
33 639646 639645 Male Lese – Grič HŠ 18 519 V
34 639647 639641 Velike Lese 639641 116 V
35 639771 138271 Mali Korinj 138271 302 V

V…vsa vozila skupaj 13.815 m

– Krajevna skupnost METNAJ

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

1 638011 138071 Mala Goričica – Poljane  
pri Stični HŠ 1 1.730 V

2 638012 638013 Platar – Vrtače HŠ 6 608 V
3 638013 638011 Poljane pri Stični – Obolno 138071 2.171 V

4 638021 208221 Debeče – Osredek nad Stično 
– Obolno 138071 1.877 V

5 638022 638021 Osredek nad Stično HŠ 9 296 V
6 638023 638021 Planina HŠ 3 168 V
7 638091 208221 Kačne – Belentin HŠ 2 991 V

8 638101 138071 Barbara – Metnaj – Mala  
Goričica 138071 2.166 V

9 638102 638101 Metnaj 638104 393 V
10 638103 638104 Metnaj HŠ 24 74 V
11 638104 138071 Metnaj 638101 478 V
12 638105 638104 Metnaj 638104 124 V
13 638106 138071 Metnaj HŠ 41 130 V
14 638107 638101 Metnaj 138071 170 V
15 638108 138071 Metnaj – Senožet HŠ 40 349 V
16 638111 138091 Dobrava pri Stični HŠ 25 499 V
17 638121 138091 Mekinje nad Stično HŠ 26 103 V
18 638132 638131 Mekinje nad Stično HŠ 33b 97 V

19 638171 138091 Dobrava pri Stični – Pristava 
nad Stično – Partizanski dom HŠ 6 1.490 V

20 638172 638171 Pristava nad Stično – Pristava 
nad Stično HŠ 30 370 V

21 638617 138071 Mekinje nad Stično – Kavec HŠ 16 114 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

22 639431 138071 Mekinje HŠ 60 61 V

23 709541 208221 Simončič – Kot – Planina 638021 579 V 4.160 – Šmartno  
pri Litiji

24 710861 416 Leskovica – Javorje – Debeče 208221 1.706 V 4.417 – Šmartno  
pri Litiji

V…vsa vozila skupaj 16.744 m

– Krajevna skupnost MULJAVA

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec od-

seka

Dolžina od-
seka

v občini 
[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

1 638641 138211 Polje pri Gorenji vasi HŠ 2 219 V
2 639251 138041 Velike Vrhe HŠ 18 488 V
3 639261 138041 Male Vrhe – Roje HŠ 5 527 V
4 639262 639261 Male Vrhe 138041 179 V
5 639271 647 Ravni Dol – Velike Vrhe 138041 1.363 V
6 639291 138041 Oslica – Laškovec HŠ 8 1.677 V
7 639292 639291 Leščevje – Barbič HŠ 12 475 V
8 639293 639291 Leščevje HŠ 1 265 V
9 639294 639291 Leščevje – Kravjek HŠ 4a 422 V

10 639295 639291 Leščevje HŠ 2 356 V
11 639361 138211 Bojanji Vrh HŠ 15 726 V
12 639362 639361 Bojanji Vrh – Bregar HŠ 13 364 V
13 639363 639361 Bojanji Vrh HŠ 11a 109 V
14 639481 216 Potok pri Muljavi HŠ 12 718 V
15 639482 639481 Potok pri Muljavi HŠ 11 183 V
16 639483 639481 Potok pri Muljavi HŠ 22 291 V
17 639491 216 Muljava 138041 134 V
18 639492 216 Muljava 138041 145 V
19 639493 216 Muljava 138041 331 V
20 639494 639493 Muljava HŠ 8n 125 V
21 639496 138221 Muljava HŠ 36b 116 V
22 639501 216 Muljava 138041 412 V
23 639502 216 Muljava – Breznikovo 138221 882 V
24 639503 138221 Muljava HŠ 49 109 V
25 639511 138211 Velike Kompolje HŠ 5 52 V
26 639521 216 Brezje HŠ 28a 697 V

27 639541 138221 Muljava – Sušica – Male Kom-
polje 138211 2.854 V

28 639542 639541 Sušica HŠ 21a 905 V
29 639543 639541 Sušica – Trebež HŠ 1 924 V
30 639544 639543 Sušica – Gmajnar HŠ 22 351 V
31 639545 639541 Male Kompolje HŠ 7a 268 V
32 639546 639541 Sušica HŠ 25 263 V
33 639881 138041 Mevce – Kožir HŠ 8 751 V
34 639882 639881 Mevce HŠ 1 102 V

V…vsa vozila skupaj 17.783 m

– Krajevna skupnost SOBRAČE

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka 
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

1 638031 416 Žabjek Žabjek 763 V
2 638041 416 Pusti Javor 416 287 V
3 638051 416 Sobrače – Kalce HŠ 12 1.052 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka 
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

4 638061 138251 Sela pri Sobračah HŠ 5 395 V
5 638062 638061 Sela pri Sobračah HŠ 3b 182 V
6 638301 416 Sobrače – Sv. Andrej HŠ 12 219 V
7 638331 138251 Vrh pri Sobračah 138251 901 V

V…vsa vozila skupaj 3.799 m

– Krajevna skupnost STIČNA

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

1 638371 138071 Stična – Potok HŠ 36 2.146 V
2 638372 638371 Gabrje pri Stični – Kurja vas 638601 387 V

3 638591 138071 Stična – Mala Dobrava – 
Velika Dobrava 138051 3.478 V

4 638592 138071 Stična – mimo Lj. mlekarn 638591 1.050 V
5 638593 638591 Stična – Svinjska vas 638601 659 V
6 638594 638592 Rupe HŠ 178 572 V
7 638595 638591 Stična HŠ 91a 157 V
8 638596 638591 Stična – Jakob HŠ 102 276 V
9 638597 683594 Stična HŠ 172 183 V

10 638598 638591 Zg. Draga HŠ 7 506 V
11 638601 638591 Stična – Fejdižnik HŠ 35 1.107 V
12 638602 638601 Stična – Urška HŠ 98 1.352 V
13 638611 138111 Stična 138071 458 V
14 638612 138071 Stična 638611 106 V
15 638613 138071 Stična 638612 102 V
16 638614 638611 Stična HŠ 53 124 V
17 638615 638611 Stična – Freljan HŠ 61 477 V
18 638616 138071 Gabrje pri Stični HŠ 20 124 V
19 638618 138071 Gabrje pri Stični HŠ 9c 126 V
20 638621 138111 Vir pri Stični – Kuhelj HŠ 29 1.196 V
21 638622 138111 Vir pri Stični HŠ 94 442 V
22 638623 138111 Vir pri Stični 638622 486 V
23 638624 138111 Vir pri Stični HŠ 49 100 V
24 638625 138111 Vir pri Stični 638621 126 V
25 638626 638621 Stična 138111 69 V
26 638627 638623 Vir pri Stični HŠ 98 75 V
27 638631 138111 Virsko Mesto 138111 671 V
28 638632 138111 Virsko Mesto 638631 325 V
29 638633 638631 Virsko Mesto – Kavec HŠ 30 195 V
30 638634 138111 Vir pri Stični HŠ 117 183 V
31 638635 638634 Vir pri Stični – Miha HŠ 34 184 V
32 638651 138111 Vir pri Stični HŠ 135 63 V
33 638653 138071 Šolski center – Kojina HŠ 32 910 V
34 638656 138111 Vir pri Stični HŠ NH 92 V
35 638657 638653 Vir pri Stični HŠ 37 318 V
36 638661 138111 Vir pri Stični HŠ 134 335 V

37 638662 138071 Gasilski dom v Stični –  
Vir pri Stični 638661 428 V

38 638663 138071 Stična 638662 108 V
39 638664 638663 Stična HŠ 143 59 V

V…vsa vozila skupaj 19.755 m
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– Krajevna skupnost ŠENTVID PRI STIČNI

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka 
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

1 638131 138071 Mekinje nad Stično – Šentvid 
pri Stični HŠ 15c 514 V

2 638151 138131 Šentvid pri Stični – Petrušnja 
vas – Strmec HŠ 16 2.501 V

3 638152 638151 Petrušnja vas – odcep  
Mojškerca HŠ 11 326 V

4 638153 638151 Petrušnja vas – Culka HŠ 37 873 V
5 638154 638151 Šentvid HŠ 59a 103 V
6 638155 638151 Petrušnja vas HŠ 55 662 V

7 638191 138131 Šentvid pri Stični – 
Velike Češnjice – Farški Kal HŠ 2 3.068 V

8 638193 638191 Šentvid pri Stični 638991 273 V
9 638194 638191 Šentvid pri Stični 638151 94 V

10 638195 638191 Velike Češnjice HŠ 1b 42 V
11 638196 638191 Velike Češnjice – Laze HŠ 4a 603 V
12 638197 638196 Veliki Kal 638151 455 V
13 638198 638191 Šentvid pri Stični 638193 306 V
14 638201 638191 Velike Češnjice – Mali Kal HŠ 6 1.720 V
15 638411 638991 Šentvid pri Stični – Rinež HŠ 3 507 V
16 638421 138151 Šentvid pri Stični HŠ 136 141 V
17 638422 138151 Šentvid pri Stični 138131 178 V
18 638423 138151 Šentvid pri Stični HŠ 134 65 V
19 638711 448 Omotce – Šentvid pri Stični 138151 589 V
20 638751 138131 Šentpavel – Grunlof 448 1.848 V
21 638752 138131 Šentpavel – Petriček HŠ 18a 194 V
22 638761 138131 Goli vrh – Šentpavel 638751 822 V
23 638762 638761 Šentvid pri Stični HŠ 125a 227 V
24 638763 638761 Velike Češnjice HŠ 56 128 V
25 638764 638761 Šentpavel HŠ 32 213 v

26 638791 448 Rogovila – Artiža vas –  
Glogovica 138121 2.170 V

27 638821 138111 Griže HŠ 5 141 V
28 638831 448 Dole – Dol HŠ 9 820 V
29 638851 448 Omotce 448 437 V
30 638852 638851 Omotce – Knepije HŠ 29 323 V

31 638861 138131 Hauptmanov hrib 
v Šentvidu pri Stični 448 203 V

32 638871 138121 Glogovica HŠ 25 117 V
33 638872 138121 Glogovica HŠ 8a 297 V
34 638873 638872 Glogovica HŠ 13c 171 V
35 638881 138121 Cesta do Grič HŠ 2 247 V
36 638891 138121 Rupe – Laze HŠ 26 855 V
37 638901 138121 Velike Pece križišče 190 V
38 638902 138121 Velike Pece HŠ 20 154 V
39 638911 138151 Zadolžna vas 138151 322 V
40 638912 638911 Zadolžna vas HŠ 150a 113 V
41 638913 638912 Zadolžna vas HŠ 181 132 V
42 638921 638791 Artiža vas HŠ 19 464 V

43 638931 138131 Cesta pri tovarni Rašica 
v Šentvidu pri Stični HŠ 56a 216 V

44 638941 138131 Šentvid pri Stični HŠ 57 91 V

45 638951 138131 Šentvid pri Stični – Pristavla 
vas HŠ 20 878 V

46 638952 638951 Šentvid – OŠ OŠ 99 V
47 638991 638151 Petrušnja vaa – Male Češnjice 638191 746 V
48 638992 636991 Petrušnja vas HŠ 14 101 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka 
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

49 638993 638991 Male Češnjice – Burn – Kreha HŠ 12 352 V

50 639001 138131 Farški Dovc v Šentvidu pri 
Stični HŠ 78d 105 V

51 639002 138131 Farški Dovc v Šentvidu pri 
Stični 639003 237 V

52 639003 639021 Farški Dovc v Šentvidu pri 
Stični 638191 235 V

53 639021 138131 Šentvid – Anžlovo HŠ 101 686 V
54 639031 138131 Goli Vrh v Šentvidu pri Stični HŠ 117d 111 V
55 639032 639031 Goli Vrh v Šentvidu pri Stični HŠ 118h 119 V

56 639041 138131 Dolina pri Šentvidu pri Stični – 
Balant HŠ 4b 248 V

57 639051 138131 Zaboršt pri Šentvidu HŠ 6 74 V
58 639061 416 Zaboršt pri Šentvidu 138131 179 V

59 639071 416 Selo pri Radohovi vasi –  
Ponjedec HŠ 9 261 V

60 639101 416 Grm HŠ 6 320 V

61 639111 448 Marof pri Šentvidu pri Stični – 
Tratnik HŠ 41 379 V

62 639121 448 Radohova vas HŠ 35 402 V
63 639131 416 Radohova vas 426211 169 V

64 639132 416 Cesta pri železniški postaji 
Radohova vas HŠ 9 165 V

65 639141 138131 Šentvid – Češnjice HŠ 31 512 V
66 639721 638711 Šentvid HŠ 176 67 V

V…vsa vozila skupaj 30.360 m

– Krajevna skupnost TEMENICA

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

1 638032 638231 Bukovica HŠ 31 2.312 V

2 638033 710861 Bukovica GC 450 V 1.344 – Šmartno  
pri Litiji

3 638071 416 Temenica – Golce – Mišji Dol 426113 2.435 V 1.027 – Šmartno  
pri Litiji

4 638161 416 Prapreče pri Temenici – Trznar HŠ 3 218 V
5 638162 638161 Prapreče pri Temenici HŠ 1b 262 V

6 638231 416 Temenica – Bukovica gozdna 
cesta 3.509 V

7 638232 638231 Videm pri Temenici HŠ 1 235 V
8 638233 638231 Bukovica – Potok HŠ 36 227 V
9 638261 838231 Čagošče – Čagoška gora HŠ 34 872 V

10 638262 638231 Čagošče – Čagoška gora HŠ 37 1.533 V
11 638263 638261 Čagošče – Čagoška gora HŠ 60 296 V
12 638264 638263 Čagošče – Čagoška gora HŠ NH 268 V
13 638265 638262 Čagošče 638281 279 V
14 638266 638321 Čagošče – Čagoška gora HŠ 38 371 V

15 638282 638231 Bukovica – cerkev Sv. Janeza 
Krstnika cerkev 154 V

16 638283 638282 Bukovica HŠ 2 138 V
17 638291 638231 Bukovica – Biber – Brezovec HŠ 29 1.057 V
18 638292 638291 Bukovica – Strmec HŠ 7 77 V

19 638321 416 Osredek pri Temenici –  
Gurovec HŠ 15 545 V

20 638322 638321 Čagošče HŠ 18a 265 V
21 638341 416 Radanja vas HŠ 7 561 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

22 638342 638341 Radanja vas HŠ 9 197 V

23 638351 638071 Slivnikov vrh – Debeli hrib – 
Oteč vrh HŠ 6 1.479 V

24 638352 638351 Debeli hrib – Temenica 638071 2.055 V
25 638353 638352 Temenica HŠ 126 305 V
26 638354 638352 Temenica HŠ 135 163 V
27 638355 638353 Temenica HŠ 26 187 V
28 638361 138181 Pungert – Reber 138181 1.920 V
29 638721 709221 Šentjurje HŠ 21 165 V
30 639161 426211 Breg pri Temenici 138181 466 V
31 639162 639161 Breg pri Temenici 426211 48 V
32 639163 639161 Breg pri Temenici HŠ 18 50 V
33 639171 138181 Velike Dole pri Temenici 709221 782 V
34 639181 138181 Kurja vas HŠ 17 212 V
35 639191 138181 Male Dole pri Temenici HŠ 2 349 V
36 639211 138181 Dolenja vas pri Temenici HŠ 3 230 V
37 639221 426211 Breg pri Temenici – Požarnica HŠ 27 96 V
38 639471 138181 Šentjurje – vas 709221 878 V
39 639474 639471 Šentjurje – vas HŠ 11 71 V

40 709221 426113 Bratence – Šentjurje 138181 2.259 V 3.128 – Šmartno  
pri Litiji

V…vsa vozila skupaj 27.976 m

– Krajevna skupnost VIŠNJA GORA

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

1 638271 646 Peščenik HŠ 16 203 V
2 638381 138051 Sela pri Višnji Gori HŠ 10 304 V
3 638391 138021 Kamno Brdo HŠ 4 2.084 V
4 638392 638391 Suha dolina – Gabrovec HŠ 12 575 V

5 638401 138021 Vrh pri Višnji Gori – Gorenje 
Brezovo – Leskovec 138021 3.202 V

6 638402 638401 Otavnik – Selan HŠ 22 586 V
7 638403 638401 Gorenje Brezovo HŠ 1 203 V
8 638404 638401 Mlake HŠ 22 256 V
9 638405 638401 Gorenje Brezovo HŠ 11 328 V

10 638406 638401 Y križišče 138021 77 V
11 638431 138021 Leskovec – Mežnar HŠ 16 178 V
12 638432 138021 Leskovec – Strme Roje HŠ 13 74 V
13 638433 138021 Leskovec HŠ 3a 130 V
14 638434 138021 Leskovec 638433 78 V
15 638441 138021 Dedni Dol – Sklop HŠ 13 1.427 V
16 638442 638441 Dedni Dol – Kahne HŠ 1 250 V
17 638443 638441 Dedni Dol – cerkev cerkev 231 V
18 638444 638441 Dedni Dol – Lipar HŠ 16 300 V
19 638445 638441 Dedni Dol HŠ 3 169 V
20 638451 646 Peščenik – Višnja Gora 111064 1.629 V
21 638452 638451 Peščenik HŠ 23 209 V
22 638461 111063 Spodnje Brezovo HŠ 24a 434 V
23 638462 638461 Spodnje Brezovo HŠ 30 249 V
24 638463 638461 Spodnje Brezovo – Gavge 646 1.279 V
25 638465 638461 Y križišče 111063 58 V
26 638471 111064 Pristava – Gasilski dom 138011 336 V
27 638472 638474 Partizanska cesta 638473 331 V
28 638473 638472 Partizanska cesta 638471 199 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

29 638474 646 Cesta talcev 638471 419 V
30 638481 138011 Grintovec HŠ 53 201 V

31 638491 646 Višnja Gora – Polje pri Višnji 
Gori – Laze HŠ 26 2.163 V

32 638492 646 Stari trg – Nadburga 638491 384 V
33 638493 638491 Polje pri Višnji Gori – Jerom HŠ 2 152 V

34 638494 638491 Polje pri Višnji Gori – Lokarjev 
mlin HŠ 4 148 V

35 638495 646 Zgornja Draga – Polje pri Višnji 
Gori HŠ 29 1.247 V

36 638496 638495 Zgornja Draga – Lovrik HŠ 15 550 V
37 638497 638496 Zgornja Draga HŠ 13 254 V
38 638501 111064 Kosca – Groznik HŠ 11 844 V
39 638502 638504 Kosca – V kotu HŠ 32 725 V
40 638503 638502 Stari trg – Suhorebrnik HŠ 14a 88 V

41 638504 638501 Stari trg – Podsmreka pri Višnji 
Gori 138051 882 V

42 638506 638507 Stari trg HŠ 16 431 V

43 638507 138051 Podsmreka pri Višnji Gori – 
Stari trg HŠ 24 737 V

44 638508 638504 Stari trg 638507 314 V
45 638511 138081 Pristava pri Višnji Gori HŠ 18 1.339 V
46 638512 638511 Pristava pri Višnji Gori 138081 679 V
47 638513 138081 Kriška vas HŠ 14 97 V
48 638514 138081 Kriška vas HŠ 18a 125 V
49 638515 138081 Kriška vas – Na hribu HŠ 49 379 V

50 638521 138051 Podsmreka pri Višnji Gori –  
Peskokop Podsmreka peskokop 425 V

51 638522 638521 Podsmreka pri Višnji Gori HŠ 5 198 V
52 639091 138021 Vrh pri Višnji gori 138021 231 V
53 639092 639091 Vrh pri Višnji gori HŠ 72 349 V
54 639231 138081 Zavrtače križišče 149 V
55 639241 138081 Nova vas HŠ 9 219 V
56 639901 138011 Grintovec 646 415 V
57 639902 639901 Gasilska ulica 639901 127 V
58 639911 138011 Sokolska ulica 646 370 V
59 639921 646 Turnherjeva ulica 639922 184 V
60 639922 646 Turnherjeva ulica 646 290 V
61 639931 111064 Ciglerjeva ulica 646 377 V

62 639932 639931 Cesta med Ciglerjevo ulico  
in Jurčičevo cesto 646 87 V

63 639941 646 Preglje HŠ 14 334 V
64 639951 111061 Pot v Kosco 638501 539 V

V…vsa vozila skupaj 31.831 m

– Krajevna skupnost ZAGRADEC

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka 
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

1 639081 289091 Valična vas 289091 101 V
2 639082 639081 Valična vas 426101 58 V
3 639083 639081 Valična vas HŠ 8a 144 V
4 639201 426101 Valična vas HŠ 63 222 V
5 639331 289091 Valična vas HŠ 26 862 V
6 639651 216 Marinča vas – Veliko Globoko HŠ 11a 564 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka 
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka v sosednji 

občini 
[m]

7 639652 639651 Veliko Globoko – Na Samoti HŠ 16 649 V
8 639653 639651 Veliko Globoko HŠ 14 55 V

9 639661 216 Fužina – Gabrovka  
pri Zagradcu – Kitni Vrh HŠ 19 3.515 V

10 639662 639661 Kitni Vrh HŠ 11 82 V
11 639663 639661 Kobiljek HŠ 25 111 V
12 639664 639661 Kitni vrh 639661 148 V
13 639671 639661 Gabrovka pri Zagradcu HŠ 60 635 V
14 639672 639673 Gabrovka pri Zagradcu HŠ 5 101 V
15 639673 639661 Gabrovka pri Zagradcu 639671 139 V
16 639674 639673 Gabrovka pri Zagradcu HŠ NH 91 V
17 639675 639671 Gabrovka pri Zagradcu HŠ 75 245 V
18 639691 216 Fužina – Malo Globoko HŠ 14 584 V
19 639701 216 Zagradec HŠ 32 567 V
20 639702 216 Zagradec 649 231 V
21 639703 216 Zagradec HŠ 20 106 V
22 639704 216 Zagradec HŠ 56 231 V
23 639705 639704 Zagradec HŠ 21 229 V
24 639706 649 Mali Grintovec HŠ 6a 156 V
25 639707 639705 Zagradec HŠ 50 136 V
26 639711 649 Grintovec HŠ 21 622 V
27 639731 426101 Tolčane 423101 935 V
28 639741 216 Breg pri Zagradcu HŠ 8 256 V
29 639751 216 Velike Rebrce HŠ 8 401 V
30 639761 216 Male Rebrce 216 252 V
31 639971 289071 Ceste v Dečji vasi pri Zagradcu HŠ 11b 200 V
32 639972 289071 Ceste v Dečji vasi pri Zagradcu HŠ 7a 106 V
33 639981 649 Kuželjevec HŠ 12 1.234 V

V…vsa vozila skupaj 13.968 m

RS, št. 53/02), ter Odlok o spremembi Odloka o kategoriza-
ciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, 
št. 11/12).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2014-1
Ivančna Gorica, dne 21. maja 2014

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

JESENICE

1552. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve 
članov svetov krajevnih skupnosti na območju 
Občine Jesenice

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 72/93 in spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice 
(Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jese-
nice na 36. redni seji dne 22. 5. 2014 sprejel

8. člen
Število in skupna dolžina občinskih cest v Občini Ivančna 

Gorica znaša:

Kategorija Št. odsekov Dolžina
[m]

Lokalne ceste 37 122.772
Zbirne krajevne 
ceste 6 3.359

Krajevne ceste 4 843

Javne poti 452 212.803

skupaj 499 339.777

9. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za katego-
rizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 
– ZCes) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za 
ceste številka 37162-3/2014-118(507) z dne 13. 5. 2014.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (Uradni 
vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 4/00), Odlok o spremembi 
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica 
(Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 3/02 in Uradni list 
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O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov 

krajevnih skupnosti na območju  
Občine Jesenice

1. člen
(uvodna določba)

Z Odlokom o določitvi volilnih enot za volitve članov Sve-
tov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice (v nada-
ljevanju: Odlok) se določa:

– skupno število članov Sveta krajevne skupnosti, ki se 
jih voli v posamezni krajevni skupnosti na območju Občine 
Jesenice,

– število in območje posameznih volilnih enot v krajevnih 
skupnostih,

– in število članov Sveta krajevne skupnosti, ki se volijo 
v teh volilnih enotah.

2. člen
(Krajevna skupnost Hrušica)

Svet krajevne skupnosti Hrušica ima sedem članov.
V krajevni skupnosti Hrušica se določi ena volilna enota, 

ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.

3. člen
(Krajevna skupnost Planina pod Golico)

Svet krajevne skupnosti Planina pod Golico ima sedem 
članov.

V krajevni skupnosti Planina pod Golico se določijo tri 
volilne enote, od katerih se v eni volilni enoti volijo trije člani in 
v drugih dveh pa po dva člana Sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega območje naselja Planina pod 
Golico.

V tej volilni enoti se volijo trije člani Sveta krajevne sku-
pnosti.

2. volilna enota obsega območje naselja Prihodi.
V tej volilni enoti se volita dva člana Sveta krajevne sku-

pnosti.
3. volilna enota obsega območje naselja Plavški Rovt.
V tej volilni enoti se volita dva člana Sveta krajevne sku-

pnosti.

4. člen
(Krajevna skupnost Plavž)

Svet krajevne skupnosti Plavž ima devet članov.
V krajevni skupnosti Plavž se določijo tri volilne enote, v 

katerih se volijo po trije člani Sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje označeno z naslednjimi 

ulicami in hišnimi številkami:
Cesta Cirila Tavčarja 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21;
Cesta maršala Tita 80, 82, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 92A, 93, 

93A, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
106A, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115;

Cesta na Golico 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 10B, 
10C, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

Cesta revolucije 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20;
Log Ivana Krivca 2, 3, 6, 7, 15, 16, 17, 18;
Spodnji Plavž 1, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 
14H, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 23, 24, 24A, 24B, 
24C, 24E, 24F, 24G, 25, 26, 27;

Ulica Staneta Bokala 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 8A, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

Zgornji Plavž 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 9A, 9B, 
10, 11, 11A, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 16, 17;

Žerjavec 1, 1A, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17.

V tej volilni enoti se volijo trije člani Sveta krajevne sku-
pnosti.

2. volilna enota obsega območje označeno z naslednjimi 
ulicami in hišnimi številkami:

Cesta maršala Tita 29, 29A, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 
39, 39A, 40, 41, 44, 45, 45A, 46, 47, 47A, 49, 50, 51, 51A, 52, 
53, 53B, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 65A, 66, 67, 68, 70, 
72, 74, 76, 76A, 78, 78A;

Kosova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 
12, 13, 14, 15;

Murova 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 10A, 
11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 28, 28A, 29, 30, 30A;

Na Pejcah 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 9, 10, 11;
Pod Mirco 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 8A;
Ulica Mirkota Roglja 1, 2, 3, 4, 4A, 5.
V tej volilni enoti se volijo trije člani Sveta krajevne sku-

pnosti.
3. volilna enota obsega območje označeno z naslednjimi 

ulicami in hišnimi številkami:
Cesta Cirila Tavčarja 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 6, 6A, 

7, 8, 9;
Cesta Franceta Prešerna 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5G;
Cesta maršala Tita 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89;
Cesta revolucije 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
Kurilniška ulica 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21.
V tej volilni enoti se volijo trije člani Sveta krajevne sku-

pnosti.

5. člen
(Krajevna skupnost Sava)

Svet krajevne skupnosti Sava ima sedem članov.
V krajevni skupnosti se določi ena volilna enota, ki obsega 

območje celotne krajevne skupnosti.

6. člen
(Krajevna skupnost Podmežakla)

Svet krajevne skupnosti Podmežakla ima sedem članov.
V krajevni skupnosti se določi ena volilna enota, ki obsega 

območje celotne krajevne skupnosti.

7. člen
(Krajevna skupnost Slovenski Javornik - Koroška Bela)

Svet krajevne skupnosti Slovenski Javornik - Koroška 
Bela ima sedem članov.

V krajevni skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela 
se določi pet volilnih enot, od katerih se v treh volilnih enotah 
voli po enega člana Sveta krajevne skupnosti, v dveh volilnih 
enotah pa po dva člana Sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega območje naselja Javorniški Rovt.
V tej volilni enoti se voli enega člana Sveta krajevne 

skupnosti.
2. volilna enota obsega območje naselja Potoki.
V tej volilni enoti se voli enega člana Sveta krajevne 

skupnosti.
3. volilna enota obsega območje naselja Koroška Bela.
V tej volilni enoti se voli dva člana Sveta krajevne sku-

pnosti.
4. volilna enota obsega območje naselja Slovenski Javor-

nik in naselje Podkočna številke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

V tej volilni enoti se voli dva člana Sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega območje dela Ulice Toneta Tom-

šiča od številke 71 dalje, območje Straže in Ceste v Rovte 
številke 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 14A, 16, 17, 
18, 19, 24, 25, 25A, 25B, 26, 27, 27A, 28, 29.

V tej volilni enoti se voli enega člana Sveta krajevne 
skupnosti.

8. člen
(Krajevna skupnost Blejska Dobrava)

Svet krajevne skupnosti Blejska Dobrava ima sedem čla-
nov.



Stran 4158 / Št. 38 / 30. 5. 2014 Uradni list Republike Slovenije

V krajevni skupnosti Blejska Dobrava se določijo štiri 
volilne enote; v treh se volita po dva člana Sveta krajevne 
skupnosti in v eni volilni enoti se voli en član Sveta krajevne 
skupnosti.

1. volilna enota obsega območje naselja Blejska Dobra-
va od hišne št. 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 5A, 5B, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 
8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 14B, 15, 15A, 15B, 15C, 16, 
16A, 16B, 16D, 16E, 16F, 16G, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 24A, 25, 25A 26, 26A, 26B, 26C, 27, 27A, 27B, 28, 
28A, 29, 31, 31B, 32, 33, 34, 34A, 36, 36A, 36B, 38, 38A, 40, 
40A, 44, 45, 45A, 49, 50, 50A, 50B, 50C, 50D, 51, 52, 52A, 
53, 53A, 53B, 53C, 53D, 53E, 53F, 53G, 53H, 59A, 59B, 81A, 
84, 86, 87, 88, 88A, 89, 90, 90A, 91, 92, 92A, 92B.

V tej volilni enoti se voli dva člana Sveta krajevne 
skupnosti.

2. volilna enota obsega območje naselja Blejska Do-
brava hišne številke 30, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 43A, 46, 47, 
47A, 48, 48A, 54, 55, 56, 57, 58, 58A, 58B, 58C, 59, 60, 61, 
62, 63, 63A, 63B, 63C, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 70A, 71, 72, 
73, 74, 75, 75A, 76, 76A, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 85A, 
85B, 85C, 85D, 85E, 85F, 85G, 85H, 85I, 85J, 85K, 85L, 
86A, 86B, 86C, 93, 94, 95, 96, 97, 97A, 97B, 98, 99, 100, 
101, 102, 102A, 103, 104, 105, 106, 107, 107A, 108, 109, 
110, 111, 112, 112A, 112B, 113, 114, 115, 115A, 116, 116A, 
117, 117A, 117B, 117C, 117D, 118, 118A, 119, 120, 121, 122, 
123, 123A, 123B, 124, 125, 126, 126A, 127, 127A, 127B, 
127C, 127D, 128, 129, 130, 131, 131A, 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 144A, 145, 
146, 146A, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
160, 170, 171.

V tej volilni enoti se voli dva člana Sveta krajevne 
skupnosti.

3. volilna enota obsega območje naselja Kočna.
V tej volilni enoti se voli en član Sveta krajevne sku-

pnosti.
4. volilna enota obsega območje naselja Lipce in del 

naselja Podkočna številka 18.
V tej volilni enoti se voli dva člana Sveta krajevne 

skupnosti.

9. člen
(Končna določba)

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

Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Sklep 
o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajev-
nih skupnosti na območju Občine Jesenice, sprejet na 
seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 27. 7. 2006, 
opr. št. 008-1/2002.

Št. 007-13/2014
Jesenice, dne 22. maja 2014

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

KANAL

1553. Zaključni račun proračuna Občine Kanal 
ob Soči za leto 2013

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99 s spremembami) in Statuta Občine Kanal ob Soči 
(Uradne objave PN, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, 
št. 70/07 in 51/08) je občinski svet na 33. redni seji dne 22. 5. 
2014 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2013

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal 

ob Soči za leto 2013.

2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2013 izkazuje:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.598.336
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.981.365

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 4.659.023
700 Davki na dohodek in dobiček 3.985.413
703 Davki na premoženje 611.959
704 Domači davki na blago in storitve 61.602
706 Drugi davki 49

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 1.322.342
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.169.208
711 Takse in pristojbine 1.123
712 Denarne kazni 2.551
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 38.140
714 Drugi nedavčni prihodki 111.320

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 26.996
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 15.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 11.496

73 PREJETE DONACIJE (730) 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 589.975
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 383.151
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 206.824
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.664.979

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 2.069.130
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 414.339
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 65.475
402 Izdatki za blago in storitve 1.588.729
403 Plačila domačih obresti 587
409 Rezerve 0

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 2.736.194
410 Subvencije 25.481
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 638.472
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 606.106
413 Drugi tekoči domači transferi 1.466.135

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.679.273
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.679.273

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 180.382
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 45.130
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 135.252
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(skupaj prihodki minus skupaj odhodki) –66.643
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 5.240

550 Odplačila domačega dolga 5.240
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –71.883
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –5.240
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.=-III.) 66.643
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 232.688
Ostanek sredstev na računih občine 
in KS na dan 31. 12. 2013 160.805

3. člen
Ostanek sredstev na računih Občine Kanal ob Soči in 

krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2013 v višini 160.805 € 
se vključi v proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2014 in se 
nameni za dokončanje programov iz leta 2013, za investicije za 
leto 2014 in kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2014.

4. člen
Na dan 31. 12. 2013 znašajo sredstva proračunske re-

zerve 68.010 €.

5. člen
Zaključni račun se objavi v Uradnem listu Republike Slo-

venije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 9000-0005/2014-4
Kanal ob Soči, dne 22. maja 2014

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

KOBARID

1554. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih 
socialnih pomoči v Občini Kobarid

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09 in 51/10) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni 
list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 
28. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih 

pomoči v Občini Kobarid

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci do dodelitve 

enkratne denarne socialne pomoči v Občini Kobarid (v nada-

ljevanju: denarne pomoči), namen dodelitve, merila, višina in 
postopek uveljavljanja denarne pomoči.

2. člen
Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni pro-

račun Občine Kobarid.
Denarne pomoči se dodeljuje po zaporedju vloženih po-

polnih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračunskih 
sredstev.

II. UPRAVIČENCI DO DENARNE POMOČI

3. člen
Za upravičence se po tem pravilniku štejejo občani, ki 

izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Občini Kobarid,
– nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem, ko so 

izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z 
delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premo-
ženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči 
in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdra-
vstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati, in so se ne 
po lastni krivdi zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna 
bolezen, invalidnost, nenadna brezposelnost, smrt v družini, 
naravne nesreče ipd.) znašli v takšnem položaju, da ne morejo 
zagotavljati eksistenčnega minimuma,

– so uveljavljali pravico do denarne pomoči po zakonu, ki 
ureja socialnovarstvene prejemke.

III. NAMEN DODELITVE DENARNE POMOČI

4. člen
Denarna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin,
– subvencioniranju letovanj otrok in mladostnikov ter šole 

v naravi za osnovnošolce,
– pomoči pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin, 

ozimnice, kurjave,
– pomoči pri plačilu dijaških in študentskih vozovnic,
– plačilu položnic namenjenih za zagotavljanje osnovnih 

in nujnih življenjskih potreb (elektrika, komunala, zdravstveno 
zavarovanje in drugo),

– nakupu hrane, oblačil in obutve,
– drugim nujnim življenjskim stroškom, za premostitev tre-

nutne materialne ogroženosti (pomoč pri plačilu osnovnih po-
grebnih storitev, doplačilu zdravil, ortopedskih pripomočkov ...).

Denarna pomoč se lahko uveljavlja tudi v primeru elemen-
tarne nesreče (požar, poplava, potres ipd.), pri čemer se merila 
iz 7. člena tega pravilnika ne upošteva in se lahko dodeli višja 
denarna pomoč.

IV. MERILA DENARNE POMOČI

5. člen
Pri ugotavljanju lastnega dohodka posameznika oziroma 

družine se upoštevajo naslednji dohodki:
– periodični neto dohodki (plače, pokojnine, preživnine, 

rente, denarne socialne pomoči, otroški dodatek, drugi dohodki 
prejeti v enakih ali podobnih zneskih),

– občasni dohodki (dediščine, darila, odškodnine, od-
pravnine, nagrade in drugi dohodki, prejeti samo enkrat, ki niso 
prejeti iz naslova priložnostnega dela),

– priložnostni dohodki (dohodki, prejeti v zadnjih 3 mese-
cih pred mesecem vložitve vloge za največ 2 x opravljeno delo),

– denarna sredstva na bančnih računih kolikor presegajo 
500,00 EUR na posameznika oziroma 1.500,00 EUR na dru-
žino,

– osebni avtomobil ali enosledno vozilo v vrednosti več 
kot 28 osnovnih zneskov minimalnih dohodkov.

V lastni dohodek se ne štejejo štipendije.
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Kadar je iz ugotovljenega dejanskega materialnega stanja 
razvidno, da je upravičenec ostal brez rednega periodičnega 
dohodka, se ta pri ugotavljanju lastnega dohodka ne upošteva.

Če je upravičenec periodični dohodek šele začel prejema-
ti, se kot višina njegovega lastnega dohodka upošteva višina 
zadnjega prejetega mesečnega dohodka.

Kot dohodek posameznika ali družine se upoštevajo pov-
prečni mesečni neto dohodki in prejemki v obdobju treh kole-
darskih mesecev pred mesecem oddaje vloge.

Priložnostni in občasni dohodki, ki jih je posameznik ali 
družina prejel/a v obdobju treh koledarskih mesecev pred me-
secem oddaje vloge, se pri ugotavljanju lastnega dohodka 
upoštevajo kolikor povprečno mesečno presegajo minimalni 
ugotovljeni dohodek za posameznika ali družino.

6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika, se denarna pomoč 

ne dodeli v primeru, ko ima posameznik ali družina prihranke 
oziroma premoženje, ki se upošteva po tem pravilniku, in pre-
sega 48 osnovnih zneskov minimalnih dohodkov.

Kot premoženje se ne šteje stanovanje v katerem posa-
meznik ali družina živi ter poslovni prostori, ki se uporabljajo za 
pridobivanje dohodka iz dejavnosti.

V. VIŠINA DENARNE POMOČI

7. člen
Osnovni znesek denarne pomoči je določen v višini 

osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki ga določa zakon, 
ki ureja socialnovarstvene prejemke in vsakokratni usklajeni 
višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki ga določi 
minister, pristojen za socialno varstvo in je objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

V družino se po tem pravilniku štejejo osebe oziroma 
družinski člani določeni v zakonu, ki ureja socialnovarstvene 
prejemke.

Osnova za izračun minimalnega dohodka posameznika 
oziroma družine je:

Status Delež min. 
dohodka

prva odrasla oseba ali samska oseba ali odrasla 
oseba, ki je v institucionalnem varstvu 1
prva odrasla oseba ali samska oseba, ki je 
delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na 
mesec 1,28
prva odrasla oseba oziroma samska oseba, ki 
je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na 
mesec 1,56
samska oseba med dopolnjenim 18. in dopol-
njenim 26. letom starosti, prijavljena pri zavodu 
za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb 
oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima 
prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu 
kot starši ali dejansko prebiva z njimi 0,7
samska oseba, ki je trajno nezaposljiva ali trajno 
nezmožna za delo ali je starejša od 63 let
(ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavlje-
no stalno prebivališče na istem naslovu kot ose-
be, ki niso družinski člani in imajo dovolj lastnih 
sredstev za preživljanje, oziroma dejansko  
prebiva z njimi 0,7
vsaka naslednja odrasla oseba 0,5
vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno 
aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec 0,78
vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno 
aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec 0,64
prvi otrok, ki je najstarejši in ima status dijaka 0,89
vsak naslednji otrok, ki ima status dijaka 0,79
prvi otrok, ki je najstarejši in nima statusa dijaka 0,7

vsak naslednji otrok, ki nima statusa dijaka 0,6
povečanje za vsakega otroka v enostarševski 
družini, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po 
njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev 
neznan ali kadar otrok po drugem od staršev
prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema 0,1.

8. člen
Upravičenci so v posameznem koledarskem letu upravi-

čeni do denarne pomoči največ v višini dvakratnika osnovnega 
zneska minimalnega dohodka iz prvega odstavka 7. člena.

9. člen
Denarna pomoč iz proračuna občine se upravičencu lah-

ko dodeli največ dvakrat letno, le izjemoma trikrat, kot pomoč 
pri premostitvi trenutne težje materialne stiske upravičenca.

Kolikor vlagatelj uveljavlja denarno pomoč dvakrat ali tri-
krat letno, svoje stanje dokazuje z mnenjem pristojnega centra 
za socialno delo.

10. člen
Če dohodek posameznika ali družine ne presega izraču-

nanega minimalnega dohodka iz tretjega odstavka 7. člena za 
več kot 60 %, se lahko dodeli denarna pomoč največ v višini 
osnovnega zneska minimalnega dohodka.

Za upravičence, katerih dohodki presegajo izračunani 
minimalni dohodek od 61 do 100 %, se denarna pomoč dodeli 
največ v 50 % višini osnovnega zneska minimalnega dohodka.

V primeru, da dohodki upravičenca presegajo izračunani mi-
nimalni dohodek za več kot 100 %, se denarna pomoč ne odobri.

11. člen
Denarna pomoč se izplača upravičencu oziroma njego-

vemu zakonitemu zastopniku neposredno na njegov osebni 
račun – v tem primeru mora upravičenec občinski upravi v roku 
45 dni od dneva nakazila sredstev dostaviti dokazilo o namen-
ski porabi, v nasprotnem primeru 6 mesecev ni upravičen do 
denarne pomoči po tem pravilniku.

Denarna pomoč se izplača v funkcionalni obliki v prime-
ru, če občinska uprava oceni, da pomoč ne bi bila namensko 
porabljena.

VI. POSTOPEK UVELJAVLJANJA DENARNE POMOČI

12. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči 

se začne na zahtevo upravičenca na predpisanem obrazcu, ki 
se dobi na občinski upravi in na spletni strani Občine Kobarid.

13. člen
Postopek za dodelitev denarne pomoči se izvaja v skladu 

z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
O vlogah odloči občinska uprava z odločbo. Zoper izdano 

odločbo je možna pritožba na župana Občine Kobarid, v roku 
15 dni od njene vročitve.

14. člen
Pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči se poleg določb 

tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi tiste določbe zakonov, 
ki urejajo socialnovarstvene prejemke in področje denarnih 
socialnih pomoči.

VII. KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2012
Kobarid, dne 27. marca 2014

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.
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KOSTANJEVICA NA KRKI

1555. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 – 
rebalans I

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: 
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: 
U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 
84/10 Odl. US: I-I-176/08-10, 40/12), šestega odstavka 
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 
ZJF – UPB4, 14/13 – popravek, 110/11) ter 16. in 106. člena 
Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 
40/07 popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki 
na 23. redni seji dne 22. 5. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Kostanjevica na Krki za leto 2014 – rebalans I

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za 

leto 2014 (Uradni list RS, št. 105/12) se 2. člen spremeni tako, 
da glasi:

»Splošni del na ravni podskupin kontov se določa v na-
slednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v EUR
Konto Naziv konta Rebalans I 

za leto 2014
1 2 3

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.383.472
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.179.191

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 1.834.883
700 Davki na dohodek in dobiček 1.605.144
703 Davki na premoženje 171.550
704 Domači davki na blago in storitve 58.189

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 344.307

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 135.827

711 Takse in pristojbine 2.200
712 Globe in druge denarne kazni 6.360
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 420
714 Drugi nedavčni prihodki 199.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 40.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih sredstev 40.000
73 PREJETE DONACIJE 500

730 Prejete donacije iz domačih virov 500
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 1.163.781

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 152.278

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna Evropske unije 1.011.503

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.684.680
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409) 685.129

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 115.998

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 18.209

402 Izdatki za blago in storitve 535.022
403 Plačila domačih obresti 4.900
409 Rezerve 11.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 953.053

410 Subvencije 49.000
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 542.187
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 

in ustanovam 62.746
413 Drugi tekoči domači transferi 299.120

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.992.988
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.992.988

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431) 53.510
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso PU 40.626
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 12.884
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ  

(I.–II.) –301.208
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 86

750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev 86

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

440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 86

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 250.000

500 Domače zadolževanje 250.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.306

550 Odplačila domačega dolga 1.306
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –52.427
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 248.694
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 301.208
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. 2013 52.870
9009 – Splošni sklad za drugo

«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-54/2012-103
Kostanjevica na Krki, dne 22. maja 2014

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
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1556. Cenik osnovnih komunalnih storitev 
za področje Občine Kostanjevica na Krki

KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d., v skladu z 
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12 in 109/12) ter na podlagi Sklepa o zaračunanih 
cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bio-
loških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini 
Kostanjevica na Krki, številka 354-1/2014-5, z dne 27. 3. 2014 
objavlja

C E N I K 
osnovnih komunalnih storitev za področje 

Občine Kostanjevica na Krki

1. člen
V družbi KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d. se 

določijo nove cene storitev gospodarske javne službe oskrbe 
s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
in storitev zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških 
odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kosta-
njevica na Krki.

Cenik osnovnih komunalnih storitev za področje Občine 
Kostanjevica na Krki (je v prilogi).

2. člen
Ta cenik je začel veljati in se uporablja od 1. 4. 2014, 

dalje.

Krško, dne 19. maja 2014

Miljenko Muha l.r.
predsednik uprave

Priloga
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Priloga 
 
 

C E N I K 
OSNOVNIH KOMUNALNIH STORITEV ZA PODROČJE OBČINE 

KOSTANJEVICA NA KRKI IN DEL OBČINE ŠENTJERNEJ 
 

veljavnost od 1. 4. 2014 dalje 
 

Z. 
št. 

Storitev 
Enota 

Cena v EUR 
brez DDV 

DDV 
(9,5 %) 

Cena v EUR 
z DDV 

1. OSKRBA S PITNO VODO     
1.1 VODARINA m3 0,9861 0,0937 1,0798 
      
1.2 OMREŽNINA     

- Gospodinjstvo faktor    
 DN 15, DN 20  1 3,2780 0,3114 3,5894 
 DN 25, DN 30 3 9,8340 0,9342 10,7682 
 DN 40 10 32,7799 3,1141 35,8940 
 DN 50 15 49,1699 4,6711 53,8410 
 DN 65 30 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 80 50 163,8997 15,5705 179,4702 
 DN 100  100 327,7995 31,1410 358,9405 
 DN 150  200 0,0000 0,0000 0,0000 
      

- Gospodarstvo faktor    
 DN 15, DN 20  1 3,2780 0,3114 3,5894 
 DN 25, DN 30 3 9,8340 0,9342 10,7682 
 DN 40 10 32,7799 3,1141 35,8940 
 DN 50 15 49,1699 4,6711 53,8410 
 DN 65 30 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 80 50 163,8997 15,5705 179,4702 
 DN 100  100 327,7995 31,1410 358,9405 
 DN 150  200 0,0000 0,0000 0,0000 
      

2. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE      
2.1 ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE m3 0,4176 0,0397 0,4573 
      
2.2 OMREŽNINA     

- Gospodinjstvo faktor    
 DN 15, DN 20  1 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 25, DN 30 3 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 40 10 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 50 15 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 65 30 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 80 50 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 100  100 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 150  200 0,0000 0,0000 0,0000 

      
- Gospodarstvo faktor    

 DN 15, DN 20  1 4,7517 0,4514 5,2031 
 DN 25, DN 30 3 14,2551 1,3542 15,6093 
 DN 40 10 47,5170 4,5141 52,0311 
 DN 50 15 71,2755 6,7712 78,0467 
 DN 65 30 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 80 50 237,5850 22,5706 260,1556 
 DN 100  100 475,1700 45,1412 520,3112 
 DN 150  200 0,0000 0,0000 0,0000 
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Z. 
št. 

Storitev 
Enota 

Cena v EUR 
brez DDV 

DDV 
(9,5 %) 

Cena v EUR 
z DDV 

3. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE     
3.1 ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE m3 0,6957 0,0661 0,7618 
3.2 OMREŽNINA     

- Gospodinjstvo faktor    
 DN 15, DN 20  1 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 25, DN 30 3 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 40 10 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 50 15 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 65 30 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 80 50 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 100  100 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 150  200 0,0000 0,0000 0,0000 
      

- Gospodarstvo faktor    
 DN 15, DN 20  1 2,7379 0,2601 2,9980 

 DN 25, DN 30 3 8,2136 0,7803 8,9939 
 DN 40 10 27,3788 2,6010 29,9798 
 DN 50 15 41,0682 3,9015 44,9697 
 DN 65 30 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 80 50 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 100  100 273,7879 26,0099 299,7978 
 DN 150  200 0,0000 0,0000 0,0000 
      

4. PREVZEM GREZNIČNIH GOŠČ     
4.1 PREVZEM IN RAVNANJE Z BLATOM IZ 

PRETOČNIH (OBSTOJEČIH) GREZNIC m3 0,5108 0,0485 0,5593 
      
4.2 OMREŽNINA     

- Gospodinjstvo faktor    
 DN 15, DN 20  1 0,4035 0,0383 0,4418 
 DN 25, DN 30 3 1,2105 0,1150 1,3255 
 DN 40 10 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 50 15 6,0523 0,5750 6,6273 
 DN 65 30 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 80 50 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 100  100 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 150  200 0,0000 0,0000 0,0000 
      

- Gospodarstvo faktor    
 DN 15, DN 20  1 0,4035 0,0383 0,4418 

 DN 25, DN 30 3 1,2105 0,1150 1,3255 
 DN 40 10 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 50 15 6,0523 0,5750 6,6273 
 DN 65 30 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 80 50 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 100  100 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 150  200 0,0000 0,0000 0,0000 

      
5. 
 

PREVZEM BLATA IZ MALIH KOMUNALNIH 
ČISTILNIH NAPRAV     

5.1 PREVZEM IN RAVNANJE Z BLATOM IZ MALIH 
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV m3 0,3576 0,0340 0,3916 

      
5.2 OMREŽNINA     

- Gospodinjstvo faktor    
 DN 15, DN 20  1 0,4035 0,0383 0,4418 
 DN 25, DN 30 3 1,2105 0,1150 1,3255 
 DN 40 10 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 50 15 6,0523 0,5750 6,6273 
 DN 65 30 0,0000 0,0000 0,0000 
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 DN 80 50 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 100  100 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 150  200 0,0000 0,0000 0,0000 
      

- Gospodarstvo faktor    
 DN 15, DN 20  1 0,4035 0,0383 0,4418 

 DN 25, DN 30 3 1,2105 0,1150 1,3255 
 DN 40 10 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 50 15 6,0523 0,5750 6,6273 
 DN 65 30 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 80 50 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 100  100 0,0000 0,0000 0,0000 
 DN 150  200 0,0000 0,0000 0,0000 

      
6. ZBIRANJE IN OBDELAVA KOMUNALNIH 

ODPADKOV      
6.1 Zbiranje      
 Javna infrastruktura kg 0,0026 0,0002 0,0028 
 Zbiranje komunalnih odpadkov kg 0,0949 0,0090 0,1039 
      
6.2 Obdelava komunalnih odpadkov kg  0,0358 0,0034 0,0392 
      
7. ZBIRANJE IN OBDELAVA BIOLOŠKO 

RAZGRADLJIVIH ODPADKOV kg 0,0077 0,0007 0,0084 
      
8. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE 

OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA      
- uporabniki, ki imajo merjenje odvzema pitne vode m3 0,5283 0,0000 0,5283 
- uporabniki priključeni na malo ali skupno čistilno 

napravo z merjenjem odvzema pitne vode m3 0,0528 0,0000 0,0528 
- uporabniki, ki nimajo merjenja odvzema pitne vode v 

stanovanjskih stavbah 
oseba/m

esec 2,2010 0,0000 2,2010 
- uporabniki, ki nimajo merjenja odvzema pitne vode v 

stanovanjskih stavbah z lastno malo komunalno 
čistilno napravo 

oseba/m
esec 0,2201 0,0000 0,2201 

 
Opomba:   
 
• Cenik velja za celotno Občino Kostanjevica na Krki in del Občine Šentjernej (naselje Zameško, Čisti 

breg, Mali Ban, Veliki Ban, Hrvaška gora in Gruča), ki ju oskrbuje Kostak d.d.  
• Storitev odlaganja se uporabnikom obračuna na podlagi zaračunanih stroškov, ki jo izvajalcu javne 

službe zbiranja odpadkov vsak mesec zaračuna izvajalec javne službe odlaganja odpadkov. V 
obračunu tekočega meseca so zajeti obračunski stroški odlaganja iz preteklega meseca. 

• Posameznim uporabnikom se obračuna storitev zbiranja in obdelave komunalnih odpadkov v skladu s 
točko 3.1.1 in 3.1.3 Elaborata za dejavnost zbiranja in obdelave odpadkov. 

• Posameznim uporabnikom se obračuna storitev zbiranja in obdelave biološko razgradljivih  odpadkov 
v skladu s točko 3.1.2 Elaborata za dejavnost zbiranja in obdelave odpadkov. 

• Cena javne infrastrukture za storitve zbiranja komunalnih odpadkov se uporabnikom obračuna v 
skladu s točko 3.2 Elaborata za dejavnost zbiranja in obdelave odpadkov. 

• Uporabnikom se storitev prevzema gošče iz nepretočnih ter obstoječih greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav obračuna mesečno glede na količino dobavljene pitne vode. Kadar se poraba pitne 
vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna na podlagi števila stalno in 
začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na 
osebo na dan oziroma 4,5 m3/ na osebo na mesec. 
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KRŠKO

1557. Sklep o začetku postopka priprave izdelave 
sprememb in dopolnitev ureditvenega 
načrta ožjih ureditvenih območij III., IV., 
in V. zgodovinskega jedra Krško

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. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) ter 35. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno 
besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je župan Občine Krško, 
dne 20. 5. 2014, sprejel

S K L E P
o začetku postopka priprave izdelave sprememb 

in dopolnitev ureditvenega načrta ožjih 
ureditvenih območij III., IV., in V. zgodovinskega 

jedra Krško 

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in 
dopolnitev ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij 
III., IV., in V. zgodovinskega jedra Krško (v nadaljevanju: 
SDUN staro jedro Krško)

S tem sklepom se začne postopek priprave izdelave 
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta ožjih ureditvenih 
območij III., IV., in V. zgodovinskega jedra Krško (v nadaljeva-
nju: SDUN).

Odlok o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij 
III., IV., in V. zgodovinskega jedra Krško (SDL št. 8/1986 in 
Uradni list RS, št. 62/01) je ena izmed enot urejanja in prenove 
zgodovinskega jedra mesta Krško. Meje ureditvenega načrta 
obsegajo vznožje »mestnega hriba« na zahodu, nabrežje Save 
na vzhodu, obstoječe knjižnice in Kapucinskega samostana na 
severu in parka na jugu območja. V območju ureditvenega na-
črta Občina Krško načrtuje ureditev poslovno stanovanjskega 
objekta na Cesti krških žrtev 19 v Krškem, objekt bivše Železni-
ne, ki je tri etažni objekt, in sicer klet, pritličje, nadstropje in pod-
strešje. S prenovo in možnostjo za širitev objekta želi Občina 
ustvariti pogoje, ki bodo omogočali razvoj različnih dejavnosti 
v objektu, kar pomeni, da se s spremembami obstoječega pro-
storskega akta za obravnavano območje v objektu in njegovi 
neposredni okolici omogočijo take vsebine oziroma zagotovi 
takšno oblikovanje objekta, ki bo omogočalo razvoj različnih 
programskih vsebin in različnih dejavnosti (upravne, poslovne, 
poslovno-stanovanjske) oziroma samo razvoj stanovanj. Zara-
di slabega vizualnega, materialno tehničnega slabega stanja 
objekta in potrebe po obnovljenem oziroma novem objektu, je 
Občina Krško predhodno pridobila tudi elaborat strokovnega 
pregleda in presoje o stanju konstrukcije objekta in potrebnih 
konstrukcijskih posegih ter pridobila stališče Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije.

Za navedeno se izdela spremembe in dopolnitve uredi-
tvenega načrta v skladu z določili Zakona o prostorskem na-
črtovanju po skrajšanem postopku, katerega predmet bo dolo-
čitev urbanističnih, oblikovalskih, gradbeno tehničnih in drugih 
pogojev, s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji.

2. Okvirno ureditveno območje SDUN staro jedro 
Krško

Območje SDUN je po namenski rabi opredeljeno kot 
območja stavbnih zemljišč in območja centralnih dejavnosti. 
Zemljišči se nahajata: na varovanem območju kulturne dedi-
ščine, ki je na kartografski dokumentaciji prostorskega plana 
označena kot A3 250/99 – Krško – Arheološko najdišče Mesto. 
Na območju velja III. varnostni režim; na varovanem območju 
naselbinske dediščine, ki je na kartografski dokumentaciji pro-
storskega plana označena kot UR 510182 – Krško – mestno 
jedro. Na območju velja II. varstveni režim; objekt kulturne de-
diščine, ki je na kartografski dokumentaciji prostorskega plana 

označena kot Z 496/01 – Krško – spominska plošča v NOB 
padlemu Maksu Strmeckemu. Ob zemljišču na zahodni strani 
poteka mestna in krajevna cesta LK 192051, na vzhodni strani 
pa poteka državna cesta – glavna cesta G1.

Spremembe in dopolnitve UN staro jedro Krško so pred-
videne na območju poslovno stanovanjskega objekta na Cesti 
krških žrtev 19 v Krškem, in sicer na zemljiščih s parc. št. *79/2 
in *79/2, k.o. Krško. Odlok mora biti pripravljen tako, da se 
omogoči velika fleksibilnost glede namembnosti objekta ter 
da se glede na dejavnost in novo funkcijo objekta v prostoru 
omogoči tudi različno oblikovanje objekta ter različne možnosti 
urejanja zunanjega prostora.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za izdelavo strokovne rešitve za izdelavo SDUN staro 

jedro Krško je potrebno upoštevati usmeritve Občine Krško, 
že veljavne prostorske akte občine, izdelano funkcionalno za-
snovo prostorov, ki jo je izdelal FIN ARS d.o.o., Zagorje ob 
Savi, dejansko stanje prostora, elaborat strokovnega pregleda 
in presoje o stanju konstrukcije objekta, pridobljenih smernic 
nosilcev urejanja prostora. Idejna zasnova se lahko tekom 
priprave SDUN spremeni.

4. Roki za pripravo SDUN in njegovih posameznih faz
Postopek priprave, izdelave in sprejema SDUN bo skla-

dno z določili 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
potekal po skrajšanem postopku, in sicer po naslednjem okvir-
nem terminskem planu:

Faza Rok izdelave
Sprejem ter objava Sklepa o izdelavi 
SDUN maj 2014
Izbira načrtovalca maj 2014
Osnutek SDUN za pridobitev smernic maj, junij 2014
Pridobivanje smernic maj, junij 2014
Dopolnjen osnutek SDUN junij 2014
Javna razgrnitev in javna obravnava 
dopolnjenega osnutka SDUN junij, julij 2014
Priprava in sprejem stališč do pripomb  
in predlogov z javne razgrnitve SDUN julij, 2014
Predlog SDUN za pridobitev mnenj avgust 2014
Pridobivanje mnenj avgust, september 

2014
Usklajen predlog SDUN september 2014
Sprejem usklajenega predloga SDUN na 
seji OS

oktober, november 
2014

Objava odloka o SDUN v Uradnem listu 
RS november 2014

Navedeni roki predstavljajo oceno in so odvisni od od-
zivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh 
sodelujočih v postopku izdelave SDUN.

V kolikor bo potrebno izvesti postopek celovite presoje 
vplivov na okolje (CPVO), bo naročnik to zagotovil; postopek 
bo v skladu z določili veljavne zakonodaje potekal istočasno 
z izdelavo SDUN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki.

5. Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi SDUN morajo s svojimi smernicami za načr-

tovanje in mnenji k predlogu SDUN sodelovati naslednji nosilci 
urejanja prostora ter ostali udeleženci:

1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, 1000 
Ljubljana,

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-
ševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, 
Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

3. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
infrastrukturo, Langusova ul. 4, 1000 Ljubljana,

4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za oko-
lje, Urad za upravljanje z vodami, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,

5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljublja-
na, Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
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6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
7. Telekom Slovenije, Center za dostopovna omrežja Ce-

lje – Novo mesto, Podbevškova ul. 17, 8000 Novo mesto,
8. Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško,
9. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško,
10. Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 

Ljubljana,
11. Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
12. Krajevna skupnost mesta Krško, Cesta krških žrtev 23, 

8270 Krško.
Kolikor se v postopku priprave SDUN ugotovi, da je po-

trebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev ure-
janja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te 
pridobi v postopku.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstav-
kom 58. in prvim odstavkom 61. člena, v povezavi z 61.a čle-
nom ZPNačrt, podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu 
prostorskega akta v 15 dneh od prejema poziva.

6. Obveznosti financiranja OPPN
Naročnik, investitor in pripravljavec SDUN je Občina Kr-

ško, ki zagotovi finančna sredstva za pripravo, izdelavo ter 
sprejem SDUN. Načrtovalca SDUN, ki je registriran za opravlja-
nje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere Občina Krško 
in bo izbran na osnovi Zakona o javnem naročanju.

Načrtovalec, ki je registriran za opravljanje dejavnosti 
prostorskega načrtovanja, je dolžan izdelati omenjeno doku-
mentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, usmeri-
tvami ter predmetno projektno nalogo. Načrtovalec pripravi vse 
tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo SDUN. 
Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k 
predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih in drugih obrav-
navah v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju 
s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do 
pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opre-
deljene skozi postopek. Po objavi odloka v Uradnem listu RS 
načrtovalec pripravi čistopis odloka v analogni (v štirih izvodih) 
in digitalni obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.

7. Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani 
Občine Krško: www.krsko.si.

Št. 3505-8/2014 O504

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

LENDAVA

1558. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Lendava

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
– ZLV-UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) in 
17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – 
UPB, 48/11, 55/11, 56/12 in 112/13) je Občinski svet Občine 
Lendava na 46. redni seji dne 21. 5. 2014 sprejel naslednji

S K L E P

1.
V Občinsko volilno komisijo Lendava se za mandatno 

dobo 4 let imenujejo:
1. Vladimira Pučko, Martjanci 109, 9221 Martjanci – 

za predsednico,
2. Maja Žalig, Kapca, Šolska ulica 17, 9220 Lendava 

– za namestnico,
3. Franc Šandor, Dolnji Lakoš, Glavna ulica 88, 9220 

Lendava – za člana,

4. Drago Vuk, Kidričeva ulica 37, 9220 Lendava – 
za namestnika,

5. Boris Petek, Rudarska ulica 20, 9220 Lendava – 
za člana,

6. Renata Gyurkač, Čentiba, Lendavska cesta 89, 9220 
Lendava – za namestnico,

7. Evgen Herženjak, Gaberje, Spodnja ulica 28, 9220 
Lendava – za člana,

8. Manfred Kepe, Kot, Mlinska ulica 7, 9220 Lendava 
– za namestnika.

2.
Sedež Občinske volilne komisije Lendava je Glavna ulica 20, 

9220 Lendava.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0024/2014-2
Lendava, dne 21. maja 2014

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.

1559. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne 
komisije Lendava – za volitve predstavnikov 
narodnosti

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
– ZLV-UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) in 
17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – 
UPB, 48/11, 55/11, 56/12 in 112/13) je Občinski svet Občine 
Lendava na 46. redni seji dne 21. 5. 2014 sprejel naslednji

S K L E P

1.
V Posebno občinsko volilno komisijo Lendava – za volitve 

predstavnikov narodnosti se za mandatno dobo 4 let imenujejo:
1. Jožef Horvath, Mostje 10, 9220 Lendava – za pred-

sednika,
2. Kristina David, Kranjčeva ulica 10, 9220 Lendava – 

za namestnico,
3. Simona Hozjan, Lendavske gorice 606 b, 9220 Lenda-

va – za članico,
4. Bianca Gyurkač, Tomšičeva ulica 4, 9220 Lendava 

– za namestnico,
5. Franc Šandor ml., Dolnji Lakoš, Glavna ulica 88, 9220 

Lendava – za člana,
6. Zsuzsi Kepe, Kot, Mlinska ulica 7, 9220 Lendava – 

za namestnico,
7. Vali Magyar, Pince, Gornja ulica 5, 9220 Lendava – 

za članico,
8. Karmen Lebar, Kapca, Zvoniška ulica 2, 9220 Lendava 

– za namestnico.

2.
Sedež Občinske volilne komisije Lendava je Glavna ulica 

20, 9220 Lendava.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0025/2014-2
Lendava, dne 21. maja 2014

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.

http://www.krsko.si
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1560. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne 
komisije Lendava – za volitve predstavnikov 
romske skupnosti

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
– ZLV-UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) in 
17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – 
UPB, 48/11, 55/11, 56/12 in 112/13) je Občinski svet Občine 
Lendava na 46. /redni/ seji dne 21. 5. 2014 sprejel naslednji

S K L E P

1.
V Posebno občinsko volilno komisijo Lendava – za volitve 

predstavnikov romske skupnosti se za mandatno dobo 4 let 
imenujejo:

1. Irma HRELJA CSÁSZÁR, Petišovci, Potočna 11, 9220 
Lendava – za predsednico,

2. Brigita BANOTAI, Dolga vas, Glavna ulica 87, 9220 
Lendava – za namestnico,

3. Valentina ŠANDOR, Dolnji Lakoš 88, 9220 Lendava 
– za članico,

4. Magdalena VUGRINEC, Dolgovaške gorice 197, 9220 
Lendava – za namestnico,

5. Karolina KERČMAR, Dolga vas, Slovenska ulica 19, 
9220 Lendava – za članico,

6. Tomi LEVAČIČ, Dolga vas, Slovenska ulica 27, 9220 
Lendava – za namestnika,

7. Erika VERBANČIČ, Trg Ljudske pravice 13, 9220 Len-
dava – za članico,

8. Sabina TÖRÖK, Trg Ljudske pravice 13, 9220 Lendava 
– za namestnico.

2.
Sedež Občinske volilne komisije Lendava je Glavna ulica 20, 

9220 Lendava.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0026/2014-2
Lendava, dne 21. maja 2014

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.

LJUBLJANA

1561. Sklep o stanovanjski najemnini

Na podlagi 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list 
RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 
57/08, 90/09 – odl. US, 56/11 – odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 
40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF), Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in po-
stopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, 
št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A) 
in 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 34. seji dne 12. maja 2014 sprejel

S K L E P
o stanovanjski najemnini

I.
S tem sklepom se določi način določitve višine neprofi-

tne najemnine za neprofitna stanovanja, namenska najemna 

stanovanja, stanovanjske stavbe za posebne namene, bivalne 
enote ter tržne najemnine za tržna in službena stanovanja, ki 
so v lasti Mestne občine Ljubljana.

Za protipravno zasedene stanovanjske enote iz prejšnje-
ga odstavka in barake v lasti Mestne občine Ljubljana se določi 
način določitve uporabnin.

II.
Za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanova-

nja, stanovanjske stavbe za posebne namene in bivalne enote 
ter službena stanovanja, katerih najemniki ne presegajo predpi-
sanega dohodkovnega cenzusa za upravičenost do neprofitne-
ga stanovanja, se v najemni pogodbi določi višina najemnine 
po Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioni-
ranih najemnin, upoštevaje letno stopnjo neprofitne najemnine 
v višini 4,68 % od vrednosti stanovanja.

III.
Za tržna najemna stanovanja in vsa najemna stanovanja, 

ki so bila pred uveljavitvijo tega sklepa oddana za profitno na-
jemnino, se določi višina tržne najemnine na način iz II. točke 
tega sklepa tako, da se odstotek od letne vrednosti stanovanja 
poveča za 25 %.

Če dohodki najemnika in uporabnikov stanovanj iz prej-
šnjega odstavka presegajo predpisan dohodkovni cenzus za 
upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja, se, upo-
števaje sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina 
v višini 7 evrov/m2 stanovanjske površine, ki se uporablja za 
izračun neprofitne najemnine.

IV.
Za službena stanovanja in v primerih, ko najemnik in 

uporabniki neprofitnega najemnega stanovanja ne izpolnjujejo 
dohodkovnega pogoja za upravičenost do neprofitnega naje-
mnega stanovanja po 90. členu Stanovanjskega zakona, se do-
loči tržna najemnina v višini 7 evrov/m2 stanovanjske površine, 
ki se uporablja za izračun neprofitne najemnine.

V.
Za barake se določi uporabnina v višini 1 evro/m2.
Za uporabnike stanovanjskih enot iz I. točke, ki so se 

vselili brez pravne podlage, se določi uporabnina v višini iz 
II. točke tega sklepa tako, da se odstotek od vrednosti stano-
vanja poveča za 50 %.

VI.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

stanovanjski najemnini (Uradni list RS, št. 17/05 in 51/06).

VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 014-35/2014-2
Ljubljana, dne 12. maja 2014

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

MEDVODE

1562. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem lokacijskem načrtu za območje 
urejanja PD 15/1 Žlebe

Na podlagi 17., 47. in 53. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl. US: U-I-



Uradni list Republike Slovenije Št. 38 / 30. 5. 2014 / Stran 4169 

43/13-8) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, 
št. 29/06 – UPB1 in 59/13) je Občinski svet Občine Medvode 
na 27. seji dne 20. 5. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem lokacijskem načrtu za območje 
urejanja PD 15/1 Žlebe

1. člen
(uvodne določbe)

(1) S tem Odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja 
PD 15/1 Žlebe (Uradni list RS, št. 60/07).

(2) Vsebina sprememb:
– tekstualni del:

– odlok
– grafični del:

– priloga 1: arhitekturno-zazidalna situacija območja 
– M 1:500.

2. člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo skladiščnega 

objekta – objekt št. 3)
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občin-

skem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe 
(Uradni list RS, št. 60/07) se 7. člen odloka glasi:

(1) Objekt je predviden na jugovzhodni strani proizvodne-
ga objekta.

(2) Objekt je namenjen samo za skladišče.
(3) Tlorisni in višinski gabariti:
– tlorisne dimenzije objekta bodo 44,65 x 12,40 m,
– dimenzije zunanjih stopnic bodo 2,75 × 5,90 m na SZ 

in JV strani objekta,
– višina zgornjega roba venca bo 10,00 m,
– najvišja točka objekta bo 10,75 m.
(4) Kota manipulativnega prostora in kota tal objekta bo-

sta v nivoju tal proizvodnega objekta.
(5) Gabariti objekta bodo P+N.
(6) Vhodi bodo na SV, SZ in JV strani. Uvozi bodo na SV 

in SZ strani.
(7) Oblikovanje:
– fasada bo iz fasadne pločevine z AB podstavkom, barv-

no usklajena s proizvodnim objektom,
– streha bo iz pločevine s 4 % naklonom za odvod mete-

ornih voda z vmesnim svetlobnikom.
(8) Nad manipulativnim prostorom na severni strani objek-

ta je dopustna izvedba nadstreška širine 15,0 m s prozorno 
kritino. Svetla višina nadstreška je max. 5,0 m.

Do izgradnje objekta je dopusten skladiščni šotor tlorisnih 
dimenzij 30,00 x 10,00 m in višino 5,00 m, z odstopanji glede 
na dimenzije proizvajalca.

3. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 350-574/2005-23
Medvode, dne 20. maja 2014

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l.r.

1563. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini 
na domu v Občini Medvode

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – 

popr., 41/07 – popr., 5/08 in 57/12 ter 114/06 – ZUTPG, 61/10 
– ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 9. člena Odloka o 
organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč 
družini na domu« v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 34/09) 
in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 
– uradno prečiščeno besedilo in 59/13) je Občinski svet Občine 
Medvode na 27. seji dne 20. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni storitve pomoč družini  

na domu v Občini Medvode

1. člen
Občinski svet Občine Medvode izdaja soglasje k ceni 

storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode, ki jo je 
predlagal izvajalec Comett zavod za pomoč in nego na domu 
in na delovnik znaša 18,04 evra na efektivno uro; v ceni sto-
ritve na delovnik znašajo stroški strokovne priprave 0,85 evra 
na efektivno uro, stroški vodenja in koordiniranja 1,45 evra 
na efektivno uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo 
15,74 evra na efektivno uro.

Subvencija občine k polni ceni storitve na delovnik znaša 
12,53 evra na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije občine 
znaša cena za uporabnika na delovnik 5,51 evra na efektivno uro.

2. člen
Cena ure storitve, opravljene na nedeljo, znaša 24,98 evra 

na efektivno uro; v ceni storitve na nedeljo znašajo stroški stro-
kovne priprave 0,85 evra na efektivno uro, stroški vodenja in 
koordiniranja 1,45 evra na efektivno uro ter stroški za neposre-
dno socialno oskrbo 22,68 evra na efektivno uro.

Subvencija občine k polni ceni storitve na nedeljo znaša 
17,04 evra na efektivno uro, cena za uporabnika pa na nedeljo 
znaša 7,94 evra na efektivno uro.

3. člen
Cena ure storitve, opravljene na državni praznik, znaša 

26,72 evra na efektivno uro; v ceni storitve na državni praznik zna-
šajo stroški strokovne priprave 0,85 evra na efektivno uro, stroški 
vodenja in koordiniranja 1,45 evra na efektivno uro ter stroški za 
neposredno socialno oskrbo 24,42 evra na efektivno uro.

Subvencija občine k polni ceni storitve na državni praznik 
znaša 18,17 evra na efektivno uro, cena za uporabnika pa 
znaša 8,55 evra na efektivno uro.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2014 dalje. 
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o so-
glasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode 
(Uradni list RS, št. 43/13).

Št. 122-17/2011-26
Medvode, dne 20. maja 2014

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l.r.

MORAVSKE TOPLICE

1564. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o določitvi volilnih enot in številu članov 
svetov krajevnih skupnosti na območju 
Občine Moravske Toplice

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10) in 



Stran 4170 / Št. 38 / 30. 5. 2014 Uradni list Republike Slovenije

16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, 
št. 35/14) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 29. re-
dni seji dne 8. 5. 2014 sprejel 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 
krajevnih skupnosti na območju  

Občine Moravske Toplice

1. člen
V Odloku o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 

krajevnih skupnosti v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, 
št. 23/96), v nadaljnjem besedilu: odlok, se 2. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»Območje Občine Moravske Toplice je razdeljeno na 
27 krajevnih skupnosti:

– Krajevna skupnost Andrejci, ki obsega naselje Andrejci,
– Krajevna skupnost Berkovci, ki obsega naselje Ber-

kovci,
– Krajevna skupnost Bogojina, ki obsega naselje Bogo-

jina,
– Krajevna skupnost Bukovnica, ki obsega naselje Bu-

kovnica,
– Krajevna skupnost Čikečka vas, ki obsega naselje Či-

kečka vas,
– Krajevna skupnost Filovci, ki obsega naselje Filovci,
– Krajevna skupnost Fokovci, ki obsega naselje Fokovci,
– Krajevna skupnost Ivanci, ki obsega naselje Ivanci,
– Krajevna skupnost Ivanjševci, ki obsega naselje Ivanj-

ševci,
– Krajevna skupnost Ivanovci, ki obsega naselje Ivanovci,
– Krajevna skupnost Kančevci, ki obsega naselje Kan-

čevci,
– Krajevna skupnost Krnci, ki obsega naselje Krnci,
– Krajevna skupnost Lončarovci, ki obsega naselje Lon-

čarovci,
– Krajevna skupnost Martjanci, ki obsega naselje Mar-

tjanci,
– Krajevna skupnost Mlajtinci / Lukačevci, ki obsega na-

selji Mlajtinci in Lukačevci,
– Krajevna skupnost Moravske Toplice, ki obsega naselje 

Moravske Toplice,
– Krajevna skupnost Motvarjevci, ki obsega naselje Mo-

tvarjevci,
– Krajevna skupnost Noršinci, ki obsega naselje Noršinci,
– Krajevna skupnost Pordašinci, ki obsega naselje Por-

dašinci,
– Krajevna skupnost Prosenjakovci, ki obsega naselje 

Prosenjakovci,
– Krajevna skupnost Ratkovci, ki obsega naselje Rat-

kovci,
– Krajevna skupnost Sebeborci, ki obsega naselje Se-

beborci,
– Krajevna skupnost Selo, ki obsega naselje Selo,
– Krajevna skupnost Središče, ki obsega naselje Sredi-

šče,
– Krajevna skupnost Suhi Vrh, ki obsega naselje Suhi Vrh,
– Krajevna skupnost Tešanovci, ki obsega naselje Teša-

novci,
– Krajevna skupnost Vučja Gomila, ki obsega naselje 

Vučja Gomila.«

2. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta KS Bogojina se določi 1 volilna 

enota, ki obsega območje naselja Bogojina. Voli se sedem 
članov sveta.

Za volitve članov sveta KS Bukovnica se določi 1 volilna 
enota, ki obsega območje naselja Bukovnica. Voli se tri člane 
sveta.

Za volitve članov sveta KS Ivanci se določi 1 volilna enota, 
ki obsega območje naselja Ivanci. Voli se pet članov sveta.«

3. člen
V drugem odstavku 6. člena odloka se število: »pet« na-

domesti s številom: »sedem«.

4. člen
V drugem odstavku 8. člena odloka se število: »pet« na-

domesti s številom: »tri«.

5. člen
V drugem odstavku 11. člena se število: »sedem« nado-

mesti s številom: »pet«.

6. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta KS Prosenjakovci se določi 1 vo-

lilna enota, ki obsega območje naselja Prosenjakovci. Voli se 
pet članov sveta.

Za volitve članov sveta KS Berkovci se določi 1 volilna 
enota, ki obsega območje naselja Berkovci. Voli se tri člane 
sveta.

Za volitve članov sveta KS Čikečka vas se določi 1 volilna 
enota, ki obsega območje naselja Čikečka vas. Voli se tri člane 
sveta.

Za volitve članov sveta KS Ivanjševci se določi 1 volilna 
enota, ki obsega območje naselja Ivanjševci. Voli se tri člane 
sveta.

Za volitve članov sveta KS Pordašinci se določi 1 volilna 
enota, ki obsega območje naselja Pordašinci. Voli se tri člane 
sveta.

Za volitve članov sveta KS Središče se določi 1 volilna 
enota, ki obsega območje naselja Središče. Voli se tri člane 
sveta.«

7. člen
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta KS Ratkovci se določi 1 volilna 

enota, ki obsega območje naselja Ratkovci. Voli se tri člane 
sveta.

Za volitve članov sveta KS Kančevci se določi 1 volilna 
enota, ki obsega območje naselja Kančevci. Voli se tri člane 
sveta.

Za volitve članov sveta KS Lončarovci se določi 1 volilna 
enota, ki obsega območje naselja Lončarovci. Voli se tri člane 
sveta.«

8. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta KS Selo se določi 1 volilna enota, 

ki obsega območje naselja Selo. Voli se pet članov sveta.
Za volitve članov sveta KS Fokovci se določi 1 volilna 

enota, ki obsega območje naselja Fokovci. Voli se pet članov 
sveta.«

9. člen
17. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta KS Tešanovci se določi 1 volilna 

enota, ki obsega območje naselja Tešanovci. Voli se sedem 
članov sveta.

Za volitve članov sveta KS Suhi Vrh se določi 1 volilna 
enota, ki obsega območje naselja Suhi Vrh. Voli se tri člane 
sveta.

Za volitve članov sveta KS Vučja Gomila se določi 1 vo-
lilna enota, ki obsega območje naselja Vučja Gomila. Voli se 
pet članov sveta.

Za volitve članov sveta KS Mlajtinci - Lukačevci se dolo-
čita 2 volilni enoti, v katerih se voli skupno pet članov sveta.

1. volilna enota obsega območje naselja Mlajtinci – voli 
se tri člane sveta.
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2. volilna enota obsega območje naselja Lukačevci – voli 
se dva člana sveta«.

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

listu Republike Slovenije.

11. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti v skladu s tem odlo-

kom se izvedejo s prvimi rednimi lokalnimi volitvami.

Št. 007-00002/2014-2
Moravske Toplice, dne 19. maja 2014

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

1565. Zaključni račun proračuna Občine Moravske 
Toplice za leto 2013

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) ter 16. člena Statuta 
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 
69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 
29. redni seji dne 8. 5. 2014 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Moravske Toplice  

za leto 2013

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Moravske 

Toplice za leto 2013.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za 

leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov 
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realizi-
ranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Moravske 
Toplice za leto 2013.

Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Mo-
ravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih 
skupnosti za leto 2013.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem 
letu.

3. člen
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in od-

hodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2013 znašajo:

I/ Prihodki 6.716.809,27
70 DAVČNI PRIHODKI 5.007.523,99

700 Davki na dohodek in dobiček 4.162.048,00
703 Davki na premoženje 330.464,98
704 Domači davki na blago in storitve 515.011,01
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 628.718,75
710 Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja 280.585,32

711 Takse in pristojbine 973,86
712 Denarne kazni 4.255,32
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 2.196,39
714 Drugi nedavčni prihodki 340.707,86

72 KAPITALSKI PRIHODKI 61.078,23
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 61.078,23

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.019.488,30
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 874.417,98
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
in sredstva EU 145.070,32

II/ Odhodki 7.072.953,56
40 TEKOČI ODHODKI 2.027.890,54

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 315.621,21
401 Prispevki delodajalcev 49.428,76
402 Izdatki za blago in storitve 1.624.852,11
403 Plačila obresti 5.908,95
409 Rezerve 32.079,51

41 TEKOČI TRANSFERI 2.251.779,58
410 Subvencije 231.881,32
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 827.693,73
412 Transferi neprofitnim organizacijam 176.351,13
413 Drugi domači tekoči transferi 981.570,76
414 Tekoči transferi v tujino 34.282,64

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.463.430,80
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 2.463.430,80

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 329.852,64
431 Investicijski transferi osebam, 
ki niso proračunski uporabniki 94.244,35
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 235.608,29

III/ SALDO bilance prihodkov 
in odhodkov –356.144,29

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB 
Račun finančnih terjatev 
in naložb za leto 2013 izkazuje:

IV/ Prejeta vračila danih posojil 
in prodaja kap. deležev 2.517,76

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 2.517,76
750 Prejeta vračila danih posojil 2.517,76
V/Dana posojila in povečanje kap. 
deležev 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITAL. DELEŽEV 0
440 Dana posojila in povečanje 
kapitalskih deležev 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 0

VI/ SALDO računa finančnih terjatev 
in naložb + 2.517,76
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4. člen

C) RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja Občine Moravske 
Toplice za leto 2013 izkazuje: 

VII/ Zadolževanje 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII/ Odplačila dolga 228.764,12
55 ODPLAČILA DOLGA 228.764,12

550 Odplačila dolga 228.764,12
IX/ SPREMEMBA stanja sredstev 

na računih –582.390,65
X/ NETO ZADOLŽEVANJE (VII – VIII) –228.764,12
XI/ NETO FINANCIRANJE 356.144,29
D) SREDSTVA NA DAN 31. 12. 2013 

(9009 splošni sklad drugo) 612.321,60

5. člen
Sprememba stanja sredstev na računih proračuna Občine 

Moravske Toplice na dan 31. 12. 2013 v višini –582.390,65 EUR 
se pokriva s sredstvi na računih na dan 31. 12. 2012. Tako na 
dan 31. 12. 2013 znaša saldo nerazporejenih sredstev skupaj 
s sredstvi iz preteklih let 612.321,60 EUR in se prenaša v leto 
2014.

6. člen
Stanje neporabljenih sredstev stalne proračunske rezerve 

na dan 31. december 2013 se izkazuje v višini 72.704,16 EUR 
in se prenese v leto 2014.

7. člen
Pregled vseh prihodkov in odhodkov proračuna Občine 

Moravske Toplice skupaj s sredstvi Krajevnih skupnosti za leto 
2013 je sestavni del Zaključnega računa proračuna Občine 
Moravske Toplice za leto 2013.

8. člen
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za 

leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-00045/2012-9
Moravske Toplice, dne 8. maja 2014

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

PIVKA

1566. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč s komunalno opremo za odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda za aglomeracijo 
Pivka in naselja Klenik, Selce in Trnje

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US) – v nadalj.: ZPNačrt, 
17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih ze-
mljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine 
Pivka (Uradni list RS, št. 80/11) ter 16. člena Statuta Občine 
Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 
54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 24. redni seji 
dne 15. 5. 2014 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

s komunalno opremo za odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda za aglomeracijo Pivka in naselja 

Klenik, Selce in Trnje

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina programa opremljanja)

(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavb-
nih zemljišč s komunalno opremo za odvajanje in čiščenje odpa-
dnih voda za območje aglomeracije Pivka in naselij Klenik, Selce 
in Trnje (v nadalj.: PO kanalizacija Pivka, Klenik, Selce in Trnje).

(2) Območje aglomeracije Pivka obsega z Odlokom o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, 
št. 79/10 ter obvezne razlage Uradni list RS, št. 79/11 in 62/13 
– v nadalj.: Odlok o OPN Pivka) določene (pod)enote urejanja 
prostora (v nadalj.: pEUP): PI 01/1, PI 01/2, PI 01/3, PI 01/4, PI 
01/5, PI 02/1, PI 02/2, PI 02/3, PI 03, PI 04/1, PI 04/2, PI 04/3, 
PI 04/4, PI 05/1, PI 05/2, PI 05/3, PI 06/1, PI 06/2, PI 06/3, PI 
06/4, PI 06/5, PI 07/1, PI 07/2, PI 07/3, PI 07/4, PI 08, PI 09/1, PI 
09/2, PI 09/3, PI 10, PI 11/1, PI 11/2, PI 12/1, PI 12/2, PI 12/3, PI 
12/4, PI 12/5, PI 13, PI 14, PI 15/1, PI 15/2, PI 15/3, PI 15/4, PI 
16, PI 17/1, PI 17/2, PI 17/3, PI 17/4, PI 17/5, PI 18, PI 19/1, PI 
19/2, PI 20/1, PI 20/2, PI 20/3, PI 21/1, PI 21/2, PI 21/3, PI 22, PI 
23, PI 24, PI 25/1, PI 25/2, PI 26/1, PI 26/2, PI 27, PI 28, PI 29, 
PI 30, PI 31/1, PI 31/2, PI 31/3, PI 31/4, PI 32, PI 33, PI 34/1, PI 
34/2, PI 34/3, PI 34/4, PI 35/1, PI 35/2, PI 35/3, PI 36/1, PI 36/2, 
PI 36/3, PI 37/1, PI 37/2, PI 38/1, PI 38/2, PI 39, PI 40, PI 41, PI 
42/1, PI 42/2, PI 43, PI 44, PI 45, PI 46, PI 47/1, PI 47/2, PI 47/3, 
PI 47/4, PI 47/5, PI 47/6, PI 50, PI 51/1, PI 51/2, PI 51/3, PI 51/4, 
PI 51/5, PI 51/6, PI 51/7, PI 52, PI 53 in PI 54.

(3) Območje naselij Klenik, Selce in Trnje obsega z Odlo-
kom o OPN Pivka določene pEUP:

– Za območje naselja Klenik: KL 01/1, KL 01/2, KL 01/3, 
KL 02/1, KL 02/2, KL 02/3, KL 02/4, KL 03/1, KL 03/2, KL 04/1, 
KL 04/2 in KL 04/3.

– Za območje naselja Selce: SE 01/, SE 01/2, SE 01/3, SE 
01/4, SE 02, SE 03, SE 04/1, SE 04/2, SE 04/3, SE 05, SE 06, 
SE 07/1, SE 07/2, SE 08, SE 09, SE 10, SE 11, SE 12 in SE 13.

– Za območje naselja Trnje: TR 01/1, TR 01/2, TR 01/3, 
TR 02/1, TR 02/2, TR 03/1, TR 03/2, TR 03/3, TR 04/1, TR 
04/2, TR 04/3, TR 05/1, TR 05/2, TR 05/3, TR 06/1, TR 06/2, 
TR 07/1, TR 07/2, TR 07/3, TR 08/1, TR 08/2, TR 08/3, TR 09, 
TR 10/1 in TR 10/2.

(4) Območje opremljanja PO kanalizacija Pivka, Klenik, 
Selce in Trnje je določeno na parcelo natančno in prikazano na 
karti 1.1: Prikaz območja opremljanja, M 1:10 000.

(5) PO kanalizacija Pivka, Klenik, Selce in Trnje vsebuje:
– Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
– Prikaz komunalne opreme,
– Podlage za odmero komunalnega prispevka.
(6) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za od-

mero komunalnega prispevka za gradnjo komunalne opreme 
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju PO kana-
lizacija Pivka, Klenik, Selce in Trnje, ki je podrobneje določeno 
v 2. členu tega odloka.

(7) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno opremo 
komunalne opreme za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
obračunskem območju PO kanalizacija Pivka, Klenik, Selce in 
Trnje se določajo na podlagi tega odloka.

2. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA

2. člen
(obračunsko območje)

(1) Celotno obračunsko območje PO kanalizacija Pivka, 
Klenik, Selce in Trnje obsega 2.431.792,50 m2.
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(2) Celotno obračunsko območje se deli na dve podobmo-
čji v skladu s faznostjo gradnje komunalne opreme za odvaja-
nje in čiščenje odpadnih voda ločino, in sicer na:

– Obračunsko podobmočje z oznako O1, ki predstavlja 
območje, ki se komunalno opremi v 1. fazi gradnje do 31. 12. 
2015.

– Obračunsko podobmočje z oznako O2, ki predstavlja 
območje, ki se komunalno opremi v 2. fazi gradnje do 31. 12. 
2018.

(3) PO kanalizacija Pivka, Klenik, Selce in Trnje:
– Enotno obravnava skupne in obračunske stroške za obe 

podobmočji z oznako O1 in O2.
– Ločeno obravnava odmero komunalnega prispevka 

za posamezno obračunsko območje, in sicer se komunalni 
prispevek zaračuna za vsako obračunsko območje posebej 
glede na zaključeno 1. ali 2. fazo izgradnje komunalne opreme, 
in sicer se komunalni prispevek odmeri za tisto fazo gradnje 
komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v občinskem 
proračunu za tekoče oziroma naslednje leto.

(4) Obračunsko podobmočje z oznako O1 obsega z Od-
lokom o OPN Pivka določene (p)EUP z oznako: PI 01/3, PI 
02/1, PI 02/2, PI 02/3, PI 03, PI 04/1, PI 04/2, PI 04/3, PI 04/4, 
PI 05/1, PI 05/2, PI 05/3, PI 06/1, PI 06/2, PI 06/3, PI 06/4, PI 
06/5, PI 07/1, PI 07/2, PI 07/3, PI 07/4, PI 08, PI 09/1, PI 09/2, 
PI 09/3, PI 10, PI 11/1, PI 11/2, PI 12/1, PI 12/2, PI 12/3, PI 
12/4, PI 12/5, PI 13, PI 14, PI 15/1, PI 15/2, PI 15/3, PI 15/4, PI 
16, PI 18, PI 19/1, PI 19/2, PI 20/1, PI 20/2, PI 20/3, PI 21/1, PI 
21/2, PI 21/3, PI 22, PI 23, PI 24, PI 25/1, PI 26/1, PI 27, PI 29, 
PI 30, PI 31/1, PI 31/2, PI 31/3, PI 33, PI 34/1, PI 34/2, PI 34/3, 
PI 34/4, PI 35/1, PI 35/2, PI 36/1, PI 36/2, PI 37/1, PI 37/2, PI 
38/1, PI 40, PI 41, PI 42/1, PI 42/2, PI 44, PI 45 in PI 46.

(5) Obračunsko podobmočje z oznako O2 obsega z Odlo-
kom o OPN Pivka določene (p)EUP z oznako: KL 01/1, KL 01/2, 
KL 01/3, KL 02/1, KL 02/2, KL 02/3, KL 02/4, KL 03/1, KL 03/2, 
SE 01/, SE 01/2, SE 01/3, SE 01/4, SE 02, SE 03, SE 04/1, 
SE 04/2, SE 04/3, SE 05, SE 06, SE 07/1, SE 07/2, SE 08, SE 
09, TR 01/1, TR 01/2, TR 02/2, TR 03/3, TR 04/1, TR 04/2, TR 
05/1, TR 05/2, TR 05/3, TR 06/1, TR 06/2, TR 07/1, TR 07/2, 
TR 07/3, TR 08/1, TR 08/2, TR 08/3, TR 09, TR 10/1 in TR 10/2.

(6) Celotno obračunsko območje in obračunski podob-
močji z oznako O1 in O2 so določeni na parcelo natančno in 
prikazani na:

– Karti 1.2: Prikaz območja opremljanja PO kanalizacija 
Pivka, Klenik, Selce in Trnje in obračunskega območja za aglo-
meracijo Pivka, M 1:5000 in

– Karti 1.3: Prikaz območja opremljanja PO kanalizacija 
Pivka, Klenik, Selce in Trnje in obračunskega območja za na-
selje Selce, M 1:5000.

– Karti 1.4: Prikaz območja opremljanja PO kanalizacija 
Pivka, Klenik, Selce in Trnje in obračunskega območja za na-
selji Klenik in Trnje, M 1:5000.

3. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NAČRTOVANE  
KOMUNALNE OPREME

3. člen
(obstoječa in načrtovana komunalna oprema)

(1) Celotno obračunsko območje PO kanalizacija Pivka, 
Klenik, Selce in Trnje bo opremljeno s komunalno opremo za 
odvajanje in čiščenje komunalnih voda, in sicer z:

– Že zgrajeno, fekalnim in meteornim javnim kanalizacij-
skim omrežjem v letih 2007–2013 v okviru posameznih izvedb 
gradnje komunalne opreme za odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v območju: Petelinje ob državni cesti, Petelinje vas, Koso-
velova 1, Murnova, Pod Zavrtnice, ZN Motel, Kettejeva ulica in 
del Vilharjeve ulice, Kosovelova ulica, Krožišče v Pivki, Prečna 
ulica in Vilharjeva ulica.

– Fekalnim javnim kanalizacijskim omrežjem v aglomera-
ciji Pivka in čistilno napravo v skladu s Projektom Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop) – izgra-

dnja kanalizacije in čistilne naprave v Občini Pivka ter oskrba s 
pitno vodo v porečju Ljubljanice (1. sklop) – vodovodni sistem 
Postojna–Pivka in vodovod Buje – I. faza in vodovod Kal, in 
sicer sklop 1 – čistilna naprava Pivka in sklop 2 – kanalizacija 
in vodovod aglomeracija (v nadalj.: Projekt Porečje Ljubljanice).

– Fekalnim javnim kanalizacijskim omrežjem v naseljih 
Klenik, Selce in Trnje.

(2) Že zgrajeno fekalno in meteorno javno kanalizacijsko 
omrežje v letih 2007–2013 je prikazano v Zbirnem katastru 
gospodarske javne infrastrukture – komunalna infrastruktura.

(3) Fekalno javno kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji 
Pivka in čistilna naprava v skladu s Projektom Porečje Ljubljani-
ce je prikazano v grafičnih kartah v projektih za izvedbo, ločeno 
hranjenih na Občini Pivka, in sicer:

– Projekt za izvedbo z naslovom Ureditev fekalnega kana-
lizacijskega sistema v naselju Pivka (izdelal Biro obala d.o.o., 
št. proj. 31/12-1, Koper, november 2012),

– Projekt za izvedbo z naslovom Ureditev fekalnega ka-
nalizacijskega sistema v naselju Petelinje (izdelal Biro obala 
d.o.o., št. proj. 4/12-1, Koper, november 2012),

– Projekt za izvedbo z naslovom Ureditev fekalnega kana-
lizacijskega sistema v naselju Hrastje (izdelal Biro obala d.o.o., 
št. proj. 52/12-1, Koper, november 2012),

– Projekt za izvedbo z naslovom Ureditev fekalnega kana-
lizacijskega sistema v naselju Radohova vas (izdelal Biro obala 
d.o.o., št. proj. 18/12-1, Koper, november 2012).

(4) Fekalno javno kanalizacijsko omrežje v naseljih Klenik, 
Selce in Trnje je prikazano v grafičnih kartah v idejnih projektih, 
ločeno hranjenih na Občini Pivka, in sicer: »Odvajanje in čišče-
nje odpadnih vod aglomeracij Pivka, Klenik, Selce in Trnje«, 
izdelovalec Segis d.o.o. iz Postojne, št. projekta: 07009IDP, 
december 2009.

4. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

4. člen
(izračun skupnih in obračunskih stroškov)

(1) V skupnih stroških komunalne opreme se upošteva 
stroške obstoječe in načrtovane komunalne opreme, določene 
v 3. členu tega odloka, in sicer:

– stroške izdelave projektne in investicijske dokumentaci-
je za gradnjo komunalne opreme,

– stroške odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi 
razlastitve nepremičnin ter omejitev lastninske pravice ter stro-
ški rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje komunalne opreme in

– stroške gradnje komunalne opreme.
(2) Skupni stroški za dodatno načrtovano kanalizacijsko 

komunalno opremo so določeni ob določitvi:
– Vsote površin vseh parcel oziroma delov parcel, zmanj-

šanih za površine, namenjene objektom grajenega javnega 
dobra z oznako ∑A, in sicer ∑A = 1.359.499,50 m2.

(3) Vsote površin vseh neto tlorisnih površin objektov z 
oznako ∑T, in sicer ∑T = 1.012.713,80 m2. Podrobnejša raz-
delitev ∑A in ∑T je v prikazana v PO kanalizacija Pivka, Klenik, 
Selce in Trnje.

(4) Skupni stroški za obstoječo in načrtovano komunalno 
opremo z oznako S(ko) iz 3. člena tega odloka so 5.481.949,24 €. 
Podrobnejša razdelitev je prikazana v PO kanalizacija Pivka, 
Klenik, Selce in Trnje.

(5) Obračunski stroški za obstoječo in načrtovano ko-
munalno opremo z oznako OS(ko) iz 3. člena tega odloka so 
določeni ob upoštevanju:

– dela skupnih stroškov, ki predstavljajo proračunska 
sredstva Občine Pivka in

– stroška že obračunane opravičene cene kanalščine in 
čiščenja v obdobju od 1. 1. 2001 do 30. 11. 2009 in

– terminov izvedbe 1. in 2. faze gradnje komunalne opre-
me iz 3. člena tega odloka.

(6) Obračunski stroški za obstoječo in načrtovano ko-
munalno opremo z oznako OS(ko) iz 3. člena tega odloka so 
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2.592.247,77 €. Podrobnejša razdelitev je prikazana v PO 
kanalizacija Pivka, Klenik, Selce in Trnje.

5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma  

na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem 

obračunske stroške preračuna na merske enote to je na po-
vršino gradbene parcele z oznako A(parcela) in na neto tlorisno 
površino objektov z oznako A(tloris).

(2) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega ze-
mljišča s komunalno opremo iz 3. člena tega odloka, z oznako 
Cp in neto tlorisne površine objekta z oznako Ct za enotno 
obračunsko območje je:

– Cp = OS(ko) / ∑A = 1,91 €/m2.

– Ct = OS(ko) / ∑T = 2,56 €/m2.

5. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)

(1) Zavezanci za odmero komunalnega prispevka so 
investitorji gradnje objektov znotraj enotnega obračunskega 
območja, in sicer se komunalni prispevek izračuna in odmeri:

– Za obstoječe objekte zaradi izboljšanja opremljenosti 
stavbnega zemljišča s komunalno opremo iz 3. člena tega 
odloka, in sicer za obstoječe objekte v aglomeraciji Pivka dne 
31. 12. 2013 in za obstoječe objekte v naseljih Klenik, Selce in 
Trnje dne 31. 12. 2016.

– Za vsako novo gradnjo.
– Za vsako nadomestno gradnjo, rekonstrukcijo, dozi-

davo, nadzidavo, pri čemer se poveča neto tlorisna površina 
objekta.

– Za vsako spremembo namembnosti objekta.
(2) V primeru prve alineje prejšnjega člena izda pristojni 

organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti vsem la-
stnikom objektov na območju, ki se opremlja z novo komunalno 
opremo oziroma se obstoječa komunalna oprema izboljšuje in 
niso plačali komunalnega prispevka za to komunalno opremo.

7. člen
(površina parcele objekta in neto tlorisna površina objektov)

(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na 
stroške opremljanja s komunalno opremo na območju, kjer leži 
objekt, glede na dva kriterija:

– površino parcele objekta zavezanca z oznako A(parcela) in
– neto tlorisno površino stavbe z oznako A(tloris).
(2) Neto tlorisna površina stavbe in površina parcele 

objekta za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja 
gradbeno dovoljenje, se določi na podlagi načrta arhitekture ali 
načrta gradbene konstrukcije v sklopu projektne dokumentacije 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Iz navedene dokumen-
tacije mora izhajati, da je bila neto tlorisna površina objekta 
določena v skladu s standardom SIST ISO 9836.

(3) V primeru prve alineje 1. točke 6. člena tega odloka 
se za izračun neto tlorisne površine stavbe z oznako A(tloris) 
lahko uporabi podatek o tlorisni površini in etažnosti iz katastra 
stavb/REN, ki ga vodi Geodetska uprava RS, in sicer: A(tloris) = 
Tlorisna površina x število etaž/1,16. V primeru pritožbe na tako 
ocenjeno neto tlorisno površino stavbe mora stranka dokazati 
dejansko neto tlorisno površino stavbe z načrtom v skladu s 
prejšnjim odstavkom.

(4) V primeru prve alineje 1. točke 6. člena tega odloka 
se za izračun površine parcele objekta zavezanca z oznako 
A(parcela) upošteva:

– Enotna površina parcele objekta zavezanca z oznako 
A(parcela) v površini 500,00 m2 za vse objekte z neto tlorisno po-

vršino stavbe z oznako A(tloris) manjšo ali enako 172,40 m2/bruto 
tlorisno površino stavbe manjšo ali enako 200,0 m2.

– Površina parcela objekta zavezanca z oznako A(parcela) 
določena kot A(parcela) = A(tloris) / FI za vse objekte z neto tlorisno 
površino stavbe z oznako A(tloris) večjo od 172,40 m2 / bruto tlo-
risno površino stavbe večjo od 200,0 m2. FI je oznaka za faktor 
izrabe gradbene parcele, ki je za posamezno vrsto podrobnejše 
namenske rabe površin določen z Odlokom o OPN Pivka in 
povzeta v PO kanalizacija Pivka, Klenik, Selce in Trnje.

– V primeru iz prejšnje alineje tega člena, kadar je izra-
čunana površina parcele objekta zavezanca z oznako A(parcela) 
manjša ali enaka 500,00 m2, enotna površina parcele objekta 
zavezanca z oznako A(parcela) v površini 500,00 m2.

8. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)

Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka 
so:

– Razmerje med merilom gradbene parcele objekta z 
oznako Dp in merilom neto tlorisne površine objekta z oznako 
Dt.

– Faktor dejavnosti z oznako K(dejavnost).

9. člen
(razmerje Dp in Dt)

Razmerje med merilom gradbene parcele objekta z ozna-
ko Dp in merilom neto tlorisne površine objekta z oznako Dt pri 
izračunu komunalnega prispevka je 0,3:0,7.

10. člen
(faktor dejavnosti)

(1) Faktor dejavnosti z oznako K(dejavnost) se za posame-
zne vrste objektov določi glede na pretežno dejavnost v objek-
tu. Določi se povprečni faktor utežen glede na neto tlorisno 
površino dejavnosti v objektu.

(2) Faktor dejavnosti z oznako K(dejavnost) je določen s 
15. členom Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje Občine Pivka (Uradni list RS, št. 80/11 – v nadalj.: 
Odlok o PO Občine Pivka).

11. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se izračuna:

KP = ((Dp x Cp x A(parcela)) + (Dt x Ct x A(tloris) x 
K(dejavnost))) x i

pri čemer je:
– KP: Komunalni prispevek,
– i: letni povprečni indeks podražitev, ki jih objavlja GZS 

– Združenje za gradbeništvo pod »Gradbena dela – ostala 
nizka gradnja«,

– Cp: Strošek opremljanja 1 m2 parcele za obstoječo in 
načrtovano komunalno opremo na obračunskem območju,

– Cp: Strošek opremljanja 1 m2 neto tlorisne površine 
objekta za obstoječo in načrtovano komunalno opremo na 
obračunskem območju,

– Dp: Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
– Dt: Delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka,
– K(dejavnost): Faktor dejavnosti.
(2) Za parcele objektov, ki so komunalno opremljene, se 

komunalni prispevek izračuna za komunalno opremo iz 3. člena 
tega odloka ne glede na dejansko priklapljanje objekta.

(3) Ne glede na prejšnjo točko tega člena se komunalni 
prispevek za komunalno opremo iz 3. člena tega odloka ne 
izračuna za kmetijske objekte, ki se v skladu z Uredbo o od-
vajanju in čiščenju odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11) ne 
smejo priključiti na navedeno komunalno opremo.
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(4) Komunalni prispevek za obstoječo in predvideno ko-
munalno opremo se izračuna ob upoštevanju prve alineje tega 
člena in cene opremljanja kvadratnega metra parcele objekta 
z oznako Cp in cene opremljanja kvadratnega metra neto tlo-
risne površine objekta z oznako Ct, ki so določene v 5. členu 
tega odloka.

(5) Za parcele objektov, ki se nahajajo izven območij ko-
munalno opremljenih stavbnih zemljišč na območjih občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov ali drugih območjih z oznako 1a, 
1b, 2 ali 3 iz 5. člena Odloka o PO Pivka se v skladu z določili 
5. člena Odloka o PO Pivka na podlagi ločenega programa 
opremljanja stavbnih zemljišč lahko sklene pogodba o opre-
mljanju stavbnih zemljišč.

(6) V primeru, da se objekt na komunalno opremo iz 
3. člena tega odloka:

– Ne more priključiti, se komunalni prispevek za to vrsto 
komunalne opreme ne obračuna.

– Ne more priključiti brez gradnje dela javnega kanali-
zacijskega omrežja na stroške investitorja, se mu ob odmeri 
komunalnega prispevka za delež istovrstne komunalne opreme 
odšteje del, ki ga je vložil sam v izgradnjo.

(7) Ne glede prejšnja določila tega odloka lahko upravlja-
vec omrežja določi območja znotraj obračunskih območij, ki še 
niso opremljena. Upravljavec omrežja tudi določi ali je potrebno 
za priklop na obstoječe omrežje zgraditi dodatno javno omrežje 
ali pa se predvideni objekt zgolj priključi na obstoječe omrež-
je. Če je potrebno za priklop na obstoječe omrežje zgraditi 
dodatno javno omrežje, je za to območje potrebno pripraviti 
ločen program opremljanja in skleniti pogodbo o opremljanju, 
ki natančno določi razmerja in finančne stroške investitorja. Če 
dodatnega javnega omrežja ni potrebno izvesti, se predvideni 
objekt priključi na obstoječe javno omrežje. Stroške priključka 
krije investitor.

(8) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje ali 
stavbe po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine ob-
stoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni 
novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se upošteva neto 
tlorisna površina največje stavbe za katero je bil plačan komu-
nalni prispevek.

(9) V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, do-
zidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni 
le neto tlorisna površina stavbe ali v primeru spremembe na-
membnosti se šteje, da je komunalna opremljenost in površina 
gradbene parcele enaka pred in po izvedbi posega.

(10) V primeru iz osmega odstavka tega člena mora biti 
neto tlorisna površina objekta pred in po posegu razvidna iz 
načrta v skladu z drugim odstavkom 7. člena tega odloka. Če 
se površina stavbnega zemljišča ob rekonstrukciji ne spremeni, 
se ta del ne upošteva pri obračunu prispevka.

(11) V primeru nadomestne gradnje se kot obstoječ objekt 
upošteva le objekt, ki je predviden za rušitev v projektu za grad-
beno dovoljenje, ki je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja 
za nadomestno gradnjo. Če načrtovana rušitev ni del projekta 
za gradbeno dovoljenje, ki je podlaga za izdajo gradbenega 
dovoljenja za nadomestno gradnjo, se ta ne upošteva pri ob-
računu prispevka.

(12) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek 
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob 
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.

12. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku so določene na dan uveljavitve odlo-

ka. Valorizacija na dan izdaje odločbe o odmeri komunalnega 
prispevka se izvede z Indeksom za obračun razlike v ceni 
gradbenih storitev – indeks za ostalo nizko gradnjo, ki ga izdaja 
GZS – Združenje za gradbeništvo pod »Gradbena dela – ostala 
nizka gradnja«.

13. člen
(dopustna odstopanja skupnih stroškov  

od dejanskih stroškov)
Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za posamezno fazo 

gradnje komunalne opreme se ponovno obračunajo skupni 
stroški in v primeru, da se zmanjšajo za več kot 20 % od sku-
pnih stroškov, določenih s tem odlokom, se sprememba višine 
skupnih stroškov upošteva pri dopolnitvi tega odloka in posle-
dično pri odmeri komunalnega prispevka.

14. člen
(predvideni terminski plan realizacije)

(1) PO kanalizacija Pivka, Klenik, Selce in Trnje obrav-
nava komunalno opremo, ki bo dokončana v obračunskem 
podobmočju z oznako:

– O1: do 31. decembra 2015.
– O2: do 31. decembra 2018.
(2) Za novo komunalno opremo, ki ni vključena v ta odlok, 

se izdela nov program opremljanja z novim ovrednotenjem 
komunalne opreme ali se ustrezno spremeni ta odlok.

6. OPROSTITVE

15. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospo-
darske javne infrastrukture.

(2) Občina lahko z odločbo o odmeri komunalnega pri-
spevka ugotovi, da se komunalni prispevek ne plača oziroma 
zniža za zavezančeva vlaganja v posamezno vrsto komunal-
ne opreme v primeru, da zavezanci za plačilo komunalnega 
prispevka vlaganja dokažejo s predložitvijo ustreznih dokazil 
o investiranju v posamezno vrsto komunalne opreme, kar se 
ugotavlja za vsak primer posebej.

(3) Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je upo-
rabnik občinskega proračuna, se prispevek odmeri in se zave-
zanca v skladu z investicijsko dokumentacijo v celoti ali delno 
oprosti plačila komunalnega prispevka.

(4) Prejšnja točka tega člena se nanaša predvsem na:
– varovana stanovanja za starejše občane in invalide, ter 

neprofitna stanovanja, kjer je investitor občina oziroma stano-
vanjski sklad občine,

– gasilske domove,
– kulturne in športne objekte,
– otroške vrtce in šole,
– druge objekte posebnega javnega interesa, kadar o tem 

odloči s sklepom občinski svet.
(5) V primeru, da občina proda komunalno opremljeno 

zemljišče ter je cena komunalne opreme vključena in prikazana 
v ceni zemljišča, se komunalni prispevek ne obračuna za tisto 
vrsto komunalne opreme, ki je definirana v pogodbi o odkupu 
zemljišča.

(6) V primeru iz prve alineje 1. točke 6. člena se plačilo 
komunalnega prispevka zniža za 50 % od izračunanega ko-
munalnega prispevka v skladu z 11. členom tega odloka in 
sicer pod pogojem da zavezanec izvede priključitev objekta na 
komunalno opremo iz 3. člena tega odloka v roku 120 dni od 
izdaje poziva občine.

(7) Ne glede na prejšnjo točko tega člena lahko Občina 
Pivka na zavezančevo prošnjo podaljša rok v primeru izrednih 
okoliščin (npr.: smrt zavezanca, postopek dedovanja ipd.) ven-
dar največ za 6 mesecev.

(8) Poleg v 6. točki tega člena navedene oprostitve se v 
primeru stanovanjske stavbe iz prve alineje 1. točke 6. člena 
plačilo komunalnega prispevka dodatno zmanjša za:

– 20,00 €/m dolžine priključka objekta na javno kanaliza-
cijsko omrežje v primeru izvedbe prej navedenega priključka 
daljše od 15,00 m in



Stran 4176 / Št. 38 / 30. 5. 2014 Uradni list Republike Slovenije

– dodatnih 20,00€ / m dolžine priključka objekta na javno 
kanalizacijsko omrežje v primeru izvedbe prej navedenega 
priključka daljše od 35,00 m ter

– 200,00 € v primeru izvedbe hišnega črpališča.
(9) V primeru iz prejšnje točke tega člena se:
– Šteje za prvi meter zmanjšanja komunalnega prispevka 

na podlagi prve alineje prvi nadaljni polni meter nad 15,00 m.
– Šteje za prvi meter zmanjšanja komunalnega prispevka 

na podlagi druge alineje prvi nadaljni polni meter nad 35,00 m.
– Dolžina priključka in morebitna vgradnja hišnega črpa-

lišča določi na podlagi evidentiranja prej navedene opreme s 
strani občinskega komunalnega podjetja v skladu z 8. in 9. toč-
ko 16. člena tega odloka.

– V primeru, da ima ena stavba več priključkov, upošteva 
dolžina le enega priključka, in sicer tistega, ki je za zavezanca 
najugodnejši.

(10) Občina lahko z odločbo o odmeri komunalnega pri-
spevka v primerih iz druge, tretje in četrte alineje 1. točke 
6. člena predpiše, da se komunalni prispevek plača le v višini 
50 % v primeru:

– Gradnje (novogradnje, nadomestne gradnje, rekon-
strukcije, prezidave oziroma nadzidave) objekta v območju 
naselbinske kulturne dediščine pod pogojem, da za objekt ni 
potrebna novogradnja komunalne opreme.

– Gradnje energetsko učinkovitega objekta pod pogo-
jem, da načrtovana gradnja dosega razred učinkovitosti stavbe 
Qh<=35kWh/m2 izračunan po metodologiji PHPP'07.

(11) Vse oprostitve komunalnega prispevka, določene 
v prejšnjih točkah tega člena, se obračunajo največ v višini 
komunalnega prispevka, ki ga je zavezanec dolžan plačati v 
skladu z 11. členom tega odloka.

(12) Komunalni prispevek se oprosti pri izvedbah zača-
snih priključitev na komunalno omrežje, kar velja le za grad-
bišča, javne prireditve, začasne objekte in podobne primere.

7. POSTOPEK ODMERE

16. člen
(postopek odmere komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo na 
zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka zač-
ne na zahtevo zavezanca iz prejšnjega odstavka, mora biti 
zahtevi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, kot je določeno z drugo alinejo 7. člena tega odloka.

(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka zač-
ne po uradni dolžnosti, potem ko občina od upravne enote 
prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, mora biti obvestilu upravne enote priložen tisti del 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, kot je določeno 
z drugo alinejo 7. člena tega odloka.

(4) Za zavezance v primeru iz prve alineje 1. točke 6. čle-
na tega odloka postopek za odmero komunalnega prispevka 
uvede občinska uprava po uradni dolžnosti. Komunalni pri-
spevek se odmeri v 12 enakih obrokih oziroma v največ toliko 
obrokih, da posamični obrok ni manjši od 70,00 €.

(5) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem 
znesku v skladu z določili iz odločbe.

(6) Če lastnik zemljišča (objekta), ki se komunalno opre-
mlja, dokaže, da je za to komunalno opremo že plačal komu-
nalni prispevek, se to upošteva pri obračunu komunalnega 
prispevka.

(7) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred 
izdajo gradbenega dovoljenja v 15 dneh po pravnomočnosti 
odmerne odločbe. Kolikor se za plačilo komunalnega prispevka 
ne sklepa pogodba o opremljanju stavbnih zemljišč in komu-
nalni prispevek ni plačan v roku 15 dni se na ponovno vlogo 
investitorja odmeri na novo.

(8) Priključitev na komunalno opremo po občinskem od-
loku o gospodarski javni infrastrukturi izvede občinsko komu-
nalno podjetje oziroma se izvede pod nadzorom občinskega 
komunalnega podjetja v primeru:

– Prve alineje 1. točke 6. člena v roku 120 dni od izdaje 
poziva Občine za priključitev objekta na komunalno opremo iz 
3. člena tega odloka.

– Druge, tretje in četrte alineje 1. točke 6. člena po pred-
hodno pridobljenem potrdilu o plačanem komunalnem prispev-
ku, ki ga predloži zavezanec za plačilo komunalnega prispevka 
po tem odloku.

(9) Občinsko komunalno podjetje po izvedeni priključitvi 
iz prejšnje točke tega člena izda zavezancu in Občini Pivka 
potrdilo o ustreznosti in dolžini priključka ter o morebitni izvedbi 
hišnega črpališča.

17. člen
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju pri-

ključek na komunalno opremo v skladu s tehničnimi rešitvami 
upravljavca posamezne komunalne opreme, ne zajema pa 
stroškov izvedbe priključkov na posamezno vrsto komunalne 
opreme.

8. POGODBA O OPREMLJANJU

18. člen
(1) Gradnjo nove komunalne opreme po tem odloku lah-

ko Občina Pivka zavezancu odda s pogodbo o opremljanju. 
Zavezanec, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s 
programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane komu-
nalne opreme in pridobi potrebna zemljišča ter ta prenese na 
Občino Pivka.

(2) Ostale vsebine pogodbe o opremljanju se določi na 
podlagi veljavnih predpisov s področja prostorskega načrto-
vanja.

9. KONČNE DOLOČBE

19. člen
(dostopnost)

Program opremljanja iz 1. člena tega odloka s prilogami 
je na vpogled na spletni strani Občine Pivka in na sedežu 
Občine Pivka.

20. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 9000-24/2014
Pivka, dne 15. maja 2014

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

1567. Zaključni račun proračuna Občine Pivka 
za leto 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13) in 
16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 
24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine 
Pivka na 24. seji dne 15. 5. 2014 sprejel
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Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Pivka za leto 2013

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Pivka za 

leto 2013.

2. člen
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov 

in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu 
financiranja, je na ravni podskupin kontov za leto 2013 realizi-
ran v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 8.050.831,06

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.677.441,51

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 4.259.955,28

700 DAVKI NA DOHODEK IN 
DOBIČEK 3.794.288,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 273.748,28

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE 191.919,00

706 DRUGI DAVKI 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 1.417.486,23

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.092.555,05

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 2.396,67

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 135.565,67

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 122.124,48

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 64.844,36

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 220.101,29

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 138.903,18

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00

722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
DOLGOROČNIH SREDSTEV 81.198,11

73 PREJETE DONACIJE (730+731+732) 1.950,00

730 PREJETE DONACIJE IZ 
DOMAČIH VIROV 1.950,00

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00

732 DONACIJE ZA ODPRAVO 
POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 2.151.338,26

740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 800.074,12

741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 1.351.264,14

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (787) 0,00

787 PREJETA SREDSTVA OD 
DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.188.756,46

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 2.260.949,94

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 432.374,05

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 67.284,45

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.699.668,21

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 61.623,23

409 REZERVE 0,00

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 2.244.019,03

410 SUBVENCIJE 186.971,96

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 933.758,05

412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 403.921,74

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 719.367,28

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.595.026,51

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 3.595.026,51

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 88.760,98

431 INVESTI. TRANSF. PRAV. IN FIZ. 
OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI 
UPORABNIKI 70.000,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 18.760,98

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)(I. – II.) (SKUPAJ 
PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) –137.925,40

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

75
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0,00

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0,00

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0,00

44
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0,00

440 DANA POSOJILA 0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0,00

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00
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443 POVEČANJE NAMENSKEGA 
PREMOŽ. V JAV. SKLADIH IN 
DRUGIH PRAV. OSEBAH JAV. PRAVA, 
KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI 
LASTI 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 139.347,96

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 139.347,96
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –277.273,36

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –139.347,96
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) 137.925,40
Stanje sredstev na računih 
dne 31. 12. 2012 434.829,23

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2013 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in reali-
ziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Pivka 
za leto 2013.

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2013 brez 

prilog, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2013 z 
vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Pivka.

Št. 9000-24/2014
Pivka, dne 15. maja 2014

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

1568. Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrok

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09 
(64/09 – popr., 65/09 – popr.) in 20/11), 56. člena Zakona o 
osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01, 71/04, 
53/05, 60/06, 63/06 – popr., 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13) ter 
16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 
24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine 
Pivka na redni 24. seji dne 15. 5. 2014 sprejel

P R A V I L N I K
o povračilu stroškov prevoza otrok

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa:
– upravičence do povračila stroškov prevoza,
– določitev višine zneska povračila stroškov,

– podlaga za povrnitev prevoznih stroškov,
– postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov 

in
– način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stro-

škov.

2. člen
(upravičenci do povračila stroškov prevoza)

1. Otroci, ki obiskujejo osnovno šolo imajo pravico do 
brezplačnega prevoza, če je njihovo bivališče oddaljeno več kot 
štiri kilometre od osnovne šole in ne glede na oddaljenost od bi-
vališča do osnovne šole v prvem razredu ter, če pristojni organ 
za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena var-
nost učenca na poti v šolo. Otroci, ki obiskujejo osnovno šolo 
zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, imajo pravico do 
povračila stroškov prevoza v višini, ki bi jim pripadala, če bi obi-
skovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo.

2. Otroci s posebnimi potrebami, ki jim odločba o usme-
ritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do brezplačnega 
prevoza v šolo oziroma zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni 
program osnovne šole.

Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so starši oziro-
ma skrbniki otrok, če jim je pravica dodeljena z odločbo oziro-
ma otroci sami v primeru organiziranega prevoza.

Otrok in eden od staršev oziroma skrbnik, ki imajo pravico 
do brezplačnega prevoza v šolo, mora imeti stalno prebivališče 
v Občini Pivka.

3. člen
(določitev višine zneska povračila stroškov)

Stroške prevoza za upravičence iz 1. točke 2. člena tega 
pravilnika se plača v skladu s pogodbo za izvajanje šolskih 
prevozov v Občini Pivka. Prevoze v posameznih primerih lahko 
izvaja tudi osnovna šola s svojim kombijem, v tem primeru se 
višina stroška opredeli v letni pogodbi med šolo in zavodom.

Učenci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša 
so upravičeni do stroškov prevoza v višini, ki bi jim pripadala, 
če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem 
prebivajo. Stroški se povrnejo v višini in na relaciji dom upravi-
čenca – osnovna šola v šolskem okolišu – dom upravičenca za 
dneve prisotnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu v posame-
znem mesecu in v skladu z zakonom, ki ureja o višino povračil 
stroškov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju. Če 
otrok lahko uporablja sredstva organiziranega javnega prevoza 
in če slednji obstaja, se lahko povrnejo stroški javnega prevoza 
kolikor je to ekonomsko upravičeno.

Stroške prevoza za upravičence 2. točke 2. člena tega 
pravilnika se povrne glede na število dejansko prevoženih ki-
lometrov na relaciji dom upravičenca – vzgojno-izobraževalni 
zavod – dom upravičenca za dneve prisotnosti v vzgojno-iz-
obraževalnem zavodu v posameznem mesecu in v skladu z 
zakonom, ki ureja o višino povračil stroškov v zvezi z delom za 
zaposlene v javnem sektorju. Če otrok s posebnimi potrebami 
lahko uporablja sredstva organiziranega javnega prevoza in 
če slednji obstaja se lahko povrnejo stroški javnega prevoza.

Občina v dogovoru s šolo in starši oziroma skrbniki lahko 
organizira poseben prevoz namenjen otrokom s posebnimi 
potrebami, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.

Za čas šolskih počitnic se povračila stroškov prevozov v 
šolo ne izplačuje.

Kot dom upravičenca od koder se izvaja šolski prevoz se 
šteje stalno prebivališče učenca.

V primeru, da sta dva upravičenca za isto relacijo iz iste 
družine ter da gre za primer povračila stroškov, se povrnejo 
enkratni stroški.

4. člen
(podlaga za povrnitev prevoznih stroškov)

Podlaga za povrnitev prevoznih stroškov:
– za osnovnošolske otroke iz prvega odstavka 3. člena je 

račun oziroma zahtevek pogodbene stranke,
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– za osnovnošolske otroke iz drugega odstavka 3. člena 
je odločba občinske uprave in dokazilo zavoda, s katerega 
mora biti razvidno število dni, ko je bil otrok prisoten pri pouku 
ali račun pogodbene stranke,

– za otroke s posebnimi potrebami tretjega odstavka 
3. člena je odločba občinske uprave in dokazilo zavoda, s ka-
terega mora biti razvidno število dni, ko je bil otrok prisoten pri 
pouku ali račun pogodbene stranke.

5. člen
(postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov)

Za osnovnošolske otroke morajo osnovne šole pred pri-
četkom novega šolskega leta posredovati poimenske sezname 
učencev.

Za otroke, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega 
okoliša in otroke s posebnimi potrebami morajo starši oziroma 
zakoniti zastopniki ob začetku šolskega leta ali po prejemu 
odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami posredovati 
vlogo za povrnitev prevoznih stroškov, ki je priloga tega pravil-
nika. Vlogi morajo priložiti potrdilo o vpisu.

Na podlagi popolne vloge strokovna služba občine naroči 
vozovnice oziroma izda odločbo o povračilu stroškov prevoza 
(v nadaljevanju: odločba), ki se izda za tekoče šolsko leto.

Upravičenec lahko zoper odločbo vloži pritožbo v roku 
15 dni pri organu neposredno pisno ali ustno na zapisnik ali 
pa se pošlje priporočeno organu, ki je izdal odločbo. O pritožbi 
odloči župan Občine Pivka.

Vlogi za povračilo stroškov prevoza je vsako leto potreb-
no priloži potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto. Za učence s 
posebnimi potrebami je ob prvem uveljavljanju pravice do po-
vračila stroškov prevoza obvezno priložiti odločbo o usmeritvi 
otroka s posebnimi potrebami.

Strokovna služba lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se 
v posameznem primeru izkazujejo kot nujna za izdajo odločbe.

6. člen
(način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov)

Sredstva se upravičencem, katerim je bila izdana odloč-
ba o povračilu stroškov prevoza nakazujejo na njihov osebni 
račun, na podlagi potrdila šole oziroma zavoda, ki ga učenec 
obiskuje. Šola oziroma zavod posreduje potrdilo najkasneje do 
10. dne v mesecu za pretekli mesec. Stroški prevoza se povr-
nejo v roku 30 dni od prejema obvestila za dneve prisotnosti 
pri pouku.

Ostalim upravičencem, ki jim je bila odobrena vozovnica, 
Občina Pivka plača stroške vozovnice na podlagi izdanega 
računa prevoznika šolskega prevoza.

7. člen
(sporočanje sprememb)

Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok, ki je bilo 
odobreno v skladu z odločbo, morajo o morebitnih spremem-
bah, ki bi lahko vplivale na višino povračila to občinski upravi 
sporočiti v roku 8 dni od nastale spremembe.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-24/2014
Pivka, dne 15. maja 2014

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

Priloga
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_____________________________ 
(IME PRIIMEK) 
_____________________________ 
(ULICA / VAS) 
_____________________________ 
(Pošta in številka pošte) 
Telefon/GSM:__________________ 
 
Dne: ____________ 
 
 
 
OBČINA PIVKA 
Kolodvorska cesta 5 
6257 Pivka 
 
 
 
Zadeva:  VLOGA ZA POVRAČILO POTNIH STROŠKOV  

V OSNOVNO ŠOLO (ZAVOD)  
 
 
 
Spodaj podpisan-i/-a _________________________________ (ime in priimek starša 

ali skrbnika), EMŠO: ________________________vlagam prošnjo za povrnitev 

potnih stroškov za učenca ______________________________ (ime in priimek 

učenca), EMŠO: ___________________________v osnovno šolo/zavod 

___________________________________________________________________. 

Druge opombe: 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Davčna številka vlagatelja:_______________________ 

Št. TRR računa______________________, ki je odprt pri 

banki__________________. 

 

S podpisom jamčim za točnost podatkov. 

Priloga:  
- POTRDILO O VPISU 

 
 

Podpis: 
______________________________ 
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1569. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena ter ukinitvi statusa 
javnega dobra

Na podlagi 21., 212. in 213. člena Zakona o graditvi 
objektov ZGO-1, 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10), 16. in 92. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, 
št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občin-
ski svet Občine Pivka na 24. redni seji dne 15. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena ter ukinitvi statusa javnega 
dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine grajeno javno dobro lokalnega 

pomena v lasti Občine Pivka na sledečih nepremičninah:
– 4235/1 in 4251/3 obe katastrske občine 2501 Petelinje.

2. člen
S tem sklepom se ukine javno dobro na nepremičninah 

s parc. št.:
– 2597/2 katastrske občine 2493 Volče
– 3650/5 in 3650/8 katastrske občine 2498 Narin.

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

listu Republike Slovenije, za nepremičnini 3650/5 in 3650/8, 
k.o. Narin pa se začne uporabljati z dnem dokončnosti odločbe 
o parcelaciji.

Št. 9000-24/2014
Pivka, dne 15. maja 2014

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

1570. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21., 212. in 213. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, 102/04 – UPB1, 92/05, 93/05, 111/05, 
120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10, 76/10, 20/11, 57/12, 
110/13, 101/13 in 22/14), 39. člena Zakona o cestah (Uradni list 
RS, št. 109/10 in 48/12), 16. in 92. člena Statuta Občine Pivka 
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 
in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 24. redni seji dne 
15. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1. člen
S tem sklepom se ustanovi grajeno javno dobro lokalnega 

pomena v lasti Občine Pivka na sledeči nepremičnini:
– občinska cesta z ID znakom 2501-4200/19-0.

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa pridobi status gra-

jenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Pivka 
z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni 
dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se 
predlaga zaznamba javnega dobra v zemljiški knjigi.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-24/2014
Pivka, dne 15. maja 2014

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

1571. Sklep o spremembah in dopolnitvah 
Sklepa o določitvi javnih športnih objektov 
občinskega pomena v Občini Pivka

Na podlagi 64. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02 
– ZGO-1, 15/03 – ZOPA), 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka 
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 
in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 24. redni seji dne 
15. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  

o določitvi javnih športnih objektov občinskega 
pomena v Občini Pivka

1. člen
Spremeni se 4. člen Sklepa o določitvi javnih športnih 

objektov občinskega pomena v Občini Pivka (Uradni list RS, 
št. 6/05, 19/09, 32/10 in 18/11) in sicer tako, da se dodata 
13. in 14. točka:

»13. Športno igrišče v Palčju, parc. št. 386/8 in 386/5, 
k.o. Palčje.

Upravljavec objekta z uveljavitvijo tega sklepa postane 
Vaška skupnost Palčje.

14. Športno igrišče v Volčah, parc. št. 2616/1/1, k.o. Volče.
Upravljavec objekta z uveljavitvijo tega sklepa postane 

Vaška skupnost Volče.«

2. člen
Vpis v zemljiško knjigo bo občinska uprava izvedla v roku 

6 mesecev od uveljavitve tega sklepa.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 9000-24/2014
Pivka, dne 15. maja 2014

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

PODČETRTEK

1572. Odlok o občinskih cestah v Občini Podčetrtek

Na podlagi 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list 
RS, št. 109/10 in 48/12), 21. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 
21/13) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, 
št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 25. redni seji 
dne 9. 5. 2014 sprejel
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O D L O K
o občinskih cestah v Občini Podčetrtek

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Podčetrtek in posto-

pek njihove kategorizacije,
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih 

cest in prometa na njih,
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne 

lokalne gospodarske javne službe,
– inšpekcijsko in redarsko nadzorstvo nad občinskimi 

cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka.

2. člen
(smiselna uporaba predpisov in pojmov)

Za vprašanja v zvezi z občinskimi cestami iz 1. člena tega 
odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporablja 
veljavna zakonodaja, ki ureja področje javnih cest.

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot 
jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste in pravila cestnega 
prometa.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinska cesta je javna cesta, ki jo občina, v skladu z 
merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto 
določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na na-
čin in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in 
pravili cestnega prometa ter niso kategorizirane kot državne 
ceste.

4. člen
(nekategorizirane ceste)

Določbe tega odloka ne veljajo za nekategorizirane ceste, 
razen za tiste nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni 
cestni promet.

5. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC), 
javne poti (JP) in občinske kolesarske poti (KP).

Lokalne ceste v Občini Podčetrtek se v skladu z merili za 
kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne 
mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ) in mestne ali krajevne 
ceste (LK).

6. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Obči-
ne Podčetrtek na predlog župana.

Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno 
strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste 
po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo 
javnih cest.

7. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomešče-
nih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, 
se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.

Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga-
jo krajevne skupnosti in zainteresirane pravne osebe. Predlogi 
morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih 
cest.

O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste 
odloči Občinski svet Občine Podčetrtek na predlog župana.

Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike 
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima 
kategorijo, določeno v tem sklepu.

Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo po 
potrebi in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občin-
skih cest za naslednje leto.

8. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s ka-
terim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot občinska 
cesta.

9. člen
(opustitev občinske ceste)

Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi 
nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za par-
kirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali 
pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občin-
ska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu 
primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če 
je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.

O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali nje-
nega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste 
odloči Občinski svet Občine Podčetrtek na predlog župana.

10. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni pro-

met, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste 
predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste od-
loči Občinski svet Občine Podčetrtek na predlog župana, njena 
kategorizacija pa se opravi po postopku iz 7. člena tega odloka.

11. člen
(turistične in druge poti)

Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in 
druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah 
in so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov ali dostopu 
in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali zname-
nitosti, niso javne poti po tem odloku.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

12. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami upravlja občinska uprava Občine 
Podčetrtek (v nadaljevanju: občinska uprava).

13. člen
(plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest)

Letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest, s ka-
terimi se določijo prednostne naloge vzdrževanja in razvoja 
občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna 
dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet Obči-
ne Podčetrtek na predlog župana, v posameznem koledarskem 
letu, po postopku, določenem za občinski proračun, in je njegov 
sestavni del.
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14. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne 
naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in 
občinskih kolesarskih povezav opravlja občinska uprava.

Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in 

razvoja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo vseh 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 evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje 

podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine ter 
vodenje zbirne evidence o javnih cestah;

– pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na 
občinskih cestah;

– pridobivanje podatkov o prekoračitvah dimenzij (višina, 
širina in dolžina) in mas vozil;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in 
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in 
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino 
Podčetrtek,

– naloge v zvezi z obveščanjem javnosti o stanju občin-
skih cest in prometa na njih,

– izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih 
postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za 
zavarovanje prometa na njih,

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in 
drugimi predpisi.

Za vse naloge iz prvega odstavka tega člena, razen za 
upravne naloge (izdaja projektnih pogojev, dovoljenj in sogla-
sij), lahko župan občine pooblasti drugo osebo javnega ali za-
sebnega prava, ki naloge opravlja v imenu in za račun občine.

15. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se 
zagotavljajo v občinskem proračunu.

IV. GRADNJA IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

16. člen
(gradnja in vzdrževanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi 
in vzdrževati na način in pod pogoji, kot to določajo predpisi, 
ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in 
prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in 
ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča, ter 
predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo 
rednega vzdrževanja javnih cest.

Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodar-
ska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje 
občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost 
občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega 
sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih 
nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih 
cest).

Investicijska vzdrževalna dela so tista dela na občinskih 
cestah, s katerimi se ne spremeni zmogljivost ceste, velikost 
njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme 
ter druge infrastrukture v območju javne ceste, s katero se 
ne sme posegati izven območja cestnega sveta; vsebuje tudi 

izvedbo izboljšav v območju cestnega sveta, ki so povezane z 
varnostjo javne ceste.

Vzdrževalna dela v javno korist so izvedba rekonstruk-
cije občinske ceste, s katero se spremeni zmogljivost ceste, 
velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in 
opreme ter druge infrastrukture v območju javne ceste, s katero 
se ne sme posegati izven območja ceste; vsebuje tudi izvedbo 
izboljšav, ki so povezane z varnostjo javne ceste.

Gradnjo in vzdrževanje občinskih cest zagotavlja občin-
ska uprava z izvajalci izbranimi po postopku in pod pogoji, ki 
so določeni z Zakonom o javnem naročanju.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinskih cest)

Zaradi gradnje občinske ceste se lahko v skladu z zako-
nom lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali obremeni.

18. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi 
gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del 
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim 
zahtevam predpisov o cestah. Za poseg v cestno telo obstoječe 
občinske ceste si mora investitor objekta ali naprave pridobiti 
soglasje občinske uprave. Stroške prestavitve občinske ceste 
krije investitor objekta ali naprave.

Investitor iz prejšnjega odstavka ni zavezanec za tisti del 
stroškov, nastalih zaradi pogojenih boljših elementov nado-
meščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po 
prejšnjem odstavku.

19. člen
(obveznost usklajenega projektiranja in gradnje 

gospodarske javne infrastrukture)
Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste 

v cestnem svetu predvideva tudi gradnja druge gospodarske 
javne infrastrukture, ki ne služi cesti ali njeni uporabi, mora 
projektna dokumentacija vsebovati tudi rešitve gospodarske 
javne infrastrukture.

Za usklajenost projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije 
objektov gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstav-
ka je pristojna občinska uprava.

Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov 
posamezne gospodarske javne infrastrukture iz prvega odstav-
ka tega člena, krije njen upravljavec.

20. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
Občinska uprava mora v fazi načrtovanja gradnje ali re-

konstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavce druge gospo-
darske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem naj-
manj 30 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo 
z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

Občinska uprava mora dati upravljavcu druge gospodar-
ske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpolago 
podatke, potrebne za uskladitev del.

Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce 
gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem, 
kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in na-
prave v občinski cesti.

V. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

21. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

Občinska uprava lahko z odločbo začasno, največ za 
dobo enega leta, prepove ali omeji uporabo občinske ceste ali 
njenega dela (omejitev prometa posameznih vrst vozil, zmanj-



Stran 4184 / Št. 38 / 30. 5. 2014 Uradni list Republike Slovenije

šanje dovoljene skupne mase, osne obremenitve ali dimenzij 
vozil, zmanjšanje dovoljene hitrosti vozil in drugi ukrepi), če je 
občinska cesta v takem stanju,

– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet 
posameznih vrst vozil,

– da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno 
propadanje te ceste,

ali
– če to terjajo utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zava-

rovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere 
zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, burje, nenadne 
poškodbe ceste ali ovire na cesti).

Občinska uprava mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlo-
gi iz prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo 
in občinskega inšpektorja, pristojnega za ceste (v nadaljnjem 
besedilu: občinski inšpektor), najmanj sedem dni ter javnost 
po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo 
označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.

Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz raz-
logov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega 
leta, določi župan.

Občinske ceste se lahko uporabljajo le za cestni promet, 
za druge namene pa samo v primerih ter na način in pod pogoji, 
določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste.

Uporaba občinske ceste, s katero se zasede cestišče z 
namenom oviranja ali preprečevanja prometa po njej, je pre-
povedana.

Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na 
občinski cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila 
poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati 
promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire 
na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih 
je povzročil.

Prepovedano je:
1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno 

vodo, odplake in druge tekočine;
2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug mate-

rial ali predmete;
3. na cestnem svetu občinske ceste:
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih 

jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali; 
– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne napra-

ve, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, 

trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati 
les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;

– nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, 
ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje 
cestnega prometa;

– postavljati nagrobne plošče in druga spominska zna-
menja;

– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– odvajati odplake in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode;
– odlagati v obcestne jarke kamenje, les, zemljo in drug 

material ali predmete, kar bi imelo za posledico oviranje in 
onemogočanje normalnega odvodnjavanja meteornih voda in 
s tem poškodovanja ceste in ogrožanje prometa;

4. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sve-
ta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter 
od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;

5. na cestišču občinske ceste:
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v 

času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako dru-
gače onesnaževati;

– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
– onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
– vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi 

pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora;
– voziti z motornimi sanmi, štirikolesniki, kros motorji, na 

način, s katerim bi se lahko poškodovalo vozišče.

Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določili tega člena.

Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna ose-
ba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili tega 
člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.

22. člen
(obveznosti lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč  

in objektov ob občinski cesti)
Lastniki oziroma uporabniki objektov ob občinski cesti 

morajo imeti na strehah le-teh, s katerih se lahko na občinsko 
cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Z objektov ob cesti mo-
rajo odstraniti ledene sveče pravočasno, tako da ne ogrozijo 
varnosti udeležencev v prometu.

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob občinski 
cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte 
ali drugih visokih nasadov ali poljščine, tako da ne segajo na 
občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo 
preglednost ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet.

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinskih cestah 
ali pločnikih v naseljih morajo vzdrževati zemljišče tako, da se 
doseže ali ohrani urejen videz naselij.

Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo imeti ustre-
zno urejeno odvodnjavanje meteornih voda iz objektov in dvo-
rišč, in sicer tako, da se ne povzroča škoda na občinski cesti 
ter erozija zemlje in povzročajo potencialne možnosti plazenja.

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
ravna v nasprotju z določili tega člena.

Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna ose-
ba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili tega 
člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

23. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob 
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh 
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta 
v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa 
od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na 
zemljišče ter znaša:

– pri lokalni cesti 5 metrov,
– pri javni poti 3 metre,
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra.
Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter posta-

vljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem 
pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske 
uprave.

Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas ob-
činske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito 
pred vplivi ceste in prometa na njej.

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju 
s soglasjem občinske uprave gradi ali rekonstruira stavbo ali 
objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali na-
prave, ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih.

Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna ose-
ba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 euro.

24. člen
(preglednost ob občinski cesti)

V območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča 
občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali 
v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno 
polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna ber-
ma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti 
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objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, 
kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.

Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek lastnik oziroma 
imetnik pravice uporabe nepremičnine, ki ravna v nasprotju z 
določili tega člena.

25. člen
(priključki na občinsko cesto)

Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki 
na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s so-
glasjem občinske uprave. S soglasjem na podlagi predpisa, 
ki ureja cestne priključke na javne ceste, se določijo tehnični 
in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova 
opremljenost s prometno signalizacijo.

Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka, 
če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost 
ceste in varnost prometa na njej.

K vlogi za izdajo soglasja mora biti priložen grafični prikaz 
priključka s tehničnimi značilnostmi.

Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in 
naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti v projektni 
dokumentaciji za te gradnje.

Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko 
cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, 
krije njegov investitor.

Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo prome-
tno signalizacijo je sestavni del ceste.

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
200 eurov.

26. člen
(gradnja in vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture  

v območju občinske ceste)
Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture 

(telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni 
električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplo-
vodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina 
Podčetrtek) je dovoljeno v območju občinske ceste graditi in 
vzdrževati le s soglasjem občinske uprave.

V soglasju za izvedbo del iz prejšnjega odstavka se dolo-
čijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če 
so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko 
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in 
zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. 
Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposre-
dno nevarnost in o tem obvestiti občinsko upravo. Upravljavec 
naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, 
vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti 
občinsko upravo.

Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko 
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti 
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in 
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o 
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov in 
naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno za-
radi 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 njihovo 
napeljavo oziroma postavitev.

Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega 
odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožale občinsko 
cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje 
ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.

Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za gra-
dnjo in vzdrževanje individualne komunalne infrastrukture.

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem občinske uprave v 
območju občinske ceste ali njenega varovalnega pasu postavi 
oziroma napelje telefonske, telegrafske in drugi kabelske vode, 
nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizaci-
jo, vodovod, toplovod ter druge podobne naprave.

Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna ose-
ba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

27. člen
(izredni prevoz po občinski cesti)

Izredni prevoz je prevoz z vozilom ali skupino vozil, ki 
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom presega s predpisi dovo-
ljeno skupno maso, osne obremenitve ali mere (širina, dolžina, 
višina). Izredni prevoz je tudi prevoz, pri katerem je vozilo 
samo ali skupaj s tovorom v mejah s predpisom dovoljene 
skupne mase, osnih obremenitev ali mer, vendar pa presega 
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na cesti 
ali njenem delu.

Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih 
cestah, izda občinska uprava v 15 dneh po vložitvi popolne 
zahteve. V njem se določijo način in pogoji prevoza ter višina 
povračila za izredni prevoz. O izdanih dovoljenjih obvesti poli-
cijo in občinskega redarja.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne 
prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevo-
znosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih 
in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah, zaradi obrambnih 
potreb, pri vleki pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa ali 
tovornega vozila, ustavljenega na vozišču, vendar le do najbliž-
jega kraja, kjer se lahko to vozilo izloči iz prometa. Izvajalec pre-
voza mora pred začetkom izrednega prevoza z občinsko upravo 
uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.

Voznik, ki opravlja izredni prevoz v nasprotju z dovolje-
njem za izredni prevoz, oseba, ki naloži tovor v nasprotju z 
dovoljenjem za izredni prevoz, oziroma naročnik prevoza, ki 
zahteva, da se prevoz opravlja v nasprotju z dovoljenjem za 
izredni prevoz, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravlja 
izredni prevoz v nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz, 
ki naloži tovor, oziroma kot naročnik prevoza zahteva da se 
prevoz opravlja v nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz, 
odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika po-
sameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki opravlja izredni prevoz v nasprotju z dovoljenjem za izredni 
prevoz in voznik, pravna oseba, samostojni podjetnik posame-
znik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njihova 
odgovorna oseba, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja za 
izredni prevoz, se kaznuje za prekršek z globo, ki je predpisana 
v zakonu, ki ureja ceste.

28. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na 
tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za 
promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka dovoljenje za 
delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževa-
nje cest ter za opravljanje tistih vzdrževalnih del na cesti, za ka-
tera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.

Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi 
za športne in druge prireditve na njej.

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste 
izda občinska uprava. Dovoljenju mora biti priložena od ob-
činske uprave potrjena situacijska skica začasne prometne 
ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
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O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izva-
janja vzdrževalnih del, za katere na podlagi drugega odstavka 
tega člena ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh 
del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti 
policijo, občinsko redarstvo in občinskega inšpektorja. Obvesti-
lu mora biti priložena od občinske uprave potrjena situacijska 
skica začasne prometne ureditve v času delne ali popolne 
zapore občinske ceste. O izvajanju vzdrževalnih del na dolo-
čenem cestnem odseku, ki bi lahko vplivala na njihovo varnost, 
občinska uprava obvesti javnost na krajevno običajen način.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 
15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati 
podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predla-
ga delna ali popolna zapore ceste, o načinu in času trajanja 
njihove izvedbe ter situacijsko skico začasne prometne ureditve 
v času delne ali popolne zapore ceste. Občinska uprava lahko 
spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga 
med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih pri-
reditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi 
obremenitvami ceste.

Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo 
občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi 
za športne in druge prireditve na občinski cesti.

Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji 
za izvedbo zapore ceste, odgovorno osebo za postavitev zapore, 
preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

Zaporo postavi strokovno usposobljena pravna oseba ali 
izvajalec vzdrževanja občinske ceste, na predlog in stroške 
predlagatelja zapore, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, 
občinsko redarstvo in občinskega inšpektorja najmanj tri dni 
pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno 
zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve 
na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali 
preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja.

Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna ose-
ba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek strokovno 
usposobljena pravna oseba ali izvajalec vzdrževanja občinske 
ceste, če delno ali popolno zaporo občinske ceste izvede brez 
dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, ali v predpisanem roku 
na predpisan način ne obvesti policije, občinskega redarstva in 
občinskega inšpektorja o izvedbi zapore, odgovorna oseba pa 
z globo 200 eurov.

29. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema  

na občinskih cestah)
O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne 

signalizacije na občinskih cestah odloča občinska uprava.
Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga 

obvestilna signalizacija, samo v skladu s predpisi o prometni si-
gnalizaciji. O postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije 
odloča občinska uprava, ki ima pravico do povrnitve stroškov za 
postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
brez soglasja postavi turistično in drugo obvestilno signalizacijo 
v območju občinske ceste ali jo postavi v nasprotju s pogoji iz 
soglasja.

Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna ose-
ba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

30. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v 
območju občinskih cest je dovoljeno le s soglasjem občinske 
uprave.

Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih ce-
stah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja, pre-
gledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž voz-
išča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje 
v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji 
iz soglasja.

Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna ose-
ba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

31. člen
(pritožbeni organ)

Zoper soglasja, dovoljenja in odločbe, ki jih po določbah tega 
odloka izdaja občinska uprava, je dovoljena pritožba na župana.

VI. INŠPEKCIJSKO IN REDARSKO NADZORSTVO 
OBČINSKIH CEST

32. člen
(opravljanje inšpekcijskega in redarskega nadzorstva)

Za uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov 
o cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, 
je pristojen medobčinski inšpektorat in redarstvo, v skladu s 
pooblastili, ki jim jih dajejo predpisi o cestah, inšpekcijskem 
nadzoru in občinskem redarstvu.

33. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Za občinskega inšpektorja, pristojnega za ceste, je lahko 
imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja 
inšpekcijski nadzor:

– predpisano izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja 
sistem javnih uslužbencev;

– ustrezne delovne izkušnje, določene s predpisi, ki urejajo 
notranjo organizacijo in sistemizacijo v organih državne uprave, in

– strokovni izpit za inšpektorja.
Izjemoma se za inšpektorja ob sklenitvi delovnega raz-

merja lahko imenuje oseba, ki nima strokovnega izpita za 
inšpektorja, vendar mora ta izpit opraviti najkasneje v enem 
letu od dneva imenovanja za inšpektorja.

VII. KONČNI DOLOČBI

34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

občinskih cestah (Uradni list RS, št. 95/99).

35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-179/2014
Podčetrtek, dne 12. maja 2014

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

1573. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – 
Virštanj

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Urad-
ni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 
25. redni seji dne 9. 5. 2014 sprejel
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S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj

1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 1394/3 v 

površini 74 m2, parc. št. 1394/6 v površini 160 m2, parc. št. 1398/2 
v površini 226 m2, parc. št. 1398/4 v površini 425 m2, parc. 
št. 1398/6 v površini 108 m2, parc. št. 1398/7 v površini 459 m2, 
parc. št. 1398/9 v površini 1564 m2, vse k. o. 1231 – Virštanj.

2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti zna-

čaj zemljišča v splošni rabi in postanejo last Občine Podčetrtek.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Pod-

četrtek, bo za navedene nepremičnine sklenjen pravni posel po 
postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-183/2014
Podčetrtek, dne 12. maja 2014

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

PREBOLD

1574. Zaključni račun proračuna Občine Prebold 
za leto 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4) Uradni list 
RS, št. 11/11 in 14/13 – popravki in 15. člena Statuta Občine 
Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je občinski svet na 29. seji 
3. aprila 2014 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Prebold za leto 2013

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Prebold 

za leto 2013.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2013 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Prebold za leto 
2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom 
leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2013 se 

brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410/2/2014
Prebold, dne 3. aprila 2014

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak l.r.

REČICA OB SAVINJI

1575. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 
2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 
51/10), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4) in 16. in 94. člena Statuta Občine Rečica ob 
Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine 
Rečica ob Savinji na 31. redni seji dne 15. 5. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o proračunu Občine Rečica ob Savinji  

za leto 2014

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 

2014 (Uradni list RS, št. 112/13) se 2. člen spremeni tako, da 
se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

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

 v evrih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/ 
Konto/Podkonto

 Proračun 
leta 2014

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.617.389
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  1.834.007

70 DAVČNI PRIHODKI 1.560.637
700 Davki na dohodek in dobiček 1.402.162
703 Davki na premoženje 95.775
704 Domači davki na blago in storitve 62.600
706 Drugi davki 100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 273.370
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 229.645
711 Takse in pristojbine 1.300
712 Globe in druge denarne kazni 1.400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.500
714 Drugi nedavčni prihodki 38.525

72 KAPITALSKI PRIHODKI 111.272
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 111.272

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 672.110
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 672.110
741 Prejeta sred. iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.809.694
40 TEKOČI ODHODKI 966.855

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 150.891
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 23.050
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402 Izdatki za blago in storitve 424.839
403 Plačila domačih obresti 14.510
409 Rezerve 353.565

41 TEKOČI TRANSFERI 834.050
410 Subvencije 148.446
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 412.300
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 80.435
413 Drugi tekoči domači transferi 192.869
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 968.089
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 968.089

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 40.700
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 27.200
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 13.500

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –192.305

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 0

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 finančnih naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE 230.000

500 Domače zadolževanje 230.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA 51.810

550 Odplačila domačega dolga 51.810
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –14.115

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 178.190
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 192.305
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 14.115

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 ter podkonte, določene 
s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani občine.«

2. člen
Spremeni se besedilo 9. člena in se glasi:
»Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sred-

stva med odhodki proračuna v višini 965 evrov. Sredstva splo-
šne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene 
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali 
za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovlje-
na v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo 
mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske 
rezervacije odloča župan.«

3. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 11. člena in se 

glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v raču-
nu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži 
za odobrena sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna 
Evropske unije za projekt Medgen borza, v višini 230.000 EUR, 
največ za obdobje do prejema teh sredstev.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2014-8
Rečica ob Savinji, dne 15. maja 2014

Župan
Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.

1576. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Rečica ob Savinji

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) in 16. člena 
Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 
54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 31. redni 
seji dne 15. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine 

Rečica ob Savinji

1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Rečica ob Savinji se 

imenujejo:
1. Jana Jurak Zidarn – predsednica,
2. Manja Rakun – namestnica predsednice,
3. Irena Štorgel – članica,
4. Stanislav Kolenc – namestnik članice,
5. Cvetka Pukart – članica,
6. Sergeja Flere – namestnica članice,
7. Marija Žuntar – članica,
8. Jasna Tlaker – namestnica članice.

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO308&pogled=osnovni
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=84767d92-0f7c-4c51-9cc8-076973447491
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2. člen
Sedež Občinske volilne komisije Občine Rečica ob Savinji 

je v prostorih Občine Rečica ob Savinji na Rečici ob Savinji 55, 
3332 Rečica ob Savinji.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rečica ob Savinji 
št. 041-0003/2010-1 (Uradni list RS, št. 46/10).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 041-0001/2014-11
Rečica ob Savinji, dne 15. maja 2014

Župan
Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

1577. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na 
kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje)

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8), 
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Urad-
ni list RS, št. 94/07, 27/08, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 
40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska 
Bistrica na 23. redni seji dne 14. 5. 2014, sprejel

O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji 
Grobelnik (Zgornje Prebukovje)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostor-
ski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik 
(Zgornje Prebukovje), v nadaljevanju OPPN, ki ga je izdelal 
IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica, pod št. naloge 19/2012-OPPN.

2. člen
(vsebina odloka)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Pre-
bukovje), v nadaljevanju odlok, določa ureditveno območje 
OPPN, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnove pro-
jektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na go-
spodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve 
in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje na-
rave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, 
odstopanja ter obveznosti investitorja.

Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi grafični del 
in priloge.

II. UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

3. člen
(ureditveno območje OPPN)

Območje obravnave se nahaja v kraju Zgornje Prebukov-
je. Veliko je ca. 5.652 m2 in obsega parceli št. 554 in 555, obe 
k.o. Prebukovje.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 
V PROSTOR

4. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi zemljišči)

Prometno bo ureditveno območje OPPN podrejeno nave-
zano na lokalno cesto Ogljenšak–Kalše, preko obstoječe javne 
dovozne poti Zg. Prebukovje–Lastinja.

Za potrebe novega hleva in skladišča pridelkov je treba 
zgraditi nove komunalne vode (vodovod, komunalna kanaliza-
cija) in jih priključiti na obstoječo vodovodno omrežje, ki se bo 
priključevalo na območju obstoječega hleva južno od območja.

Območje prečka NN elektro vod – 20 kV daljnovod Kalše 
(d-470), ki ga je treba prestaviti. Za potrebe napajanja predvide-
nih objektov z električno energijo je treba izgraditi NN kablovod 
iz parc. št. 618/3, k.o. Prebukovje do predvidene nizkonapeto-
stne omarice PMO na predvidenem objektu hleva. Padavinske 
odpadne vode je treba odvajati v predvideno padavinsko kanali-
zacijo, z iztokom na predvideno ponikovalnico na severnem robu 
obravnavanega območja, tehnološko odpadno vodo-gnojevko 
pa v zunanjo laguno za gnojevko. Zraven lagune je treba urediti 
še gnojišče, katero bo služilo za skladiščenje gnoja.

5. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)

Načrtovana je gradnja hleva za krave molznice (50 glav), 
skladišča pridelkov, koritastega silosa in gnojne jame, enostav-
nih in nezahtevnih objektov (pomožnih infrastrukturnih objek-
tov, ki so sestavni del prometne in komunalne ter energetske 
ureditve in pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov) ter objek-
tov gospodarske javne infrastrukture (prometne, komunalne in 
energetske) opisanih v 4. členu in IV. poglavju.

6. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

1. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo HLEVA:
– horizontalne dimenzije: 50,00 m x 27,00 m ±2 m v raz-

položljive smeri;
– etažnost: klet (K)+pritličen (P) oziroma pritličen (P);
– višina: 10,30 m ±2 m;
– tloris objekta: podolgovata pravokotna oblika;
– streha: dvokapnica z naklonom 20°–30°, krita z okolju 

prijazno temno pločevinasto toplotno izolirano kritino, oziroma 
drugo temno kritino;

– smer slemena je razvidna iz grafičnih prilog;
– lega je določena z gradbeno linijo in mejo in razvidna 

iz karte št. 4: Zazidalna situacija s karakterističnim prerezom.
2. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo SKLA-

DIŠČA PRIDELKOV:
– horizontalne dimenzije: 28,00 m x 15,00 m ±2 m v raz-

položljive smeri;
– etažnost: pritličen z delno izkoriščenim podstrešjem;
– višina: 8,30 m ±2 m;
– tloris objekta: podolgovata pravokotna oblika;
– streha: dvokapnica z naklonom 20°–30°, krita z okolju 

prijazno temno pločevinasto toplotno izolirano kritino, oziroma 
drugo temno kritino;

– smer slemena je razvidna iz grafičnih prilog;
– lega je določena z gradbeno linijo in mejo in razvidna 

iz karte št. 4: Zazidalna situacija s karakterističnim prerezom.
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3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo KORI-
TASTEGA SILOSA:

– horizontalne dimenzije: 40,00 m x 13,00 m ±1 m v raz-
položljive smeri;

– višina: 2,5 m;
– prostornina: 1300 m3;
– možnost pokritja silosa s streho;
– lega je določena z gradbeno linijo in mejo in razvidna 

iz karte št. 4: Zazidalna situacija s karakterističnim prerezom.
4. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo GNO-

JIŠČA:
– horizontalne dimenzije: 12,00 m x 8,00 m oziroma v 

skladu s tehnološkimi potrebami;
– višina: 2 m;
– prostornina: ca. 192 m3;
5. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo LAGUNE:
– (zunanji) premer 14,5 m oziroma v skladu s tehnološki-

mi potrebami;
– višina: 4 m;
– prostornina: ca. 615 m3.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

Zasnova projektnih rešitev  
prometne infrastrukture

7. člen
(cestni priključek)

Območje OPPN bo navezano na obstoječo dovozno jav-
no pot JP 946031 Zg. Prebukovje–Lastinja, ki se prometno 
navezuje na lokalno cesto LC 440031 Ogljenšak–Kalše.

Priključek je potrebno urediti v skladu s Pravilnikom o 
cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 
109/10 – ZCes-1).

Priključek in njegova neposredna okolica ob cesti morajo 
biti urejeni tako, da je zagotovljena zadostna preglednost na 
cesti in na priključku v obeh smereh na cesto in obratno. Pri 
umestitvi v prostor je potrebno upoštevati varovalni pas javne 
poti oziroma je potrebno upoštevati odmik objektov min. 3 m 
od roba javne poti.

Pred pričetkom gradnje in po končani gradnji je potrebno 
pisno obvestiti KS Šmartno na Pohorju. Vsi posegi, ki se bodo 
dogajali v času gradnje ob in na javni poti št. 946031 Zg. Pre-
bukovje–Lastinja, morajo biti predhodno usklajeni med investi-
torjem in Krajevno skupnostjo Šmartno na Pohorju. Morebitno 
odvodnjavanje mora biti urejeno tako, da meteorne vode ne 
povzročajo škode ob in na javni poti. Investitor je dolžan javno 
pot po posegu spraviti v prvotno stanje na svoje stroške.

8. člen
(notranja prometna ureditev)

Znotraj območja hleva in skladišča pridelkov se uredijo 
vozne in manipulativne površine. Površine se zasnujejo tako, da 
je zagotovljena prevoznost merodajnih vozil določenih skladno s 
predvideno dejavnostjo ter prevoznost intervencijskih in dostav-
nih vozil. Vse prometne površine morajo biti primerno utrjene.

Pogoji za komunalno in energetsko urejanje

9. člen
(vodooskrba)

Za potrebe novega hleva in skladišča pridelkov je po-
trebno zgraditi novi vodovodni cevovod, ki se priključuje na 
območju obstoječega hleva predvidenega za rušitev na južni 
strani od obravnavanega območja. Nov hlev se priključi na 

interno omrežje oziroma obstoječ vodovodni priključek preko 
katerega se v tem času zagotavlja pitna voda za stanovanjski 
objekt in obstoječ objekt. Za merjenje porabe vode je potrebno 
predvideti jašek z vodomerom in zasunom izven objekta.

10. člen

(odvajanje odpadnih voda)
Treba je predvideti ločeni sistem odvajanja odpadnih 

voda.
Industrijsko odpadno vodo predstavlja gnojevka. Laguna 

za gnojevko je predvidena pod objektom hleva. Gnojišče je 
predvideno na zunanji severni strani hleva, v velikosti 192 m3, 
katero služi za skladiščenje gnoja iz boksov za teleta, porodni-
šnice in prostora za bolno živino, kateri so nastlani s slamo.

Vsi vodi za odvajanje odpadnih vod – gnojevke, gnojna 
jama in zbirni kanali v hlevu morajo biti načrtovani vodotesno 
in odporno na gnojevko, oziroma urejeno v skladu z Uredbo 
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje 
domačih živali (Uradni list RS, št. 10/99, 7/00, 41/04 – ZVO-1).

Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in 
strešin je treba urediti tako, da bo v čim večji možni meri zmanj-
šan odtok padavinskih voda z urbanih površin.

Padavinske odpadne vode iz obravnavanega območja 
je treba odvajati v predvideno padavinsko kanalizacijo, ki se 
nato naveže na predvideno ponikovalnico na severnem robu 
obravnavanega območja.

Padavinske vode s streh in vode, ki ne bodo onesnažene 
z vodi škodljivimi snovmi je treba speljati v predvideno poni-
kovalnico.

Odvodnjo padavinskih vod iz parkirnih in manipulativnih 
površin je treba urediti preko peskolovov in lovilca olj iz kate-
rega se nato odpadne padavinske vode speljejo v predvideno 
ponikovalnico.

Če je iz geološkega poročila razvidno da ponikanje ni 
možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok ali 
površinski odvodnik, če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri tem 
mora ureditev odvodnje biti načrtovana tako, da bodo padavin-
ske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega 
območja. V primeru odvodnje po erozijsko nestabilnih ali plazo-
viti ogroženi brežini je treba predvideti odvodnjo po kanaletah 
ali drugače utrjenih muldah.

11. člen
(elektrooskrba)

Območje prečka NN elektro vod – 20 kV daljnovod Kalše 
(d-470), ki vključen z SN izvodom Šmartno iz RTP 110/20 kV 
Slovenska Bistrica, ki ga bo potrebno prestaviti, kolikor se pri 
načrtovanju in gradnji objektov na območju ne bodo morala 
upoštevati določila 48. člena Energetskega zakona (Uradni 
list RS, št. 27/07 in 70/08) glede varovalnih pasov elektroe-
nergetskega omrežja, Uredbe o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in 
Pravilnika o projektnih omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovanega pasu elektroener-
getskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).

Za napajanje obravnavanega območja z električno ener-
gijo, bo potrebno:

– izgraditi NN kablovod iz parc. št. 618/3, k.o. Prebukovje 
do predvidene nizkonapetostne omarice PMO na predvidenem 
objektu hleva za potrebe napajanja predvidenih objektov z 
električno energijo;

– prestaviti 20 kV daljnovod Kalše (d-470) na novo traso 
oziroma jih mehansko zaščititi;

– pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo 
in pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bodo 
potekale trase prestavljenih elektroenergetskih vodov;

– med projektiranjem predvidenih objektov se mora inve-
stitor oziroma projektant seznaniti s točno lokacijo obstoječih 
elektroenergetskih vodov in naprav, katere je potrebno vrisati 
v situacijo komunalnih vodov;
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– pred pričetkom gradbenih del se morajo izvajalci sezna-
niti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in 
naprav ter naročiti zakoličbo kablov.

12. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)

V bližini in na območju posega potekajo obstoječe teleko-
munikacijske instalacije.

Kolikor bodo obstoječe telekomunikacijske instalacije 
ogrožene jih je pred pričetkom del potrebno prestaviti in ustre-
zno zaščititi. Vse stroške prestavitev, zaščite ali eventualnih 
poškodb na TK instalacijah nosi investitor. Vsa dela bodo vršili 
strokovni delavci upravljavca telekomunikacijske infrastrukture.

13. člen
(ogrevanje)

Objekta je možno ogrevati na električno energijo. Ogreva-
nje na ekološko nesprejemljive energente ni dopustno.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE 

DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

14. člen
(vplivi na okolje)

Z načrtovanimi ureditvami in ob upoštevanju ukrepov, ki 
jih predpisuje veljavna zakonodaja, se pričakuje sprejemljiv 
vpliv na okolje, ki ne presega zakonsko dopustnih meja za 
posamezno sestavino okolja.

15. člen
(varstvo pred hrupom)

Skladno z veljavno zakonodajo se ureditveno območje 
nahaja v IV. stopnji varstva pred hrupom. Umeščene dejavnosti 
ne smejo biti vir hrupa, ki bi presegal predpisane mejne ravni 
hrupa. Dovoljena je uporaba tistih delovnih naprav in mehani-
zacije, ki so izdelane v skladu z normami kakovosti za emisije 
hrupa. Gradnja naj poteka v dnevnem času, v nočnem času pa 
samo v primeru neodložljivih vzdrževalnih ali drugih del.

Gradbišče lahko obratuje le v dnevnem času med 
7.00 in 19.00 uro.

16. člen
(varstvo pred onesnaženjem zraka)

Območje občine spada po Uredbi o kakovosti zunanjega 
zraka v I. stopnjo onesnaženosti.

Objekta, oziroma hlev in skladišče pridelkov kot celota, 
morata biti po svoji dejavnosti ekološko čista, koncentracija 
smradu iz hleva, ki se sprošča v okolje, pri takem sistemu ne 
sme biti velika, oziroma mora biti zaradi zračnosti in velikosti 
hleva – kapaciteti zraka, minimalna. Nekaj več smradu se lahko 
sprosti ob mešanju in črpanju gnojevke in gnojnice ter odvozu 
gnojevke in gnoja na travniške in njivske površine – 2x letno.

Prezračevanje prostorov mora biti primerno in glede na 
namensko uporabo ustrezno urejeno – naravno in trajno vzgon-
sko. Prezračevanje se izvede tako, da se hladni zrak dovaja 
preko vetrnih zaves – mrež, ki preprečuje direktni udar hladne-
ga zraka do živali, oziroma preko nameščenih podokenskih 
zračnih odprtin, ali izpod kapi strehe ter odvodom toplega zraka 
preko slemenskega zračnika po celotni dolžini hleva.

V izogib onesnaženju zraka je treba objekt ogrevati na 
okoljsko neoporečne energente.

V času izkopa zemljine in ostalih gradbenih del, je treba 
ob neugodnih vremenskih razmerah (suho in vetrovno vreme) 
površine vlažiti ali drugače preprečiti emitiranje prašnih delcev 
v ozračje.

Potrebno je upoštevati vso veljavno zakonodajo s področ-
ja zaščite pred onesnaženjem zraka.

17. člen
(varstvo pred onesnaževanjem podtalnice)

Območje obravnave se nahaja na območju varovanja 
podtalnice. Obravnavano območje leži v širšem vodovarstve-
nem območju zajetij pitne vode, z oznako VVO III, po Uredbi 
o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, 
Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja 
(Uradni list RS, št. 24/07, 32/11 in 22/13).

Posegi na vodna in priobalna zemljišča so dovoljeni za 
posege, ki so opredeljeni v 37. členu Zakona o vodah.

Odpadne vode, ki bodo nastale zaradi obratovanja de-
javnosti so:

– padavinske vode s parkirnih površin in streh objektov in
– industrijske odpadne vode.
Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej je 

treba na celotnem območju urejanja omejiti ali preprečevati z 
naslednjimi ukrepi:

– izkopi gradbenih jam predvidenih objektov morajo biti 
izvedeni najmanj 2,0 m nad najvišjo koto podzemne vode;

– treba je izvesti ločen sistem odvajanja odpadnih voda;
– padavinske vode je treba voditi v predvideno padavin-

sko kanalizacijo z iztokom v predvideno ponikovalnico;
– odvodnjo padavinskih vod iz parkirnih in manipulativnih 

površin je treba urediti preko peskolovov in lovilca olj iz kate-
rega se nato odpadne padavinske vode speljejo v predvideno 
ponikovalnico;

– industrijske odpadne vode se odvajajo v za to posebej 
pripravljene objekte (laguna, gnojišče);

– pri gradnji se ne uporabljajo materiali, ki vsebujejo 
nevarne spojine;

– odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih 
površinah in infrastrukturnih objektih na gradbišču se ne smejo 
izpuščati v podtalje, z njimi je treba ravnati v skladu z določili 
veljavne uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda iz virov onesnaževanja;

– vsa dela po projektu je treba izvajati v skladu s tehnični-
mi predpisi in standardi, ki veljajo za tovrstna dela;

– na gradbišču ni dovoljeno izpiranje mobilnih transpor-
terjev (hrušk);

– gradbeni stroji na gradbišču in transportna vozila za do-
voz in odvoz iz gradbišča morajo biti tehnično brezhibna, da ne 
bi prišlo do kontaminacije tal in voda zaradi izlitja goriva ali olja. 
Redno vzdrževanje teh strojev in vozil se mora izvajati izven 
gradbišča, v ustrezno opremljenih avtomehaničnih delavnicah;

– ob večjem deževju je treba izvajanje del z gradbenimi 
stroji v območju gradbene jame prekiniti, da se v primeru ne-
sreče (npr.: v primeru razlitja naftnih derivatov) prepreči hitro 
in nekontrolirano pronicanje v nižje z vodo zasičene zemeljske 
plasti;

– prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih 
odpadkov v tla (ali v kanalizacijski sistem, ko bo ta zgrajen);

– v času gradnje je potrebno zagotoviti zaščitne ukrepe v 
primeru razlitja nevarnih in škodljivih tekočin iz delovnih strojev 
(ogljikovodiki, PAH, maščobe in olja). Enaki ukrepi so potrebni 
za vse delovne stroje, ki bodo v času gradnje opravljali dela 
izven območja posega;

– investitor je dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne 
ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno 
onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, 
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi 
oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 
usposobljenih delavcev.

Izdelati in predložiti je potrebno revidirano analizo tve-
ganja za onesnaženje in sicer na način, ter v obsegu, kot 
to določata 50. in 51. člen Pravilnika o kriterijih za določitev 
vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06 in 
58/11). Iz rezultatov predmetne analize tveganja mora biti jasno 
razvidno, ali je tveganje za onesnaženje podzemne vode, vsled 
predvidenega posega, še sprejemljivo. Vse izsledke revidirane 
analize tveganja za onesnaženje je potrebno upoštevati pri 
izdelavi projektne dokumentacije PGD.
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Projektni dokumentaciji za pridobitev vodnega soglasja je, 
s strani Kmetijsko svetovalne službe pristojnega Živinorejskega 
zavoda, treba priložiti ustrezni program z gnojilnim načrtom 
(Ekološka presoja vpliva reje živali na okolje), iz katerega mora 
biti razvidno predvsem:

– potrebna kapaciteta predvidene gnojne jame za polletno 
skladiščenje gnojevke,

– možnost neobremenjenega gnojenja z upoštevanjem 
končnega staleža živali ter

– zadostnost in lokacija razpoložljivih kmetijskih površin 
za predvideno gnojenje. Iz gnojilnega načrta mora biti jasno 
razvidno, da pri gnojenju niso presežene mejne vrednosti, 
določene z Uredbo o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi 
in gnojil v tla (Uradni list RS, št. 84/05, 62/08, 62/08 in 113/09).

18. člen
(varovanje tal)

Lokacija predvidene gradnje leži na območju majhne do 
velike verjetnosti pojavljanja plazov in na erozijskem območju 
običajnih zaščitnih ukrepov, zato bo v fazi PGD potrebno izde-
lati geološko poročilo, iz katerega bo razviden način temeljenja 
objekta in zmožnost ponikanja, ter v času gradnje zagotoviti 
geomehanski nadzor.

Med gradnjo je potrebno:
– posege v tla izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše 

površine tal;
– z viški materiala iz izkopa gradbenih jam za temeljenje 

ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o obremenjevanju tal 
z vnašanjem odpadkov;

– posebno pozornost posvetiti onesnaženim tlom v pri-
meru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. 
V tem primeru je treba onesnaženi material pred odlaganjem 
na začasno ali trajno odlagališče poiskati skladno z določili 
veljavnega pravilnika o ravnanju z odpadki. Pred začetkom 
odstranjevanja mora biti določena tudi lokacija začasnega od-
lagališča;

– na celotnem območju gradbenih del, dovoznih cest in 
drugih manipulativnih površin, po katerih bo potekal transport 
odstranjenega in gradbenega materiala, uporabljati le tehnično 
ustrezna vozila, pri sami gradnji pa uporabljati tehnično brez-
hibne gradbene stroje in ostalo mehanizacijo.

Po končani gradnji je treba odstraniti pomožne objekte 
in vse ostanke začasno deponiranih materialov ter primerno 
urediti površine.

19. člen
(odpadki)

Po Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/09) je predvideno 
ločeno zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo ko-
munalnih odpadkov. Vsak objekt v območju mora biti opremljen 
s posodami za smeti, odvoz komunalnih odpadkov pa urejen 
preko pooblaščene organizacije.

Z zemeljskim materialom od izkopov za temelje je treba 
ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju z odpadki, 
ki nastanejo pri gradbenih delih.

Odpadke v času gradbenih del in po izgradnji je potrebno 
zbirati ločeno ter poskrbeti za njihovo dokončno deponiranje 
ali recikliranje.

20. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Ureditveno območje OPPN leži na področju, ki ni posebej 
varovano glede varovanja kulturne dediščine ali njenih enot. 
Najbližja enota kulturne dediščine, EŠD 20135 Zgornje Prebu-
kovje-Fedigecova kapelica, je oddaljena ca. 100 m.

Na območju obravnave ni bilo opravljenih predhodnih 
arheoloških raziskav za oceno arheološkega potenciala.

Kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravlje-
ne pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva 

arheoloških ostalin potrebo Zavodu za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne 
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad pose-
gi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki 
gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Maribor, vsaj 10 dni 
pred pričetkom zemeljskih del.

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splo-
šni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika/investitor-
ja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da 
najdbi zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi 
takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalih, ki jim 
grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ 
to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, 
dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma 
se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki 
ogroža obstoj arheološke ostaline.

21. člen
(varstvo narave)

Obravnavani zemljišči se v celoti nahajata v območju 
predlaganem za zavarovanje, območju pričakovanih narav-
nih vrednot (Pohorje – nahajališče redkih mineralov in ka-
mnin), ekološko pomembnem območju (EPO ID-4100 Pohorje) 
in posebnem varstvenem območju – območju Nature 2000 
(SI3000270 – SCI Pohorje).

Na področju posebnega varstvenega območja (območje 
Nature 2000) in področju ekološko pomembnega območja, 
se posegi lahko izvedejo izključno na območju, ki je v OPPN 
opredeljeno kot območje izgradnje kmetijskih objektov, sicer 
se ohranja obstoječ obseg in obstoječe ekološke značilnosti 
habitatov.

Na področju pričakovanih naravnih vrednot obstajajo 
možnosti obstoja naravnih vrednot, katere najdbo mora lastnik 
zemljišča/investitor/odgovorni vodja čim prej obvestiti pristojno 
organizacijo za ohranjanje narave.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

22. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno  

z varstvom pred požarom)
Vsi objekti v območju morajo biti dimenzionirani in pro-

jektirani na potresno območje VIII. do VII. stopnje po MCS 
lestvici (50-letno povratno obdobje), s projektnim pospeškom 
tal 0,10 g.

Pri načrtovanju gradbene konstrukcije objektov je po-
trebno upoštevati drugi odstavek 4. člena in 5. člen Pravilnika 
o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, 
št. 101/05).

Na obravnavanem območju ni nevarnosti poplav in viso-
ke podtalnice, se pa območje nahaja na območju majhne do 
velike verjetnosti pojavljanja plazov in na erozijskem območju 
običajnih zaščitnih ukrepov.

V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč v 
času obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih 
škodljivih tekočin in materialov, je treba z ukrepi preprečiti 
izlitje nevarnih snovi v vodotoke in podtalnico in takoj obvestiti 
najbližji center za obveščanje, policijo ali gasilsko enoto.

Požarno varnost je treba zagotoviti v skladu z zakonodajo, 
ki ureja to področje. Pri projektiranju je treba upoštevati požar-
na tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka 
požara zaradi uporabe požarno nevarnosti snovi ter širjenja 
požara med posameznimi poselitvenimi območji:

– treba je upoštevati požarno ogroženost naravnega oko-
lja;
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– zagotoviti ukrepe varstva pred požarom v skladu z 
veljavno zakonodajo;

– treba je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za 
gašenje;

– treba je zagotoviti potrebne odmike med objekti ali po-
trebne protipožarne ločitve;

– zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premože-
nje pri požaru ter dostopov, dovozov;

– dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti pro-
jektirane ali izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 100 kN;

– treba je zagotoviti potrebne površine za gasilce ob 
zgradbah: dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska 
vozila, postavitvene površine in delovne površine za gasilska 
vozila.

Med gradnjo je treba usposobiti in zagotoviti intervencij-
sko skupino za primer nepredvidenih nesreč in njihovo sana-
cijo.

23. člen
(stabilnost terena)

Vsi posegi na območju OPPN se izvajajo na podlagi ge-
omehanskega poročila o sestavi in nosilnosti tal ter o pogojih 
temeljenja objektov.

VII. ETAPNOST IZVEDBE

24. člen
(etapnost)

Prostorske ureditve, načrtovane s tem OPPN, se izvedejo 
v celoti v eni etapi oziroma se lahko izvajajo fazno,  kolikor 
objekti niso odvisni eden od drugega.

VIII. TOLERANCE

25. člen
(dovoljena odstopanja)

Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu z 
navedenimi tolerancami določijo v projektni dokumentaciji v 
skladu z določili tega odloka.

Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energet-
ska in prometna infrastruktura, omrežje zvez), določenih s 
tem odlokom, so dopustna, če se v nadaljnjem podrobnejšem 
proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali 
vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer ugotovi, da 
so z oblikovalskega ali gradbenotehničnega ali okoljevarstve-
nega vidika možne boljše tehnične rešitve, ki pa ne smejo po-
večevati negativnega vpliva načrtovanega posega na sosednje 
objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega 
območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in 
ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje.

Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve uskla-
jene s pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k temu 
OPPN. V primeru odstopanj od pogojev je treba ponovno pri-
dobiti mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Odstopanja 
ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

26. člen
(splošne obveznosti)

Pred pričetkom del mora investitor in izvajalec preveriti 
lego eventualno obstoječih komunalnih in energetskih naprav, 
jih po potrebi zavarovati, zaščititi ali premestiti pod pogoji 
upravljavcev.

Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege izve-
sti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo ter pri tem ne 
smejo poslabšati razmer na sosednjih območjih.

Plodno zemljo, ki nastaja pri izkopih, obvezno deponirati 
in uporabiti za ureditev zelenih površin. Gradnjo je treba načr-
tovati tako, da območje gradbišča in njegove ureditve ne bo 
posegalo na zemljišča zunaj ureditvenega območja.

Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi mora inve-
stitor in izvajalci upoštevati vse smernice, mnenja, ki so sestav-
ni del občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja občinskega 
podrobnega prostorskega načrta spremenijo in niso več v skla-
du z osnovnimi določili odloka, je potrebno le-tega novelirati.

27. člen
(posebne obveznosti)

Investitor je dolžan na svoje stroške zgraditi manjkajočo 
komunalno opremo ter prometno infrastrukturo, kot je načrtova-
na s tem OPPN ali z občino pred izdajo gradbenega dovoljenja 
skleniti pogodbo o opremljanju.

V skladu z 49.b členom Zakona o graditvi objektov si mora 
investitor pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ARSO, po kon-
čanem projektiranju in pred gradnjo objektov na obravnavanem 
območju, pridobiti vodno soglasje.

Vloga in dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja 
morata biti izdelani v skladu s Pravilnikom o vsebini vlog za 
pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v 
prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni 
list RS, št. 25/09).

Za pridobitev vodnega soglasja bo moral investitor pre-
dložiti dokazilo oziroma soglasje za priključitev predvidenega 
objekta na javno oziroma lokalno vodovodno omrežje za oskr-
bo s pitno vodo od pristojnega upravljavca vodovoda.

X. NADZOR

28. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 

inšpekcijske službe.

XI. KONČNE DOLOČBE

29. člen
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na 

Občini Slovenska Bistrica.

30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 9000-4/2014-23/8
Slovenska Bistrica, dne 14. maja 2014

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

ŠKOCJAN

1578. Odlok o občinskih taksah v Občini Škocjan

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list 
RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 40/12 – ZUJF), 21. in 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 – ZUJF), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 43/11 – UPB8 – uradno prečiščeno besedilo, 43/11 
Odl. US: U-I-166/10-8, 21/13 in 111/13) in 15. člena Statuta 
Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet 
Občine Škocjan na 27. seji dne 20. 5. 2014 sprejel

http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r05&p_predpis=ZAKO4615
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r07&p_predpis=ZAKO5247
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r00&p_predpis=ZAKO5110
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2057
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201321&stevilka=786
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013111&stevilka=4126
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O D L O K
o občinskih taksah v Občini Škocjan

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok predpisuje vrste in višine občinskih taks, 
zavezance za plačilo občinskih taks ter postopek odmere, 
obračuna in plačila občinskih taks na območju Občine Škocjan.

(2) Prihodki od občinskih taks so prihodki proračuna ob-
čine.

2. člen
(taksni predmeti)

(1) V Občini Škocjan (v nadaljevanju: občina) se pla-
čujejo občinske takse za naslednje namene oziroma taksne 
predmete:

1. uporabo javnih površin za prirejanje razstav, zabavnih 
in drugih prireditev,

2. oglaševanje na javnih mestih,
3. parkiranje na javnih površinah,
4. uporabo javnega prostora za kampiranje,
5. druge oblike uporabe javnih površin, ko tako določa 

zakon.
(2) Občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega 

člena se ne obračunajo, če je to za posamezne primere z za-
konom prepovedano ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen 
drug način plačila.

3. člen
(javna površina in javno mesto)

(1) Javna površina je površina, katere raba je pod enaki-
mi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, pločnik, ulica, 
trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, 
rekreacijska površina in podobna druga urejena ali neurejena 
površina na območju občine, ki je v lasti oziroma je imetnik 
pravice njene uporabe Občina Škocjan.

(2) Javno mesto je vsako mesto v prostoru, ki je v javni 
rabi oziroma je imetnik pravice njene uporabe Občina Škocjan 
in na katerega je taksni predmet nameščen tako, da je njegova 
sporočilnost usmerjena navzven, v javni prostor.

4. člen
(taksni zavezanci)

(1) Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna 
oseba, društvo, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost ali druga oblika poslovnega 
subjekta ali fizična oseba, ki uporablja predmete in izvaja stori-
tve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: 
taksni zavezanec).

(2) Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zaveza-
nec lastnik taksnega predmeta.

5. člen
(prijava taksne obveznosti)

(1) Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo taksnega 
predmeta pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega uprav-
nega organa za vse taksne predmete, ki fizično posegajo na 
javno površino, so postavljeni na javnih napravah ali objektih, 
ali kakorkoli vplivajo na promet.

(2) Prijava taksne obveznosti mora vsebovati podatke o 
zavezancu (ime, naslov oziroma sedež firme, davčno številko, 
odgovorno osebo), čas in kraj uporabe oziroma namestitve 
taksnega predmeta, opis taksnega predmeta (površina, število 
ipd.), predlagano trajanje uporabe javne površine ali javnega 
mesta in druge okoliščine, ki so pomembne za izdajo dovoljenja 
in določitev višine taksne obveznosti.

(3) Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksne-
ga predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zave-

zanca prijaviti pristojnemu občinskemu organu v roku osem dni 
od nastale spremembe.

(4) Taksnih predmetov ali izvajanje storitev na javnih 
površinah ali na javnih mestih ni dovoljeno spreminjati brez 
dovoljenja občinske uprave.

6. člen
(višina občinske takse)

(1) Višina občinske takse za posamezne taksne predmete 
ali storitve iz 2. člena tega odloka je opredeljena s številom 
točk v Prilogi 1: posebnem delu – Tarife občinskih taks v Občini 
Škocjan, ki je priloga tega odloka.

(2) Občinska taksa za posamezni taksni predmet se izra-
čuna tako, da se število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z 
vrednostjo točke za izračun občinske takse, pri čemer se upo-
števajo tudi pogoji iz posamezne tarifne številke. Kot osnova 
za obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja 
na dan odmere.

(3) Vrednost točke se s sklepom župana enkrat letno (do 
konca januarja tekočega leta) revalorizira skladno z indeksom 
rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto, ki ga objavi 
Statistični urad Republike Slovenije. Sklep župana o uskladitvi 
vrednosti točke se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

7. člen
(nastanek in prenehanje taksne obveznosti)

(1) Taksna obveznost nastane z začetkom oziroma z 
dnem uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma za-
četkom izvajanja storitve na javni površini ali na javnem mestu, 
preneha pa z dnem odstranitve ali uporabe oziroma s preneha-
njem izvajanja storitve na javni površini ali na javnem mestu.

(2) V primeru, da je taksna obveznost določena v letnem 
znesku, nastane taksna obveznost z dnem namestitve taksne-
ga predmeta oziroma z dnem začetka uporabe javne površine 
ali javnega mesta, preneha pa s potekom meseca, v katerem 
je zavezanec občinsko upravo pisno obvestil o odstranitvi ta-
ksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe ali z 
dnem prisilne odstranitve taksnega predmeta z javne površine 
ali z javnega mesta.

(3) V primeru, ko je taksa določena v dnevnem znesku, 
taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega pred-
meta oziroma z dnem pričetka uporabe javne površine ali 
javnega mesta, preneha pa s potekom zadnjega dne uporabe 
javne površine ali javnega mesta kjer je bil taksni predmet 
nameščen oziroma kjer je bila storitev izvajana.

(4) Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno 
ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.

8. člen
(odmera občinskih taks)

(1) Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo, ki 
vsebuje tudi dovoljenje iz 5. člena tega odloka.

(2) Občinske takse odmerja in pobira pristojni občinski 
upravni organ na podlagi vloge zavezancev.

(3) V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne 
obveznosti, se odmeri taksa po obstoječih evidencah ali po po-
datkih, ugotovljenih s strani uradnih oseb občinskega nadzora.

9. člen
(plačilo takse)

(1) Občinsko takso plačuje taksni zavezanec za določeno 
časovno obdobje (leto, mesec ali dan) vnaprej oziroma tako, 
kot je določeno z odločbo.

(2) V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnev-
nem znesku, je taksni zavezanec dolžan plačati predpisano 
takso pred namestitvijo taksnega predmeta na javno površino 
ali javno mesto oziroma pred uporabo javne površine ali jav-
nega mesta.

(3) V primeru, ko je za namestitev taksnega predmeta na 
javno površino ali javno mesto oziroma ko je za uporabo javne 
površine ali javnega mesta določeno mesečno plačilo občinske 
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takse, taksna obveznost pa ne nastane prvega dne v mesecu, 
se pri odmeri občinske takse upošteva število točk, sorazmerno 
številu dni, za katere je taksna obveznost nastala.

(4) V primeru, da je taksna obveznost določena v letnem 
znesku, taksni predmet pa je postavljen na javni površini ali na 
javnem mestu manj kot leto dni oziroma se javna površina ali 
javno mesto uporablja manj kot leto dni, se taksa obračuna za 
vsak začeti mesec uporabe javne površine ali javnega mesta 
oziroma se taksa obračuna za vsak začeti mesec, ko je taksni 
predmet postavljen na javni površini ali na javnem mestu, in 
sicer po dvanajstinah letnih zneskov, razen če je v taksni tarifi 
drugače določeno.

(5) Na enak način se obračuna tudi preveč plačana 
taksa zaradi prenehanja taksne obveznosti pred potekom 
koledarskega leta.

10. člen
(oprostitve plačila takse)

(1) Občinske takse ne plačujejo:
– občina, vključno z njenimi posameznimi organi in nji-

hovimi delovnimi telesi,
– društva s sedežem v občini, ki so sofinancirana iz 

občinskega proračuna ter
– javna podjetja in zavodi, katerih ustanovitelj ali sou-

stanovitelj je občina.
(2) Glede na namen se lahko plačila občinske takse 

oprostijo kulturne, športne in humanitarne in druge priredi-
tve, ki jih organizirajo društva, ki jim je v skladu z zakonom 
podeljen status, da delujejo v javnem interesu ter za objave 
sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru.

(3) Taksa se tudi ne plačuje za objave humanitarnih or-
ganizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi kot tudi ne v primerih, 
ki jih določa drug predpis občine.

(4) Poleg oprostitev iz tega člena in oprostitev iz Prilo-
ge 1 posebni del tega odloka lahko občinska uprava oprosti 
posamezne taksne zavezance plačila takse v izjemnih prime-
rih, ko gre za širši družbeni interes pospeševanja podjetni-
štva, gospodarstva, turizma, kulture ali športa v občini.

(5) Taksa za namene gradbišča, prekopov in drugih 
začasnih namenov se ne plača, če je investitor občina, javno 
podjetje in javni zavod katerih ustanovitelj ali soustanovitelj 
je občina.

II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

11. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčin-
ski inšpekcijski organ.

12. člen
(obseg inšpekcijskega nadzora)

Inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira 
zlasti:

– ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta 
prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavi taksne 
obveznosti

– ali imajo zavezanci za postavitev oziroma namestitev 
taksnega predmeta pridobljeno dovoljenje in odločbo skladno 
s 5. členom in 8. členom tega odloka in

– ali je občinska taksa plačana.

13. člen
(inšpekcijski ukrepi)

V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so 
bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, 
ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni 
bila plačana ali plačana v celoti, pristojni inšpektor z opozori-
lom, če oceni, da je to zadosten ukrep ali z odločbo:

– odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev 
taksnega predmeta z javne površine oziroma z javnega mesta 

ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas 
do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksne-
ga predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini 
oziroma javnem mestu določa ta odlok.

14. člen
(ukrepanje občinskega organa, pristojnega za finance)

Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, poda 
pristojen občinski upravni organ, pristojen za finance, predlog 
za izterjavo zapadle obveznosti.

III. DOLOČBE O SANKCIJAH

15. člen
(globe)

(1) Z globo 1.000 EUR se sankcionira za prekršek pravno 
osebo:

1. če postavi taksni predmet ali izvaja taksno storitev brez 
dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa oziroma 
ga postavi v nasprotju z njim oziroma če ne prijavi predmeta 
ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse;

2. če v prijavi nastanka taksnega predmeta navede na-
pačne podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti;

3. če ne prijavi sprememb taksnega predmeta ali storitve, 
ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.

(2) Z globo 800 EUR se sankcionira samostojnega pod-
jetnika posameznika in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo 400 EUR se sankcionira odgovorno osebo 
pravne osebe ali odgovorno osebo podjetnika posameznika ali 
odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejav-
nost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo 200 EUR se sankcionira fizično osebo, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
(vrednost točke taksnih tarif)

Z dnem uveljavitve tega odloka znaša vrednost točke 
taksnih tarif 0,1 EUR.

17. člen
(taksna obveznost ob uveljavitvi odloka)

Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka 
opravljajo taksno storitev oziroma imajo nameščene taksne 
predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu ob-
činskemu upravnemu organu najkasneje v roku 30 dni po uve-
ljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z 
dnem začetka veljavnosti tega odloka.

18. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
komunalnih taksah v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 43/96).

19. člen
(priloga odloka in začetek veljavnosti odloka)

(1) Priloga 1: posebni del – Tarife občinskih taks v Občini 
Škocjan je priloga navedenega odloka.

(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2014-4
Škocjan, dne 21. maja 2014

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.
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1579. Sklep o sprejemu občinskega programa 
varnosti v Občini Škocjan

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem 
redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) in 15. člena Statuta Obči-
ne Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet 
Občine Škocjan na 27. seji dne 20. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o sprejemu občinskega programa varnosti  

v Občini Škocjan

1.
Občinski svet Občine Škocjan sprejema Občinski pro-

gram varnosti v Občini Škocjan.

2.
Občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je te-

meljni strateško-varnostni dokument, s katerim so opredeljena 
izhodišča in usmeritve za zagotavljanje javne varnosti ter 
varnega in kakovostnega življenja prebivalcev in obiskovalcev 
občine. Namen OPV je določiti enotna merila za zagotavljanje 
javne varnosti v občini in opredeliti ukrepe ter ravnanja pri-
stojnih, ki zagotavljajo javno varnost in javni red na območju 
občine.

3.
V OPV so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti 

v lokalni skupnosti, zaželeni cilji, ukrepi in nosilci za doseganje 
ciljev, izhodišča za izdelavo ocene varnostnih razmer v lokalni 
skupnosti, izhodišča za organizacijo in delovanje redarske 
službe, izvajanje nadzora nad izvajanjem občinskega programa 
varnosti ter ocena finančnih posledic.

4.
Občinski program varnosti Občine Škocjan je priloga tega 

sklepa.

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 223-0001/2014-17
Škocjan, dne 21. maja 2014

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

ŠTORE

1580. Spremembe Statuta Občine Štore

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena 
Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12) je Občinski svet 
Občine Štore na 20. redni seji dne 21. 5. 2014 sprejel

S P R E M E M B E   S T A T U T A
Občine Štore

1. člen
V Statutu Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12) se spre-

meni besedilo drugega odstavka 14. člena tako, da se glasi:
»Občinski svet šteje 13 članov«.

2. člen
Te spremembe Statuta Občine Štore začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-0002/2011-2
Štore, dne 22. maja 2014

Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek l.r.

1581. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 11/02, 73/03, 
72/05, 121/05, 70/06, 46/07, 54/07, 60/07, 45/08) je Občinski 
svet Občine Štore na 20. redni seji dne 21. 5. 2014 sprejel

S K L E P

1. člen
Občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo v nasle-

dnji sestavi:
Predsednik: Ivan Šelih
Namestnik predsednika: Lokmič Zdenka
Član: Šoba Stanislav
Namestnik člana: Gajšek Emil
Član: Cmok Jožica
Namestnik člana: Šanc Vinko
Član: Gojmir Klinar
Namestnik člana: Pisanec Danica.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 040-0001/2014-5
Štore, dne 22. maja 2014

Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek l.r.

TIŠINA

1582. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Tišina

Na podlagi 33. in 38. člena Zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 
ZLV-UPB3 in 45/08 ZLV-H) in 16. člena Statuta Občine Tišina 
(Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 
32. redni seji dne 16. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Tišina
1. člen

V Občinsko volilno komisijo Občine Tišina se imenujejo:
– STANISLAV ŽIŽEK, Tišina 5/c – predsednik
– ALENKA MESARIĆ, Tropovci,  

Kolesarska ul. 86
– namestnica 
predsednika
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– DEJAN GOMBOC, Tropovci,  
Kolesarska ul. 69 – član

– TJAŠA CELEC, Petanjci 31 – namestnica
– DEJAN HAUKO, Tropovci, Mejna 9 – član
– CVETKA NJIVAR, Tišina 70a – namestnica
– BORUT HORVAT, Tišina 3/h – član
– ROMAN VUKAN, Tišina 48 – namestnik

2. člen
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja 

štiri leta.

3. člen
Naloge Občinske volilne komisije so, da:
– skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
– potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandida-

tov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
– določa volišča;
– imenuje volilne odbore;
– ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani 

občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z 

volitvami;
– opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih 

volitvah.

4. člen
Sedež Občinske volilne komisije je na sedežu Občine 

Tišina, Tišina 4.

5. člen
Občinski volilni komisiji začne teči mandat po poteku man-

data komisiji, ki je bila imenovana s Sklepom o imenovanju Ob-
činske volilne komisije Občine Tišina (Uradni list RS, št. 51/10).

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0019/2014-1
Tišina, dne 19. maja 2014

Župan
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

1583. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne 
komisije Občine Tišina

Na podlagi 33. in 38. člena Zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 
ZLV-UPB3 in 45/08 ZLV-H) in 16. člena Statuta Občine Tišina 
(Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 
32. redni seji dne 16. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju posebne Občinske volilne 

komisije Občine Tišina

1. člen
V posebno Občinsko volilno komisijo Občine Tišina za 

volitve člana občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti 
se imenujejo:

– JURE NOVAK, Cvetkova 19,  
M. Sobota – predsednik

– ANDREJA ŠIFTAR, Stara ulica 6,  
M. Sobota

– namestnik 
predsednika

– DOROTEJA ŽEKS, Tišina 71/a – članica
– SANJA ČAGRAN, Tropovci,  

Mejna ulica 13 – namestnica
– FRANC ROGAČ, Tišina 21/c – član
– SIMONA ULEN, Vanča vas 26 – namestnica
– ZLATKO HAHN, Vanča vas 78 – član
– SIMON BARANJA, Vanča vas 65/b – namestnik

2. člen
Mandatna doba članov posebne občinske volilne komisije 

za volitev člana občinskega sveta – pripadnika romske skup-
nosti traja štiri leta.

3. člen
Naloge posebne Občinske volilne komisije za volitve čla-

na občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti so, da:
– skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
– potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandida-

tov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
– določa volišča;
– imenuje volilne odbore;
– ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani 

občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z 

volitvami;
– opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih 

volitvah.

4. člen
Sedež posebne občinske volilne komisije je na sedežu 

Občine Tišina, Tišina 4.

5. člen
Posebni Občinski volilni komisiji začne teči mandat po 

poteku mandata komisiji, ki je bila imenovana s Sklepom o 
imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina 
(Uradni list RS, št. 51/10).

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0020/2014-1
Tišina, dne 19. maja 2014

Župan
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

1584. Sklep o imenovanju komisije za pripravo 
volilnega imenika pripadnikov romske 
skupnosti

Na podlagi 41. člena Zakona o evidenci volilne pravi-
ce (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo 
ZEVP-1-UPB1) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list 
RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 32. redni seji 
dne 16. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju komisije za pripravo volilnega 

imenika pripadnikov romske skupnosti

1. člen
V komisijo za sestavo volilnega imenika pripadnikov rom-

ske skupnosti se imenujejo:
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– HORVAT Rudolf st., Vanča vas 67/b – predsednik
– KOVAČ Danijel, Vanča vas 57 – član
– HORVAT Maiken, Vanča vas 74 – član.

2. člen
Komisija vpiše državljana RS, ki je pripadnik romske skupno-

sti v volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti.
Pripadnost romski skupnosti ugotavlja na podlagi izjave dr-

žavljana RS oziroma na podlagi vpisa v volilni imenik državljanov 
RS pripadnikov romske skupnosti na preteklih volitvah. V primeru 
dvoma se ravna v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni 
postopek. Če niso izpolnjeni pogoji za vpis, komisija o tem izda 
odločbo.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov 
romske skupnosti (Uradni list RS, št. 66/10).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0021/2014-1
Tišina, dne 19. maja 2014

Župan 
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

1585. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Tišina

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendum-
ski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13) in 16. člena 
Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet 
Občine Tišina na 32. redni seji dne 16. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve v Občini Tišina

1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno 

povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Tišina – za volitve članic in članov (v nadaljnjem besedilu: čla-
nov) v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih 
skupnosti.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ 

lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,40 € na posameznega 
volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.

Stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega 
organa lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,25 € na posamezne-
ga volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. Če pride do drugega 
kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na 
tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 € na posa-
meznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje na volitvah za člane v 

predstavniških organih lokalnih skupnosti, ki so jim pripadli 
mandati v predstavniškem organu lokalne skupnosti, imajo 
pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 € 
za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov 
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravi-

čeni tudi organizatorji volilne kampanje za individualne organe 
lokalnih skupnosti, za katere je glasovalo najmanj 10 % od 
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 
0,12 € za vsak dobljen glas.

Če pride na volitvah za individualni organ lokalne skupno-
sti do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata 
v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi 
dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stro-
škov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega 
iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve članov v pred-

stavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti, 
se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz 
občinskega proračuna najkasneje v roku 30 dni po predložitvi 
dokončnega poročila računskemu sodišču in občinskemu svetu 
ter zagotovitvi sredstev v občinskem proračunu.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Tišina (Uradni list RS, št. 51/10).

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0018/2014-1
Tišina, dne 19. maja 2014

Župan
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

TREBNJE

1586. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena Za-
kona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. 
US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 
62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – 
ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – 
ZDavNepr) na 26. redni seji dne 9. 4. 2014 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

cesta pridobita:
parcela št. 1128/6 k. o. 1420 – Češnjevek (ID 6239723) in
parcela št. 1128/7 k. o. 1420 – Češnjevek (ID 6239724).

II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 7113-8/2013
Trebnje, dne 20. maja 2014

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2002121800|RS-110|13084|5387|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2003101000|RS-97|13777|4346|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004043000|RS-46|5925|2213|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004043000|RS-47|6282|2237|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004042200|RS-41|4818|1694|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004042900|RS-45|5742|2133|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004060700|RS-62|7955|2851|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005101800|RS-92|9394|3952|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005121300|RS-111|11954|4890|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005102100|RS-93|9632|4018|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2006112300|RS-120|12782|5106|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2007123100|RS-126|18714|6414|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2009122800|RS-108|14786|4889|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010072600|RS-61|9212|3351|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010100100|RS-76|11053|4128|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2011031800|RS-20|2696|827|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2012072700|RS-57|5971|2412|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2013122700|RS-110|12893|4027|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2013120900|RS-101|11126|3676|O|
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1587. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena Za-
kona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. 
US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 
62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – 
ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – 
ZDavNepr) na 26. redni seji dne 9. 4. 2014 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – ce-

sta pridobi parcela št. 1430/5 k. o. 1431 – Dobrnič (ID 157991).

II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 7113-6/2014
Trebnje, dne 20. maja 2014

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

1588. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena Za-
kona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. 
US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 
62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – 
ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – 
ZDavNepr) na 26. redni seji dne 9. 4. 2014 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

cesta pridobi parcela št. 1127/3, k. o. 1420 – Češnjevek (ID 
6239736).

II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 7113-24/2013
Trebnje, dne 20. maja 2014

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

1589. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena Za-
kona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. 

US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 
62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – 
ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – 
ZDavNepr) na 25. redni seji dne 12. 2. 2014 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

– cesta pridobi parcela št. 988/10, k.o. 1431 – Dobrnič (ID 
6294828).

II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 478-1/2013
Trebnje, dne 20. maja 2014

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

1590. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena Za-
kona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. 
US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 
62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – 
ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – 
ZDavNepr) na 26. redni seji dne 9. 4. 2014 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – ce-

sta pridobi parcela št. 123/7, k. o. 1408 – Ševnica (ID 5883552).

II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 7113-30/2009
Trebnje, dne 20. maja 2014

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

1591. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena Za-
kona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. 
US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 
62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – 
ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – 
ZDavNepr) na 14. redni seji dne 24. 10. 2012 sprejel

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2002121800|RS-110|13084|5387|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2003101000|RS-97|13777|4346|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004043000|RS-46|5925|2213|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004043000|RS-47|6282|2237|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004042200|RS-41|4818|1694|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004042900|RS-45|5742|2133|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004060700|RS-62|7955|2851|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005101800|RS-92|9394|3952|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005121300|RS-111|11954|4890|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005102100|RS-93|9632|4018|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2006112300|RS-120|12782|5106|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2007123100|RS-126|18714|6414|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2009122800|RS-108|14786|4889|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010072600|RS-61|9212|3351|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010100100|RS-76|11053|4128|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2011031800|RS-20|2696|827|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2012072700|RS-57|5971|2412|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2013122700|RS-110|12893|4027|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2013120900|RS-101|11126|3676|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2002121800|RS-110|13084|5387|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2003101000|RS-97|13777|4346|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004043000|RS-46|5925|2213|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004043000|RS-47|6282|2237|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004042200|RS-41|4818|1694|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004042900|RS-45|5742|2133|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004060700|RS-62|7955|2851|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005101800|RS-92|9394|3952|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005121300|RS-111|11954|4890|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005102100|RS-93|9632|4018|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2006112300|RS-120|12782|5106|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2007123100|RS-126|18714|6414|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2009122800|RS-108|14786|4889|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010072600|RS-61|9212|3351|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010100100|RS-76|11053|4128|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2011031800|RS-20|2696|827|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2012072700|RS-57|5971|2412|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2013122700|RS-110|12893|4027|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2013120900|RS-101|11126|3676|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2002121800|RS-110|13084|5387|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2003101000|RS-97|13777|4346|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004043000|RS-46|5925|2213|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004043000|RS-47|6282|2237|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004042200|RS-41|4818|1694|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004042900|RS-45|5742|2133|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004060700|RS-62|7955|2851|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005101800|RS-92|9394|3952|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005121300|RS-111|11954|4890|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005102100|RS-93|9632|4018|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2006112300|RS-120|12782|5106|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2007123100|RS-126|18714|6414|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2009122800|RS-108|14786|4889|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010072600|RS-61|9212|3351|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010100100|RS-76|11053|4128|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2011031800|RS-20|2696|827|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2012072700|RS-57|5971|2412|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2013122700|RS-110|12893|4027|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2013120900|RS-101|11126|3676|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2002121800|RS-110|13084|5387|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2003101000|RS-97|13777|4346|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004043000|RS-46|5925|2213|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004043000|RS-47|6282|2237|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004042200|RS-41|4818|1694|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004042900|RS-45|5742|2133|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004060700|RS-62|7955|2851|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005101800|RS-92|9394|3952|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005121300|RS-111|11954|4890|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005102100|RS-93|9632|4018|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2006112300|RS-120|12782|5106|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2007123100|RS-126|18714|6414|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2009122800|RS-108|14786|4889|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010072600|RS-61|9212|3351|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010100100|RS-76|11053|4128|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2011031800|RS-20|2696|827|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2012072700|RS-57|5971|2412|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2013122700|RS-110|12893|4027|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2013120900|RS-101|11126|3676|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2002121800|RS-110|13084|5387|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2003101000|RS-97|13777|4346|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004043000|RS-46|5925|2213|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004043000|RS-47|6282|2237|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004042200|RS-41|4818|1694|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004042900|RS-45|5742|2133|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004060700|RS-62|7955|2851|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005101800|RS-92|9394|3952|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005121300|RS-111|11954|4890|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005102100|RS-93|9632|4018|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2006112300|RS-120|12782|5106|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2007123100|RS-126|18714|6414|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2009122800|RS-108|14786|4889|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010072600|RS-61|9212|3351|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010100100|RS-76|11053|4128|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2011031800|RS-20|2696|827|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2012072700|RS-57|5971|2412|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2013122700|RS-110|12893|4027|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2013120900|RS-101|11126|3676|O|


Stran 4200 / Št. 38 / 30. 5. 2014 Uradni list Republike Slovenije

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri-

dobijo:
parcela št. 136/9, k.o. 1408 – Ševnica (ID 5883504) – 

cesta, v izmeri 89 m2,
parcela št. 136/6, k.o. 1408 – Ševnica (ID 5883501 – ce-

sta, v izmeri 217 m2,
parcela št. 120/3, k.o. 1408 – Ševnica (ID 5883549) – 

cesta, v izmeri 49 m2.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 7113-30/2009
Trebnje, dne 20. maja 2014

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

1592. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena Za-
kona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. 
US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/2004 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-
-A, 62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 
– ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – 
ZDavNepr) na 26. redni seji dne 9. 4. 2014 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

cesta pridobita:
parcela št. 1210/4, k.o. 1422 – Trebnje (ID 6289284) in
parcela št. 364/3, k.o. 1421 – Medvedje SELO (ID 

4136228).

II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 478-41/2012
Trebnje, dne 20. maja 2014

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

ŽELEZNIKI

1593. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz 
občinskega proračuna za spodbujanje razvoja 
malega gospodarstva v Občini Železniki

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 

in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, 
št. 46/09 in 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 24. red-
ni seji dne 3. 4. 2014 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega 

proračuna za spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Železniki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa ukrepe ter postopke in kriterije za do-

deljevanje finančnih sredstev občinskega proračuna za spod-
bujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki.

2. člen
Sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v 

Občini Železniki se zagotavljajo v proračunu Občine Železniki, 
ki ga sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče 
leto.

3. člen
Pomoči po tem pravilniku so nepovratna sredstva, ki se 

dodeljujejo v obliki dotacije oziroma subvencije.
Pomoči, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika, so 

državne pomoči.
Pomoči se dodeljujejo skladno z Uredbo komisije (EU) 

št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis.

Pomoči se dodeljujejo po pravilu de minimis, kar pomeni, 
da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme 
presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali 
se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Skupna 
pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, pa ne sme presegati 100.000 EUR 
v obdobju zadnjih treh proračunskih let.

»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj 
najmanj v enem od naslednjih razmerij:

(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja,

(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa dru-
gega podjetja,

(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim 
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, 
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave-
denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) 
prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav 
tako veljajo za enotno podjetje.

4. člen
Upravičeni prejemniki po tem pravilniku so:
– mikro in male gospodarske družbe, ki so registrirane po 

Zakonu o gospodarskih družbah,
– samostojni podjetniki,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za 

izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za 

vpis v sodni register.
Za posamezne ukrepe so lahko upravičeni prejemni-

ki tudi drugi, če je to posebej navedeno pri posameznem 
ukrepu.

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2002121800|RS-110|13084|5387|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2003101000|RS-97|13777|4346|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004043000|RS-46|5925|2213|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004043000|RS-47|6282|2237|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004042200|RS-41|4818|1694|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004042900|RS-45|5742|2133|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2004060700|RS-62|7955|2851|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005101800|RS-92|9394|3952|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005121300|RS-111|11954|4890|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2005102100|RS-93|9632|4018|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2006112300|RS-120|12782|5106|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2007123100|RS-126|18714|6414|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2009122800|RS-108|14786|4889|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010072600|RS-61|9212|3351|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010100100|RS-76|11053|4128|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2011031800|RS-20|2696|827|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2012072700|RS-57|5971|2412|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2013122700|RS-110|12893|4027|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2013120900|RS-101|11126|3676|O|
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Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se upo-
rablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za 
področje državnih pomoči.

Do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz sek-
torjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz sezna-

ma v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 

količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih pro-
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce.

Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih pro-
izvodov pred uvoženimi.

Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom 
povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot 
je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z 
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz to-
vora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

Prav tako do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni:
– subjekti, ki so že prejeli sredstva po tem pravilniku, 

vendar sredstev niso porabili namensko,
– subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne na-

mene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih 
pomoči,

– subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine 
Železniki,

– subjekti, za katere veljajo omejitve poslovanja po 
ZIntPK (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije).

5. člen
Splošna določila pri dodeljevanju pomoči:
– sedež podjetja ali enote, poslovni prostori ter lokacija 

investicije morajo biti na območju Občine Železniki,
– Občina Železniki (dajalec pomoči) mora od prejemnika 

pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prejemnik 

pomoči prejel na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu,

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste 
upravičene stroške
in zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne 
bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih,

– Občina Železniki (dajalec pomoči) mora pisno obvestiti 
prejemnika pomoči:

– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skla-
du z Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 
24. 12. 2013),

– o znesku de minimis pomoči,
– Občina Železniki (dajalec pomoči) mora hraniti evi-

denco o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma 
dodelitve pomoči,

– pomoč se dodeli na podlagi vloge (obrazci). Podrobna 
vsebina in zahtevane priloge se določijo v javnem razpisu.

6. člen
Kumulacija pomoči:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno 

pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno po-
močjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno 
kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči,

– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo 
de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012,

– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de 
minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis 
do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).

II. UKREPI

7. člen
Ukrepi za spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

so:
1. Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite
Namen:
– materialne investicije.
Pogoji:
– subvencijo realnih obresti lahko pridobijo prosilci, 

ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 20 % 
lastnih sredstev,

– minimalni znesek posojila je 4.200 EUR,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti 

v Občini Železniki vsaj 5 let po njenem zaključku,
– subvencionirajo se realne obresti, ki zapadejo v pla-

čilo v tekočem letu, in sicer od dolgoročnih posojil in pogodb 
o finančnem najemu za osnovna sredstva (razen osebnih 
avtomobilov),

– poleg upravičencev iz 4. člena tega pravilnika so do 
sredstev upravičeni tudi občani, ki živijo na gorsko-višinskem 
območju občine in svojo dejavnost opravljajo kot dopolnilno 
dejavnost.

Višina:
– do 50 % realnih obresti v tekočem letu oziroma ma-

ksimalno 2.000 EUR na vlagatelja,
– višina pomoči ne sme presegati 55 % upravičenih 

stroškov investicije.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za 

gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa, graditve ali adaptacije poslovnih 

prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme in generalne obnove obsto-

ječe opreme.
2. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih 

investicij
Namen:
– spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove pro-

izvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, 
za katero je upravičenec registriran in katero tudi dejansko 
opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, 
tehnološko znanje, računalniška programska oprema). In-
vesticijska vlaganja se nanašajo na ustanovitev novega 
podjetja, razširitev obstoječega podjetja ali uvajanje novega 
proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produk-
tivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše 
tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev). 
Investicijska vlaganja se nanašajo na dejavnosti, ki nimajo 
trgovinskega značaja. V primeru, da ima upravičenec re-
gistriranih več dejavnosti, ni upravičen do sofinanciranja 
vlaganj za dejavnosti na področju trgovine.

Pogoji:
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti 

v Občini Železniki vsaj 5 let po njenem zaključku oziroma se 
lahko pred iztekom obdobja nadomesti z novo sodobnejšo 
opremo za enako dejavnost,

– investicijska vlaganja se nanašajo na dejavnosti, ki 
nimajo trgovinskega značaja,

– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem 
razpisu.
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Višina:
– do 50 % upravičenih stroškov posamezne investicije 

oziroma maksimalno 2.000 EUR na vlagatelja,
– višina pomoči ne sme presegati 50 % upravičenih 

stroškov posamezne investicije.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove proizvajalne in storitvene opreme 

(samo stalna sredstva, ne drobni inventar),
– stroški nakupa materialnih pravic (patenti, licence, 

tehnološko znanje, računalniška programska oprema).
3. Promocija izdelkov in storitev
Namen:
– sofinanciranje promocije podjetij in obrtnikov na sej-

mih v tujini in doma.
Pogoji:
– udeležba na sejmih v tujini in doma.
Višina:
– do 50 % upravičenih stroškov oziroma maksimalno 

1.000 EUR na vlagatelja.
Upravičeni stroški:
– stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega 

prostora,
– stroški izdelave publikacij.
4. Svetovalne storitve, izobraževanje, usposabljanje
Namen:
– svetovanje podjetnikom in obrtnikom pri pripravi pro-

gramov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funk-
cij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja, pri iskanju 
novih tržišč ter pri pripravi dokumentacije za razpise,

– izobraževanje oziroma usposabljanje podjetnikov in 
obrtnikov ter njihovih zaposlenih z namenom pridobitve po-
sebnega in splošnega znanja ali teoretičnega in praktičnega 
znanja, ki je uporabljivo na sedanjem oziroma bodočem 
delovnem mestu (osnovna izobraževanja, ki so sestavni del 
srednjih in poklicnih šol ter fakultet – pridobitev določene 
stopnje izobrazbe niso predmet sofinanciranja).

Pogoji:
– občina bo sofinancirala storitve svetovanja in iz-

obraževanja oziroma usposabljanja na podlagi dokazil o 
opravljenih storitvah.

Višina pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov oziroma maksimalno 

500 EUR na vlagatelja.
Upravičeni stroški:
– stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja, ki jih 

bo za upravičenca opravila pooblaščena organizacija,
– stroški izobraževanja oziroma usposabljanja (stroški 

kotizacije in šolnine za posameznike, ki se izobražujejo 
oziroma usposabljajo in stroški za opravljeno izobraževanje 
oziroma usposabljanje s strani zunanjih izvajalcev).

5. Pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja
Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– pospeševanje samozaposlovanja,
– zaposlovanje mladih.
Pogoji:
Brezposelna oseba oziroma oseba, ki se samozaposlu-

je, mora izpolnjevati naslednje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima stalno prebivališče na območju Občine Železniki,
– ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja 

subvencijo.
Samozaposlitev mora biti realizirana v tekočem ko-

ledarskem letu oziroma v obdobju, določenem v javnem 
razpisu.

Oseba mora ostati samozaposlena vsaj eno leto po 
prejeti pomoči za ta namen.

V primeru, da oseba, ki se je samozaposlila, ne ostane 
samozaposlena vsaj eno leto po prejeti pomoči za ta namen, 

mora prejemnik dodeljenih sredstev le-te vrniti, in sicer v 
sorazmernem delu glede na trajanje samozaposlitve, skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Zaposlitev brezposelne osebe mora biti sklenjena v 
tekočem koledarskem letu oziroma v obdobju, določenem 
v javnem razpisu.

Sprememba zaposlitve osebe iz določenega v nedo-
ločen čas (velja za osebe, ki so bile pred zaposlitvijo za 
določen čas brezposelne oziroma je bila to njihova prva 
zaposlitev) mora biti realizirana v tekočem koledarskem letu 
oziroma v obdobju, določenem v javnem razpisu.

Delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč, 
se mora ohraniti vsaj eno leto po prejeti pomoči za ta namen.

V primeru, da novo zaposlena oseba postane brez-
poselna iz kateregakoli razloga pred potekom enega leta, 
mora prejemnik sredstev v roku treh mesecev od prenehanja 
zaposlitve zaposliti novo osebo, ki ustreza v tem pravilniku 
opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru mora prejem-
nik dodeljenih sredstev le-ta vrniti, in sicer v sorazmernem 
delu glede na trajanje zaposlitve, skupaj z zakonitimi zamu-
dnimi obrestmi.

Višina:
– pomoč brezposelni osebi za samozaposlitev znaša 

do 1.300 EUR,
– pomoč osebi za samozaposlitev znaša do 1.300 EUR,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev brezposelne osebe 

za nedoločen čas znaša do 1.000 EUR,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen 

čas, ki ji je to prva zaposlitev, znaša do 1.000 EUR,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe iz določenega 

v nedoločen čas znaša do 700 EUR.
6. Pospeševanje izobraževanja
Namen:
– vzpodbujanje poklicnega, strokovnega in višjega stro-

kovnega izobraževanja.
Pogoji:
– sklenjena individualna učna pogodba po Zakonu o 

poklicnem in strokovnem izobraževanju oziroma sklenjena 
pogodba o praktičnem izobraževanju po Zakonu o višjem 
strokovnem izobraževanju oziroma sklenjena pogodba o 
štipendiranju med obrtnikom/podjetnikom in štipendistom,

– dijak/študent/štipendist mora imeti stalno prebivališče 
v Občini Železniki.

Višina:
– do 50 % nagrade, določene z individualno učno po-

godbo,
– do 50 % nagrade, določene s pogodbo o praktičnem 

izobraževanju,
– do 30 % štipendije, ki je določena s pogodbo o šti-

pendiranju,
– iz naslova pospeševanja izobraževanja lahko vlaga-

telj prejme maksimalno 700 EUR.
Upravičeni stroški:
– izplačila nagrade,
– štipendije.
7. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
Namen:
– materialne investicije.
Pogoji:
– izdelan poslovni načrt,
– vlagatelj je upravičen do subvencije za izdelan po-

slovni načrt enkrat na 10 let.
Višina:
– do 50 % upravičenih stroškov izdelave poslovnega 

načrta oziroma maksimalno 400 EUR.
Upravičeni stroški:
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, ureja-

nje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
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– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, gra-
ditev ali adaptacijo poslovnih prostorov, namenjenih za po-
slovno dejavnost,

– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup opreme.

8. člen
Način dodeljevanja pomoči:
1. Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi letno izve-

denega javnega razpisa, v katerem se podrobneje določi 
kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev. Za 
izvedbo postopka imenuje župan komisijo.

2. Komisija opravi pregled prispelih vlog in jih oceni na 
podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. 
Komisija pripravi predlog višine sofinanciranja, ki ga predloži 
županu.

3. Prejemnikom sredstev se izda sklep o višini odobre-
nih sredstev za posamezen namen ter s tem seznani komi-
sijo za malo gospodarstvo in obrt, odbor za gospodarske 
dejavnosti in občinski svet.

4. Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu 
za nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po 
upravičencih in namenih.

5. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom 
pomoči se uredijo s pogodbo.

9. člen
Javni razpis se objavi v javnem glasilu Občine Železniki 

in na spletni strani Občine Železniki.
Javni razpis mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– upravičence, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– višino sredstev, ki je na razpolago za predmet jav-

nega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena 

dodeljena sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci 

priložiti k vlogi,
– rok, do katerega morajo biti vložene vloge za dode-

litev sredstev,
– naslov, na katerega se pošljejo vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravi-

čenci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani 

dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druga obvezna določila.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede 

na razpoložljiva sredstva, se ostanek sredstev lahko preraz-
poredi na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.

Za izvedbo postopka javnega razpisa se uporabljajo 
področni predpisi.

10. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva 

pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko, mora občini 
vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi.

Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega 
odstavka tega člena, ne more pridobiti novih sredstev iz tega 
pravilnika še 2 leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi.

11. člen
Namenskost porabe sredstev, pridobljenih pod pogoji 

tega pravilnika, preverja občinska uprava in s tem seznani 
komisijo.

III. KONČNE DOLOČBE

12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 

dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železni-
ki (Uradni list RS, št. 7/11).

13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 015-2/2014-027
Železniki, dne 3. aprila 2014

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.

1594. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
v Občini Železniki

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, 
št. 46/09 in 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 24. seji 
dne 3. 4. 2014 sprejel

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

o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja  

v Občini Železniki

1. člen
V 1. členu Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in 

razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Železniki 
(Uradni list RS, št. 27/12) se druga alineja 1. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»– Uredba komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 
24. 12. 2013, str. 1–8; v nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU).«

2. člen
V 4. členu se za tretjo alinejo doda nova, četrta, alineja, 

ki se glasi:
»– »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med 

seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 

družbenikov drugega podjetja,
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 

članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa dru-
gega podjetja,

(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim 
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, 
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave-
denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) 
prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav 
tako veljajo za enotno podjetje.«.

Dosedanje četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta in 
deseta alineja postanejo peta, šesta, sedma, osma, deveta, 
deseta in enajsta alineja.
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3. člen
Deseta alineja 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– Pomoči de minimis ne bodo namenjene za nabavo 

vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni 
cestni tovorni prevoz.«.

Enajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz 

sektorjev:
a) ribištva in akvakulture,
b) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz sezna-

ma v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
c) predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz sezna-

ma v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 

količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce.«.

Trinajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Pomoči »de minimis« ne bodo pogojene s predno-

stno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.«
Štirinajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Občina Železniki mora od potencialnega prejemnika 

pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti pisno izjavo o:
1. vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje 

prejelo na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de 
minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,

2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste 
upravičene stroške

in zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis 
ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter inten-
zivnosti pomoči po drugih predpisih.«.

Petnajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Občina Železniki (dajalec pomoči) mora pisno obve-

stiti prejemnika pomoči:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu 

z Uredbo 1407/2013/EU,
– o znesku de minimis pomoči.«.
Doda se nova, šestnajsta, alineja, ki se glasi:
»– Občina Železniki mora hraniti evidence o individual-

ni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.«.

4. člen
V 9. členu se točka C spremeni tako, da se glasi:
»C. Ostali ukrepi:
1. šolanje na poklicnih in srednješolskih ter višješol-

skih in visokošolskih strokovnih in univerzitetnih programih 
(1. bolonjska stopnja) s področja kmetijstva in gozdarstva;

2. delovanje društev in njihovih združenj.«.

5. člen
V 15. členu se pri poglavju »Posebni pogoji upraviče-

nosti:« črta prva alineja.
Dosedanje druga, tretja, četrta in peta alineja postanejo 

prva, druga, tretja in četrta alineja.

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

»18. člen
(Kumulacija oziroma združevanje pomoči)

Pri pomoči de minimis iz 15., 16. in 17. člena tega pra-
vilnika skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, 
ne seme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter 
ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, ob-
čine ali Unije. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, pa znesek pomoči, dodeljen 

enotnemu podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let.

Kumulacija pomoči:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno po-

močjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo 
za isti ukrep za financiranje tveganje, če bi se s takšno kumu-
lacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,

– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dode-
ljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje 
meje, določene v uredbi 360/2012,

– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, do-
deljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne 
zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).«.

7. člen
V 20. členu se pri poglavju »Upravičeni stroški:« v tretji 

alineji črta besedilo »ipd.«.
Pri poglavju »Pomoč se ne dodeli za:« se na koncu še-

ste alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova, sedma, 
alineja, ki se glasi:

»– potne stroške, ki jih imajo člani društva v zvezi z ude-
ležbo na raznih sejah drugih društev/združenj.«.

8. člen
21. člen se črta.

9. člen
Drugi in tretji odstavek 24. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»(2) Komisija najprej odpre in pregleda vloge in sestavi 

zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog z 

navedbo pomanjkljivosti,
– pripombe.
(3) Zapisnik podpišejo prisotni člani komisije.«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Vlagatelje nepopolnih vlog se pozove, da vloge do-

polnijo v roku, ki je določen z javnim razpisom.
(5) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne 

dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo.«.

10. člen
Prvi in drugi odstavek 25. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»(1) Po preteku roka za dopolnitev vlog komisija oceni 

vloge in sestavi zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro oceno vlog,
– imena članov komisije,
– predlog upravičencev do pomoči po tem pravilniku in 

predlagana višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-
vičencu.

(2) Zapisnik podpišejo prisotni člani komisije.«.
V tretjem odstavku se besedilo »24. člena tega pravilnika« 

nadomesti z besedilom »prvega odstavka tega člena«.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati enaindvajseti dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-2/2014-028
Železniki, dne 3. aprila 2014

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.
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KRŠKO

1595. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Krško za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12 in 
101/13) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list 
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 
in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 33. seji, dne 26. 
5. 2014, sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško 

za leto 2014

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2014 (Uradni 

list RS, št. 107/12) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, 
da glasi: 

»(1) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto Naziv konta REBALANS 2014

1 2 3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 44.268.577

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 30.528.289
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 19.446.295

700 Davki na dohodek in dobiček 15.638.465
703 Davki na premoženje 3.176.750
704 Domači davki na blago in storitve 628.050
706 Drugi davki 3.030

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 11.081.994
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.480.000
711 Takse in pristojbine 11.300
712 Globe in druge denarne kazni 28.380
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 106.654
714 Drugi nedavčni prihodki 9.455.660

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 432.280
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 2.280
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 430.000

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 411.426
730 Prejete donacije iz domačih virov 411.426
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 12.896.581
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 4.848.926
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 8.047.656

78 PREJETA SREDSTVA IZ EUROPSKE UNIJE 0
787 Prejeta sredstva os drugih evropskih institucij 0
II. SKUPAJ  ODHODKI (40+41+42+43) 45.339.740

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409) 9.011.017
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.696.841
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 256.135
402 Izdatki za blago in storitve 6.227.065
403 Plačila domačih obresti 401.500
409 Rezerve 429.476

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 13.667.974
410 Subvencije 479.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 8.064.293
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.117.359
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413 Drugi domači transferi 4.006.822
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 22.023.234

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 22.023.234
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431) 637.516

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 138.196
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 499.320

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  (I. - II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –1.071.163

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 19.854

750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 19.854

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 19.854
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.522.067

550 Odplačila domačega dolga 1.522.067
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –2.573.377
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –1.522.067
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.071.163
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 2.573.477«.

2. člen 
Doda se nov 10.a člen, ki glasi:

»10.a člen
(obravnavanje in potrjevanje investicijske dokumentacije)

(1) Župan na podlagi predloga vodje projekta obravnava 
in potrjuje investicijsko dokumentacijo, kadar je skupna vre-
dnost projekta do 500.000 EUR z DDV ter potrjuje investicijsko 
dokumentacijo, potrebno za prvo fazo prijave na razne razpise.

(2) O tem župan dvakrat letno poroča občinskemu sve-
tu.«.

3. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2014 

sta sestavni del tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-72/2014-O802
Krško, dne 26. maja 2014

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

OPLOTNICA

1596. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Oplotnica

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: 
U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 

57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11, 92/13), 17., 26., 202. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11 Odl. 
US: U-I-166/10-8, 21/13 in 111/13), Uredbe o odvajanju in či-
ščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 88/11, 8/12 in 108/13) Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Oplotnica (Uradni list RS, št. 22/02, 80/12), 16. člena 
Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12) je Občinski 
svet Občine Oplotnica na 19. redni seji dne 20. 5. 2014 sprejel

O D L O K 
o odvajanju in čiščenju komunalne  

in padavinske odpadne vode na območju  
Občine Oplotnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen)

Namen odloka je:
– zagotavljanje izvajanja javne službe,
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja 

in posebej na varovanje voda,
– smotrno planiranje, gradnja in uporaba javne kanali-

zacije,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe, virov 

financiranja in nadzora izvajanja javne službe,
– varovanje okolja.

2. člen
(splošne določbe)

(1) S tem odlokom se ureja način izvajanja gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode na območju Občine Oplotnica (v nadaljnjem 
besedilu: javna služba), ki obsega:

– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe,
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– obvezne storitve in naloge javne službe,
– javna pooblastila izvajalcu javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

javne službe,
– načine izvajanja javne službe,
– pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov,
– vire financiranja javne službe, osnove za oblikovanje 

cen in obračun storitev,
– nadzor.
(2) Ta odlok določa tudi ukrepe za učinkovito izvajanje 

javne službe, in sicer:
– vodenje upravnih postopkov in postopkov v skladu z 

javnimi pooblastili,
– vodenje evidenc izvajalca javne službe.

3. člen
(uredba o odvajanju in čiščenju komunalne  

in padavinske odpadne vode)
(1) Vrste nalog in ukrepe, ki se izvajajo v okviru opravlja-

nja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe in 
standarde komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode določa Uredba 
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode – v nadaljevanju: uredba.

(2) Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot 
izrazi, ki jih določa uredba.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen
(izvajalec javne službe)

(1) Občina Oplotnica (v nadaljevanju: Občina) je lastnica 
objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in pa-
davinske odpadne vode in zagotavlja izvajanje javne službe v 
obliki javnega podjetja na celotnem območju občine v obsegu 
in po pogojih, določenimi s tem odlokom.

(2) Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
na območju občine je Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za 
komunalne in druge zadeve d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec).

5. člen
(program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode)
(1) Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe odva-

janja in čiščenja odpadnih voda na vseh poselitvenih območjih 
v skladu z veljavno zakonodajo in Programom odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga v skla-
du z uredbo pripravi izvajalec in potrdi občinski svet. Usklajen 
program izvajalec, v predpisanih rokih v uredbi, posreduje na 
ministrstvo.

(2) V programu odvajanja in čiščenja se opredelijo tudi 
območja, kjer se za posamezne stavbe ali skupine stavb, do 
katerih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim prevo-
zu komunalne odpadne vode in neobdelanega blata ni mogoč, 
javna služba ne izvaja.

6. člen
(prostorsko zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja 

odpadne vode)
(1) Javna služba odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode se zagotavlja na območju celotne občine:
a) z odvajanjem komunalne in padavinske odpadne vode 

v javno kanalizacijo ali
b) s storitvami praznjenja obstoječih greznic, nepretočnih 

greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: 
besedila MKČN).

(2) Čiščenje odpadne vode na območju občine se za-
gotavlja v:

– v malih komunalnih čistilnih napravah, zmogljivosti 
do 2.000 populacijskih enot (v nadaljnjem besedilu: PE) 
za komunalne odpadne vode, ki se odvajajo preko javnih 
kanalizacijskih omrežij iz območij, ki so priključene nanje in 
z njimi upravlja izvajalec javne službe,

– v obstoječih greznicah, nepretočnih greznicah in 
MKČN do 50 PE za odpadne vode iz stavb oziroma drugih 
objektov (v nadaljnjem besedilu: objektov), ki niso priključeni 
na javno kanalizacijo in z njimi upravlja zasebni lastnik ali 
upravljavec, ki ga potrdijo lastniki. V primeru, da skupno 
MKČN upravlja upravljavec, mora biti le-ta izbran in potrjen 
s strani vseh lastnikov MKČN.

7. člen
(lokacija prevzema in ravnanje z blatom)

(1) Prevzem in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic 
in MKČN ter vsebine iz nepretočnih greznic, se do izgradnje 
komunalne čistilni naprave Oplotnica, prostorsko zagotavlja 
na komunalni čistilni napravi Slovenska Bistrica.

(2) Storitve iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo za 
območja, ki ga z javno službo pokriva izvajalec javne službe.

III. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE

8. člen
(storitve izvajalca javne službe)

(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec 
javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z 
javno kanalizacijo, zagotoviti:

1. vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
2. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki 

se odvaja v javno kanalizacijo,
3. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki 

se s streh in javnih površin odvajajo v javno kanalizacijo, 
v primeru, da ponikanje ali odvajanje v vodotok ni možno,

4. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki 
se odvaja v javno kanalizacijo iz utrjenih površin večjih od 
100 m2, ki niso javne površine,

5. odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki 
se odvaja v javno kanalizacijo,

6. druge storitve, skladno s predpisi.
(2) Storitve iz 4. in 5. točke prejšnjega odstavka izva-

jalec javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne 
kanalizacije kot posebno storitev javne službe z uporabo 
javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom infrastrukture 
ter po ceniku posebnih storitev.

(3) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe 
upravljati MKČN in nepretočne greznice, ki jih je v skladu z 
uredbo dolžna zagotavljati Občina.

(4) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe 
za objekte v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z jav-
no kanalizacijo in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo 
skupino stavb zunaj naselja, zagotoviti:

– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter 
obdelavo njihove vsebine na ČN,

– prevzem blata iz obstoječih greznic najmanj enkrat 
na tri leta,

– prevzem blata iz MKČN do 50 PE najmanj enkrat na 
tri leta,

– prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izde-
lavo ocene obratovanja za MKČN z zmogljivostjo manjšo 
od 50 PE in iz 3. točke tega člena, v skladu z veljavnimi 
predpisi.

– evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata 
oziroma odplak.
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IV. JAVNO POOBLASTILO IZVAJALCU

9. člen
(upravni postopki in javna pooblastila)

(1) Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda na območju občine na podlagi javnega pooblastila izvaja 
naslednje naloge v zvezi z opravljanjem javne službe po tem 
odloku:

– vodi kataster javne kanalizacije,
– izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske 

ureditve,
– izdaja mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskih 

aktov,
– izdaja projektne pogoje, smernice, soglasja in mnenja 

v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje pro-
stora ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda,

– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izda soglasje za izvedbo kanalizacijskega priključka.
(2) Izvajalec izdaja smernice, mnenja, projektne pogoje 

in soglasja na podlagi vloge in predložene dokumentacije, ki je 
podrobneje določena v predpisih o graditvi objektov, prostor-
skem načrtovanju, zakonodaji s področja okolja ter navodilih 
izvajalca.

K vlogi projektnih pogojev oziroma soglasij mora biti pri-
loženo tudi:

– v primeru priključitve na javno kanalizacijo načrt izvedbe 
priključitve na javno kanalizacijo z oznako dimenzij cevovoda, 
materiala, koto priključitve, lokacijo in oznako priključnih jaškov 
javne kanalizacije,

– v primeru vgradnje male komunalne čistilne naprave 
načrt z vrisano lokacijo čistilne naprave, kapaciteto, predvideno 
porabo pitne vode, lokacijo iztoka in iztočnega jaška,

– situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi 
komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali 
na lokaciji,

– načrt ponikovalnice, z navedbo lokacije, kolikor je pred-
videno ponikanje meteorne vode,

– overjeno pogodbo o služnosti z lastnikom parcele, po 
kateri bo potekal kanalizacijski priključek,

– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in 
načinu odvajanja in morebitnega predčiščenja odpadne vode,

– gradbeno dovoljenje o odstranitvi objekta ali spremembi 
namembnosti stavbe, kolikor gre za odstranitev priključka.

(3) Izvajalec sodeluje tudi kot strokovni sodelavec pri 
izgradnji, rekonstrukciji in obnovi kanalizacijskega omrežja ter 
tehničnih pregledih objektov oziroma novozgrajenega kanali-
zacijskega omrežja.

(4) Povračila stroškov v zvezi z opravljanjem javnih po-
oblastil izvajalec in Občina uredita v Pogodbi o poslovnem 
najemu infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb.

(5) Za potrdila, strokovne ocene, smernice ter tehnične 
podatke iz katastra, ki niso predmet storitev javnega pooblastila 
oziroma javne službe, fotokopije dokumentacije, fotokopiranje 
manjkajočih prilog k vlogam, izvajalec javne službe zaračuna 
materialne stroške po merilih in tarifi storitve javne službe, ki 
so določene v ceniku izvajalca javne službe.

10. člen
(kataster)

Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine in se 
vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega katastra 
gospodarske javne infrastrukture. Kataster se vodi v obliki 
elektronske baze podatkov, ki je Občini neprekinjeno dostopna.

11. člen
(vzdrževanje in izvajanje obnov/investicij)

(1) Za izvedbo vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi 
izvajalec javne službe, lahko pa določena dela v skladu s pred-
pisi o javnem naročanju pisno naroči tretji osebi, ki je strokovno 
usposobljena za ta dela. Stroški za vzdrževalna dela se krijejo 
iz cene storitve javne službe.

(2) Investitor v obnovo javne kanalizacije je Občina.
(3) Če vzdrževalnih ali investicijskih del ne izvaja izvajalec 

javne službe, ampak tretja oseba, mora izvajalec javne službe 
zagotoviti strokovni nadzor pri posegih v javno kanalizacijsko 
omrežje, izvajalec del pa mora tak nadzor omogočiti in plačati 
stroške nadzora.

(4) V primeru novogradnje ali rekonstrukcije javne ka-
nalizacije so priključki izvedeni v cestnem telesu in izvedba 
revizijskega jaška namenjenega priključevanju objektov na 
parcelni meji cestnega telesa oziroma zemljišča, kjer poteka 
kanalizacija, strošek investicije in se financira iz javnih sredstev. 
Uporabnik krije stroške izvedbe kanalizacije do revizijskega 
jaška javne kanalizacije, kjer je skladu s prejetimi navodili ali 
pogoji in soglasji izvajalca možna priključitev.

V. VRSTA IN OBSEG OBJKETOV TER NAPRAV 
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

12. člen
(opredelitev naprav in objektov javne kanalizacije)

(1) Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo primar-
no in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane 
tehnološke naprave, kot so:

– kanalizacijska omrežja z revizijskimi jaški za odvod 
komunalne in padavinske odpadne vode,

– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske 
odpadne vode,

– objekti in naprave podtlačne kanalizacije,
– MKČN velikosti najmanj 50 PE,
– komunalne čistilne naprave,
– razbremenilniki visokih vod,
– sprejemnice za odpadne vode,
– zadrževalni in pretočni bazeni, 
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne 

kanalizacije.
(2) Vse naprave in objekti javne kanalizacije so v lasti 

Občine.

13. člen
(1) V mešani sistem javne kanalizacije ni dovoljeno od-

vajati drenažnih vod, vodotokov ter podtalnice, če obstaja mo-
žnost ponikanja v zemljo ali odvajanja v bližnji vodotok.

V ločeno zgrajeno kanalizacijo padavinskih vod, pa ni 
dovoljeno odvajati komunalno in industrijsko odpadno vodo.

(2) Lastnik ali upravljalec objekta na območju, kjer je 
zgrajena fekalna kanalizacija, mora za padavinsko vodo, ki 
odteka s strehe objekta, zagotoviti odvajanje neposredno v 
vodotok ali ponikanje v tla. Lastnik ali upravljalec površin, s 
katerih odteka toliko onesnažena padavinska voda, da je po 
veljavnih predpisih ne sme spuščati neposredno v vode, mora 
na območjih, kjer ni javne kanalizacije, to vodo zajeti in očistiti 
oziroma ravnati v skladu z uredbo.

(3) V strjenih naseljih padavinskih vod ni dovoljeno odva-
jati po zemljišču na način, ki bi povzročal škodo na sosednjih 
zemljiščih. Prelivi iz zbiralnikov padavinskih vod morajo biti 
speljani v kanalizacijo, vodotoke oziroma na način, da z od-
vajanjem padavinske vode ne povzročajo škode na sosednjih 
zemljiščih.

VI. STORITVE NA OBMOČJU POSELITVE ALI NJEGOVEM 
DELU, KI JE OPREMLJENO Z JAVNO KANALIZACIJO

14. člen
(opredelitev naprav in objektov uporabnika)

(1) Naprave in objekti uporabnika so:
– interna kanalizacija s kanalizacijskim priključkom od 

hišne kanalizacije do vključno prvega priključnega jaška na 
javno kanalizacijo,

– začasna naprave in objekti za predčiščenje odpadnih 
vod (male komunalne čistilne naprave, obstoječe greznice, gre-
znice brez iztoka) za čas do priključitve na javno kanalizacijo,
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– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod, pesko-
lovi in lovilci olj, merilna mesta in vzorčevalniki na kanalizacij-
skem priključku ali na vtokih in iztokih iz internih čistilnih naprav,

– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami 
v stanovanjski stavbi oziroma objektu,

– nepretočne greznice, obstoječe greznice ter MKČN z 
zmogljivostjo manjšo od 50 PE.

(2) Naprave in objekte iz tega člena tega odloka, upravlja 
in vzdržuje uporabnik na svoje stroške.

(3) Uporabnik je dolžan z napravami v njegovi lasti gospo-
dariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne ko-
munalne in padavinske vode ter zagotavljati, da odpadna voda 
pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.

15. člen
(kanalizacijski priključek)

(1) Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov ter 
črpalnih naprav za odvajanje komunalne in padavinske odpadne 
vode iz objekta. Kanalizacijski priključek je sestavni del stavbe 
uporabnika in je zato v zasebni lasti. Kanalizacijski priključek 
mora biti izveden tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi 
vdora vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz 
prostorov objekta, ki so nižji od temena kanalizacije, se mora 
izvesti s črpanjem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gra-
vitacijsko odtekale preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo. 
V primeru, da na lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav, 
je potrebno odpadne vode črpati nad zajezitveno črto, od tega 
nivoja pa gravitacijsko odvajati v revizijski jašek priključnega 
kanala. Zajezitvena črta predstavlja nivo zemljišča, po katerem 
poteka javna kanalizacija. Tlačni cevovodi iz črpališč morajo 
biti opremljeni z elementom, ki preprečuje vračanje prečrpane 
odpadne vode iz kanalizacijskega priključka v interno črpališče.

(2) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski ja-
šek, ki izvajalcu javne službe služi za preverjanje razmer v 
priključni cevi in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku 
pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski 
jašek mora biti postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega 
nemoteno dostopata izvajalec javne službe in uporabnik.

(3) V primeru, ko revizijskega jaška ali interne kanalizacije 
v celoti ni mogoče postaviti na zemljišču, ki je v lasti lastnika 
objekta, mora lastnik objekta, za katerega je predvidena pri-
ključitev, izvajalcu javne službe predložiti notarsko overjeno 
služnostno pogodbo na katerem je možno postaviti revizijski 
jašek oziroma interno kanalizacijo.

(4) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti 
izven stavbe, je lastnik dolžan v stavbi urediti interno kanaliza-
cijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in 
opravljati odpadne vode.

16. člen
(število priključkov na javno kanalizacijo)

(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v 
lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno 
kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to 
zahteva položaj in velikost objektov, se izjemoma, skladno s 
soglasjem izvajalca javne službe, dovoli tudi izgradnja dveh 
ali več priključkov.

(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanali-
zacijo preko svojega priključka. V primerih, ko se pri izdelavi 
projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je 
po navodilih izvajalca javne službe dovoljena priključitev več 
objektov preko enega skupnega revizijskega jaška in kanali-
zacijskega priključka, s čimer pa morajo soglašati vsi lastniki 
takšnega priključka. V tem primeru je priključek v zasebni lasti 
vseh lastnikov tega priključka.

17. člen
(pogoji priključitve na javno kanalizacijo)

(1) Na območjih, kjer je javna kanalizacija zgrajena, se 
rekonstruira, je priključitev objekta ali preureditev obstoječega 
priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna.

(2) Kolikor je zaradi globine obstoječe kanalizacije pri-
klop na javno kanalizacijsko omrežje možen samo z internim 
prečrpališčem komunalne odpadne vode, ga je lastnik objekta 
dolžan izvesti na lastne stroške.

(3) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi 
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja 
naselja ali dela naselja opremljenega z javno kanalizacijo, če 
je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne 
vode preračunana na 1 m dolžine kanalizacijskega voda, ki ga 
je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 
0,02 PE, odvajanje odpadne vode iz stavbe pa je mogoče brez 
naprav za prečrpavanje.

(4) Izvajalec javne službe mora v roku trideset dni, po 
prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo, obvestiti 
lastnike objektov, da je priključitev njihovega objekta na javno 
kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. 
Priključitev na javno kanalizacijo se mora, pod nadzorom izva-
jalca javne službe, opraviti v roku šestih mesecev od prejema 
obvestila o obvezni priključitvi.

(5) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizaci-
je odvajala komunalna in padavinska odpadna voda v greznico 
ali MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da 
lastnik na svoje stroške obstoječo greznico ali MKČN opusti 
in izključi iz sistema odvajanje odpadne vode ter upravljalcu 
dopusti nadzor nad izvedenimi deli.

(6) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko 
odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma odvede 
več kot 4.000 m3 vode na leto, morajo v roku enega leta po uve-
ljavitvi tega odloka izvesti merilno mesto v skladu z zahtevami 
izvajalca javne službe.

(7) Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora po izvedbi 
merilnega mesta:

– voditi obratovalni dnevnik merilnega mesta,
– v vsakem času, brez posebnega obvestila, dovoliti 

izvajalcu dostop do merilnega mesta in mu omogočiti pregled 
obratovalnega dnevnika,

– dovoliti izvajalcu odvzem vzorcev odpadne vode za 
določitev kvalitete odpadne vode in meritev količine odpadne 
vode,

– izvajalcu dovoliti redno pregledovanje delovanja meril-
nih naprav.

18. člen
(prijava gradnje priključka na javno kanalizacijo)

(1) Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na 
podlagi pisne vloge investitorja ali lastnika objekta in predložitvi 
ter izpolnitvi naslednjih pogojev:

– pravnomočnega gradbenega dovoljena za objekt, ki se 
priključuje na javno kanalizacijo ali dokazilo, da je bil objekt 
zgrajen pred letom 1967,

– dokazila o ustanovljeni služnosti na zemljiščih po katerih 
bo potekal kanalizacijski priključek,

– da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca javne 
službe,

– dokazilo, da je uporabnik Občini poravnal komunalni 
prispevek oziroma vse obveznosti do lastnika infrastrukture.

(2) Investitor je dolžan vlogo podati najkasneje v petnaj-
stih dneh pred izvedbo del. Pregled in prevzem kanalizacijske-
ga priključka izvede izvajalec javne službe.

(3) Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec 
javne službe ali drug za to usposobljen in registriran izvajalec 
gradbenih del, njegovo gradnjo pa mora nadzorovati poobla-
ščeni predstavnik izvajalca javne službe. Stroške nadzora zara-
čuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavnega 
cenika javne službe.

19. člen
(izvedba kanalizacijskega priključka in navezave  

na javno kanalizacijo)
(1) Navezava kanalizacijskega priključka na javno ka-

nalizacijo se izvede le v revizijski jašek, ki ga določi izvajalec.
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(2) Stroški izgradnje priključka bremenijo uporabnika. Iz-
veden kanalizacijski priključek je last uporabnika, ki mora izva-
jalcu javne službe obratovanja omogočiti dostop do priključka.

(3) Navezava kanalizacijskega priključka na javno kana-
lizacijo ni dovoljena, če:

– je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zagotavlja 
kvalitetnega odvajanja odpadnih vod,

– odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih ni mogoče mehan-
sko in biološko očistiti oziroma so te odpadne vode po kvaliteti 
v nasprotju z veljavnimi dopisi.

(4) Uporabnik je dolžan zgraditi priključek za kanalizacijo 
iz materialov, ki ustrezajo evropskim normativom (SIST EN) in 
na način, ki zagotavlja popolno tesnost.

(5) Po končani montaži, uporabnik podpiše izjavo, da je 
kanalizacijski priključek zgrajen v skladu s tehničnimi standardi 
in zahtevami upravljalca. Če so ob pregledu ugotovljene po-
manjkljivosti, jih je uporabnik dolžan odpraviti.

VII. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,  
KJER NI JAVNE KANALIZACIJE

20. člen
(obveznost izgradnje MKČN ali nepretočne greznice)
(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja 

odpadne vode, je za investitorja obvezna izgradnja MKČN 
ali nepretočne greznice v skladu z veljavno uredbo o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadne vode malih komunalnih čistilnih 
napravah.

(2) Na območjih, kjer po program odvajanja in čiščenja 
ni predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki objektov 
dolžni obstoječe greznice v zakonsko predpisanih rokih nave-
denih v veljavni zakonodaji in v programu odvajanja in čiščenja 
nadomestiti z MKČN ali nepretočnimi greznicami, ki morajo 
ustrezati zakonsko predpisanim standardom, glede tehnične 
izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne vode. Posa-
mezni uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN do 50 PE s 
pripadajočim kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne 
kanalizacije, za upravljanje s temi objekti, pa morajo pooblastiti 
odgovornega upravljavca naprav.

(3) Na območjih, kjer po programu odvajanja in čiščenja 
ni predvidena gradnja javne kanalizacije, se lahko komunal-
na odpadna voda iz nestanovanjskih stavb odvaja v MKČN 
z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne 
kanalizacije in je v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov ne-
stanovanjskih stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna 
voda, njen upravljavec pa mora zagotavljati prevzem blata z 
uporabo storitev javne službe.

21. člen
(izvedba ocene obratovanja MKČN)

(1) Skladno z uredbo o malih komunalnih čistilnih napra-
vah izvajalec zagotovi prve meritve in obratovalni monitoring 
oziroma izdela oceno obratovanja za MKČN z zmogljivostjo do 
50 PE, na zakonsko predpisan način.

(2) Lastnik MKČN do 50 PE je dolžan izvesti prijavo male 
MKČN izvajalcu javne službe. Prijavo izvede na obrazcu prija-
ve in vloge za izdelavo ocene delovanja MKČN, ki jo pripravi 
izvajalec javne službe. K obrazcu morajo biti priložene vse 
zahtevane priloge.

(3) Izvajalec javne službe mora izvesti oceno obratovanja 
v 30 dneh od prejete prijave MKČN, kolikor je oddana popolna 
vloga prijave, vendar ne prej kot po 3 mesecih obratovanja 
MKČN. Kolikor vloga ni popolna, izvajalec javne službe lastnika 
MKČN pozove k dopolnitvi vloge.

(4) Lastnik male komunalne čistilne naprave mora na 
iztoku iz MKČN zagotoviti vzorčevalno mesto, ki omogoča 
odvzem reprezentativnih vzorcev za izvedbo prvih meritev in 
obratovalnega monitoringa ali izdelavo ocene obratovanja male 
komunalne čistilne naprave.

(5) V okviru izvedbe ocene obratovanja MKČN lahko iz-
vajalec javne službe odpadno vodo na dotoku in iztoku MKČN 
povzorči, pregleda vsebnost blata v usedalniku in količino 
biomase v aeracijskem bazenu ter izvede analizo odpadnih 
voda. Za lastno kontrolo ter kontrolo navedenih parametrov 
za MKČN se za izvedbo ocene MKČN, lahko izvede analiza 
odpadne vode v laboratoriju izvajalca javne službe. V primeru 
prijav o neustreznosti delovanja MKČN ustreznim inšpekcij-
skim službam, pa mora biti izvedena analiza akreditiranega 
laboratorija. Izvedba analiz za lastno kontrolo se uporabnikom 
dodatno ne obračuna.

(6) V primeru ugotovljene neustreznosti delovanja MKČN 
izvajalec na to pisno opozori uporabnika. Uporabnik je dolžan 
v roku dveh mesecev od odposlanega opozorila izvajalca, 
odpraviti pomanjkljivosti na MKČN in o odpravi pisno seznaniti 
izvajalca, ki izvede ponovni ogled MKČN.

(7) Kolikor neustreznost v delovanju MKČN v roku 2 me-
secev ni odpravljena oziroma uporabnik o odpravi napake v 
predpisanem roku pisno ne seznani izvajalca, prične izvajalec 
uporabniku obračunavati polno cene okoljske dajatve v skladu 
s predpisom o okoljski dajatvi.

(8) Lastnik oziroma uporabnik MKČN do 50 PE je dolžan 
voditi dnevnik MKČN, v skladu s prejetimi navodili MKČN ali 
navodili izvajalca javne službe.

22. člen
(prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in MKČN)
Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje, čiščenje in 

obdelavo blata iz obstoječih greznic in MKČN ter prevzem in 
ravnanje z vsebino iz nepretočnih greznic na celotnem območju 
občine v obsegu in rokih določenih v 8. členu tega odloka in 
Programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

23. člen
(način prevzema blata iz greznic in MKČN)

(1) Storitve prevzema in ravnanja z blatom iz obstoječih 
greznic in MKČN izvajalec javne službe na območju občine 
zagotavlja iz prostornine usedalnika, merjenega v m3.

(2) Pogostost praznjenja usedalnika blata za posame-
znega uporabnika določi izvajalec v skladu z veljavno uredbo, 
standardi in navodili.

(3) Izvajalec javne službe, je dolžan lastniku nepretočne 
greznice, MKČN zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– minimalna prostornina nepretočne greznice oziroma 
velikost MKČN mora biti skladna z izdanim soglasjem,

– da so v nepretočno greznico oziroma MKČN speljane 
samo komunalne odpadne vode iz gospodinjstva,

– da je greznica oziroma MKČN zgrajena v skladu s 
predpisi.

Vse ugotovljene nepravilnosti mora izvajalec prijaviti na 
ustrezne inšpekcijske službe, ki ukrepajo v skladu s svojimi 
pooblastili.

(4) V primeru, da lastnik obstoječe greznice, greznice brez 
iztoka ali MKČN naroča odvoz pogosteje:

– kot je smiselno glede na porabo pitne vode in velikost 
greznice,

– zaradi odvajanja padavinskih voda v greznico ali MKČN,
– kot je opredeljeno v navodilih o vzdrževanju MKČN ali 

pa je
– ugotovljena neustreznost gradnje,

mora lastnik pogostejše izvedbe storitev plačati po trenutno ve-
ljavnem ceniku izvajalca javne službe, prav tako pa se lastnika 
v primeru neustreznosti gradnje prijavi na ustrezno inšpekcijsko 
službo.

24. člen
(storitve izvedene izven rednega delovnega časa)

Storitve vezane na obstoječe greznice, nepretočne gre-
znice in MKČN naročene in na zahtevo stranke izvedene izven 
rednega delovnega časa izvajalca, se uporabnikom obračunajo 
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po veljavnem ceniku izvajalca javne službe za storitve izvedene 
izven rednega delovnega časa.

25. člen
(obveščanje o prevzemu blata in izdelavi ocene  

obratovanja MKČN)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan o nameri prevzema 

blata iz obstoječe greznice, nepretočne greznice ali MKČN do 
50 PE, uporabnika pisno obvestiti vsaj petnajst dni pred začet-
kom opravljanja storitve. V obvestilu mora biti naveden datum 
izvedbe storitve.

(2) Izvajalec javne službe je dolžan uporabnika obvestiti 
oziroma se dogovoriti o datumu izvedbe ocene obratovanja 
MKČN, kar se lahko dogovori telefonično ali preko elektronske 
pošte. V kolikor dogovora o datumu izvedbe ocene na ta način 
ne doseže, uporabniku posreduje pisno obvestilo vsaj petnajst 
dni pred predvidenim datumom izvedbe.

(3) Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem javne službe 
pravico do enkratne prestavitve najavljenega datuma storitve 
navedene pod točko 1 in točko 2, ki pa ne more biti daljši kot 
tri mesece. O takšni nameri mora uporabnik izvajalca pisno 
obvestiti najmanj 8 dni pred predvideno izvedbo storitve.

26. člen
(ravnanje z blatom iz greznice ali MKČN  

na kmetijskem gospodarstvu)
(1) V primeru, da blato iz obstoječe greznice ali MKČN 

oziroma vsebina v nepretočni greznici, nastaja na kmetijskem 
gospodarstvu rejnih živali in lastnik poda ustrezna dokazila 
in pisno izjavo, da bo blato oziroma vsebina zmešana skupaj 
z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščena najmanj šest 
mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu, je kmetijsko 
gospodarstvo izvzeto iz plačevanja storitev prevzema in rav-
nanja blata iz obstoječih greznic ali MKČN oziroma vsebine iz 
nepretočnih greznic, po m3 dobavljene pitne vode.

(2) Lastnik kmetijskega gospodarstva rejnih živali mora 
izvajalcu javne službe ob začetku opravljanja te dejavnosti ozi-
roma ob vsakem prejemu dopisa o rednem praznjenju greznice 
oziroma MKČN, dostaviti obrazec o kmetijskem gospodarstvu 
in obrazec o staležu rejnih živali ali kopijo zadnjega izpiska iz 
registra živali (GVŽ), ki pa ne sme biti starejši od šest mesecev.

(3) Če lastnik kmetijskega gospodarstva izvajalcu javne 
službe v predpisanem času ne dostavi ustreznega potrdila, mu 
izvajalec javne službe začne zaračunavati stroške odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda oziroma storitve povezane z ne-
pretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ali MKČN. Vse 
spremembe se upoštevajo naslednji mesec od dneva prejema 
potrdila, izvajalec javne službe pa mu za nazaj ne sme povr-
niti stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih voda in storitev 
povezanih z greznicami ali MKČN, merjene po m3 dobavljene 
pitne vode.

(4) Kolikor se storitev praznjenja greznice oziroma MKČN 
na kmetijskem gospodarstvu izvede, dokazilo pa se dostavi po 
izvedbi storitve, se storitev praznjenje greznice/MKČN kme-
tijskemu gospodarstvu normalno obračunava za obračunano 
obdobje, ki traja tri leta.

VIII. GRADNJA NOVIH KANALIZACIJSKIH OMREŽIJ  
IN PRENOS V UPRAVLJANJE

27. člen
(gradnja kanalizacije)

Javna in zasebna kanalizacija morata biti grajeni iz ma-
terialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustrezajo evropskim 
normativom (SIST EN) na tem področju.

28. člen
(ureditev lastništva novozgrajenih javnih kanalizacij)
(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo 

novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana 

kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacij-
skih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo 
le-te predati v last Občini.

(2) Za prevzem novozgrajenih objektov in omrežij javne 
kanalizacije iz prvega odstavka tega člena mora biti predložena 
naslednja dokumentacija:

– gradbeno dovoljenje,
– projekt izvedenih del,
– elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster in po-

trdilo o vpisu v kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI),
– uporabno dovoljenje,
– garancijske izjave,
– okoljevarstveno dovoljenje, kolikor je potrebno.

29. člen
(ureditev lastništva obstoječih lokalnih kanalizacij)

Obstoječa delujoča lokalna kanalizacijska omrežja s pri-
padajočimi objekti se predajo v last občine in upravljanje iz-
vajalcu javne službe na podlagi fizičnega pregleda, pregleda 
kanala s TV kamero, pisnega strokovnega mnenja izvajalca 
in ocene vrednosti predanega omrežja. Mnenje izvajalca lah-
ko nadomesti manjkajoče dokumente, predpisane v drugem 
odstavku prejšnjega člena, do pridobitve upravnega akta o 
legalizaciji. Postopek prevzema po pooblastilu občine opravi 
izvajalec javne službe. Prevzem se opravi s pogodbo, s katero 
se vpletene stranke zavežejo, da bodo v pogodbenem roku le-
galizirale predano kanalizacijsko omrežje in zagotovile sredstva 
za sanacijo. Upravljalec obstoječega lokalnega sistema mora 
podati tudi seznam vseh uporabnikov lokalnega kanalizacij-
skega sistema.

30. člen
(gradnja novih kanalizacijskih omrežij)

Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove obstoječega 
omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu, razen v primerih, 
ko:

– padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, ker ni ustre-
znega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja,

– zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgradnja dveh 
vzporednih kanalov,

– je padavinska voda tako močno onesnažena, da je ni 
možno odvajati v vodotok ali ponikati.

IX. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE 
IN UPORABNIKOV

31. člen
(pravice in obveznosti izvajalca)

Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec javne službe 
naslednje pravice in obveznosti:

– zagotavljati javno službo odvajanja in čiščenja komunal-
nih in padavinskih odpadnih voda, ki se odvajajo v kanalizacij-
sko omrežje javne kanalizacije,

– zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz obsto-
ječih greznic in MKČN,

– zagotavljati odvajanje in čiščenje vsebine iz nepretočnih 
greznic,

– zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne 
vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko 
omrežje javne kanalizacije, v okviru prostih zmogljivosti javne 
kanalizacije in glede na tip kanalizacije, če zmogljivost in tip 
kanalizacije to omogoča,

– zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne 
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne 
površine ter odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, 
ki se odvajajo v javno kanalizacijo. Navedene storitve izvajalec 
javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanaliza-
cije in glede na tip kanalizacije, kot posebno storitev z uporabo 
javne infrastrukture,
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– za območja opremljena z javno kanalizacijo za od-
vajanje mešanice komunalne in padavinske odpadne vode, 
zagotoviti izvedbo tehničnih ukrepov za ustrezno zadrževanje 
čistilnega vala v napravah za zadrževanje,

– zagotavljati obratovanje in obnavljanje javne kanalizaci-
je, prizadeta zemljišča pa vzpostavljati v stanje pred posegom,

– izdelovati program odvajanja in čiščenja ter ga objavljati 
na svojih spletnih straneh,

– sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne 
kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno 
infrastrukturo,

– izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja MKČN 
ter voditi ustrezne evidence o teh objektih,

– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvaja-
nja odpadne vode in o času trajanja prekinitev,

– voditi podatke o objektih in napravah javne kanalizacije,
– voditi predpisane evidence in izvajati predpisana poro-

čila v skladu z veljavno zakonodajo,
– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati 

izterjavo dolgovanih zneskov,
– izvajati preglede in prevzeme javne kanalizacije in ka-

nalizacijskih priključkov ter MKČN,
– izvajati redno vzdrževanje ter vzdrževalna dela v javno 

korist,
– uporabnikom omogočati priključevanje objektov na jav-

no kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih o tem 
obveščati,

– zagotavljati predpisane meritve in nadzirati sestavo 
odpadne vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za 
prečiščevanje industrijske odpadne vode, ter izvajati potrebne 
ukrepe za zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja,

– nadzirati stanje kanalizacijskega priključka na mestu 
priključitve na javno kanalizacijo,

– izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delova-
nja kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah 
oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne 
vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in 
reševanja,

– voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od 
uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov 
lokalne skupnosti ter državnih organov in služb na podlagi 
veljavne zakonodaje,

– izdajati projektne pogoje in soglasja ter voditi evidenco 
o njih,

– izvajati druge obveznosti tega odloka.

32. člen
(pravica dostopa)

Izvajalec javne službe ima vsak čas pravico dostopa do 
kanalizacijskih objektov in naprav zaradi rednega vzdrževanja, 
meritev in snemanj ter do naprav v lasti uporabnikov, kjer mora 
izvajati obvezne storitve javne službe ne glede na to, kdo je la-
stnik zemljišča na katerem se kanalizacijski objekti in ostale na-
prave nahajajo. Izvajalec mora po opravljenem delu vzpostaviti 
zemljišče v prejšnje stanje in poravnati morebiti nastalo škodo.

33. člen
(pravice in obveznosti uporabnika)

(1) Uporabniki imajo naslednje pravice in obveznosti:
– morajo se priključiti na javno kanalizacijo in odvajati 

vanjo komunalne odpadne vode na vseh območjih, kjer je le-ta 
zgrajena,

– na javno kanalizacijo se priključiti le s soglasjem izva-
jalca javne službe,

– po izvedbi internega kanalizacijskega priključka do jav-
ne kanala izključiti greznico ali MKČN iz sistema odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda,

– zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije skladno 
z odobreno tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem iz-
vajalca javne službe,

– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo 
in vse naprave vgrajene vanjo,

– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do 
mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpa-
dne vode,

– vzdrževati greznice in MKČN,
– omogočati izvajalcu javne službe dostop do javne ka-

nalizacije za izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni 
kanalizaciji,

– omogočati izvajalcu javne službe neoviran dostop do 
greznice oziroma MKČN in prevzem vsebine,

– omogočiti izvajalcu javne službe pregled MKČN in pre-
dati predpisano dokumentacijo o ustreznosti MKČN,

– obveščati izvajalca javne službe o vseh spremembah 
količin in lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na 
izvajanje javne službe,

– obveščati izvajalca javne službe o pojavih, ki bi utegnili 
imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,

– pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene, 
kot to določa ta odlok,

– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi 
naziva, naslova, lastništva objekta, številu oseb in spremem-
bah na objektu, ki imajo vpliv na odvod komunalne odpadne in 
padavinske vode in obračun stroškov,

– plačevati stroške storitev javne službe,
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odva-

janju in čiščenju odpadne vode.
(2) V primeru, da uporabnik stavbo, inženirski objekt ali 

del stavbe ali inženirskega objekta ali zemljišča preda v najem, 
ob tem pa želi, da najemnik plačuje storitve javne službe, je 
najemodajalec dolžan izvajalca javne službe pisno obvestiti in 
navesti začetek in konec najemnega razmerja.

(3) V primeru, da zapadli račun najemnik ne poravna v 
dogovorjenem roku, tudi po prejetem opominu, se slednji pre-
fakturira lastniku objekta in od takrat naprej je lastnik zaveza-
nec za plačilo računa ne glede na trajanje najemnega razmerja. 
Lastnika objekta se obvesti takoj po 1. opominu.

(4) V večstanovanjskih stavbah, kjer upravnik izvaja upra-
vljanje po stanovanjskem zakonu in drugih področnih predpisih, 
se pravice in dolžnosti, opredeljene v 2. točki tega člena, smi-
selno uporabljajo tudi za upravnika večstanovanjske stavbe.

(5) V večstanovanjskih stavbah, kjer ni upravnika, sola-
stniki sporazumno določijo plačnika storitev in o tem pisno ob-
vestijo izvajalca javne službe. V nasprotnem primeru je osnova 
za delitev plačila število stanovanjskih enot in število stalno in 
začasno prijavljenih stanovalcev.

(6) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni 
dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. 
Na vplivnem območju kanalizacije se ne sme graditi objektov, 
spreminjati višine nadkritja kanalizacijskega omrežja, zasipa-
vati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko 
povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale 
njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno po-
segati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave 
drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode 
v javno kanalizacijsko omrežje.

(7) Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode 
drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.

34. člen
(monitoring za industrijske odpadne vode)

(1) Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja industrijsko odpa-
dno vodo, mora do 31. marca izvajalcu javne službe, v pisni 
ali elektronski obliki, posredovati letno poročilo o emisijskem 
monitoringu odpadnih voda za preteklo leto.

(2) Uporabnik je dolžan pridobiti soglasje izvajalca pred 
vsako spremembo, ki vpliva na lastnosti in količine industrijske 
odpadne vode, do katerih je prišlo zaradi sprememb industrij-
skih postopkov, sprememb obsega proizvodnje, prenehanja 
določene dejavnosti, načina predčiščenja odpadne vode ali 
zaradi drugih podobnih vzrokov.
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X. PREKINITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE 
VODE

35. člen
(prekinitev dobave vode, odvajanja odpadne vode  

in ukinitev priključka)
(1) Uporabniku se prekine dobava vode iz javnega vo-

dovoda, če z odvodom odpadnih voda povzroča nevarnost za 
vodni vir ali javni vodovod.

(2) Kanalizacijski priključek se lahko ukine na zahtevo 
uporabnika in po uradni dolžnosti izvajalca javne službe. Stro-
ške ukinitve krije uporabnik. Ukinitev na zahtevo uporabnika je 
dopustna ob odstranitvi objekta ali opustitvi uporabe objekta, 
kar mora uporabnik dokazati s potrdilom pristojnih organov.

(3) Izvajalec javne službe na stroške uporabnika, po pred-
hodnem obvestilu, prekine odvajanje odpadne vode, kadar:

– je zaradi stanja interne kanalizacije objekta ali naprav v 
njej ogroženo obratovanje javne kanalizacije ali proces čiščenja 
na komunalni čistilni napravi,

– je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden 
brez soglasja izvajalca javne službe,

– uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe dovoli 
priključitev drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali ka-
nalizacijski priključek, ali spremeni njegovo zmogljivost,

– uporabnik onemogoča izvajalcu javne službe meritve 
količin in onesnaženosti odpadne vode ali pregled kanalizacij-
skega priključka,

– uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe spremeni 
izvedbo priključka,

– uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v 
zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,

– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje 
in premoženje prebivalcev,

– kadar uporabnik ne poravna stroškov po izdanem ra-
čunu in opominu,

– kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza 
zahtevam veljavne zakonodaje,

– uporabnik, zaradi določitve količine industrijske od-
padne vode, ne zagotovi merjenja odvzetih količin vode iz 
naravnih virov.

(4) Prekinitev odvajanja odpadne vode velja za čas do 
odprave vzroka. Stroške vnovične priključitve plača uporabnik.

36. člen
(prekinitve odvajanja odpadne vode zaradi vzdrževalnih del  

in zaradi višje sile)
(1) Izvajalec javne službe ima pravico, brez povračila 

stroškov, prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas zaradi 
načrtovanih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javni kana-
lizaciji. O vzrokih, času trajanja prekinitev ter o navodilih za 
ravnanje uporabnikov med prekinitvijo, izvajalec javne službe 
obvesti uporabnike na krajevno običajen način.

(2) V primeru izvajanja nenačrtovanih vzdrževalnih del 
ali ob naravnih in drugih nesrečah ima izvajalec javne službe 
pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom 
odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo. Izvajalec ima v 
teh primerih dolžnost v štiriindvajsetih urah vzpostaviti začasen 
režim odvajanja odpadne vode.

(3) V primeru višje sile ima izvajalec javne službe pravico 
brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom odva-
janje odpadne vode v javno kanalizacijo. V tem primeru mora 
izvajalec postopati skladno z načrtom ukrepanja v primeru višje 
sile, ki ga pripravi organ pristojen za zaščito in okolje. Višja sila 
po tem odloku so: potres, požar, poplave, izpad energije, udori, 
plazovi, lomi in velike okvare na javni kanalizaciji.

37. člen
(odgovornost za škodo)

Izvajalec javne službe ne odgovarja za škodo v objektih 
zaradi izlivov iz javne kanalizacije v primeru poplav, naliva večje 

izdatnosti od projektirane ter ob naravnih in drugih nesrečah, 
na katere ne more vplivati.

XI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE, OSNOVE  
ZA OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN STORITEV

38. člen
(financiranje javne službe)

(1) Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna občin (subvencije),
– okoljskih dajatev in drugih virov.
(2) Predlog cene oblikuje izvajalec javne službe, potrdi pa 

jih pristojni občinski organ.

39. člen
(priprava elaborata in potrditev cene storitve)

(1) Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja odpa-
dnih voda in cene vezane na storitev z obstoječimi greznicami, 
nepretočnimi greznicami in MKČN se oblikuje v skladu z določili 
veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja.

(2) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju 
cene izvajanja storitev javne službe. Kolikor razlika med po-
trjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino 
opravljenih storitev presega 10 % od potrjene cene, ga izvajalec 
do 30. 9. tekočega leta posreduje v pregled občinski upravi.

Občinska uprava elaborat pregleda in pisno posreduje 
morebitne zahteve za njegovo dopolnitev, spremembo ali potr-
ditev najkasneje 30 dni po prejemu elaborata.

(3) Dopolnitev oziroma spremembo elaborata pripravi iz-
vajalec v 15 dneh od pisnega prejema pripomb, občinska upra-
va pa elaborat nato ponovno pregleda v 10 dneh od prejema 
dopolnjenega elaborata.

(4) Po pregledu s strani občinske uprave se elaborat do 
konca tekočega leta obravnava in potrdi na občinskem svetu.

40. člen
(obračun cene)

(1) Cena storitve odvajanja in čiščenja odpadne komu-
nalne in padavinske odpadne vode z javnih površin se upo-
rabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode 
izraženo v m3, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na 
komunalni čistilni napravi.

(2) Cena storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino 
iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz 
obstoječih greznic ter obratovalnega monitoringa za MKČN se 
uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne 
vode izraženo v m3, ki se odvaja v nepretočno greznico, obsto-
ječo greznico ali MKČN.

(3) Če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim 
vodomerom, se storitve obračunavajo skladno z veljavnimi 
predpisi na področju oblikovanja cen.

(4) Uporabnikom, ki za dobavo pitne vode nimajo ustre-
znih dovoljenj in soglasij oziroma dobavo pitne vode nimajo 
urejeno v skladu z določili Zakona o vodah, se storitev ob-
računava tako, da se upošteva normirana poraba pitne vode 
150 litrov na osebo dnevno na podlagi števila stalno ali začasno 
prijavljenih prebivalcev.

(5) V stavbah namenjenih bivanju, kjer ni stalno ali za-
časno prijavljenih stanovalcev, se v primeru naročila storitev 
vezanih na obstoječe greznice, nepretočne greznice ali MKČN, 
storitev obračuna po ceniku izvajalca javne službe.

Kolikor se v stavbah namenjenih bivanju izvaja gospo-
darska dejavnost se osnova za obračun določi enako kot za 
nestanovanjske stavbe.

(6) Za nestanovanjske stavbe, ki nimajo urejenega siste-
ma meritve pitne vode, je letna količina odpadnih komunalnih 
voda enaka eni tretjini števila uporabnikov stavbe. Pri ugota-
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vljanju števila uporabnikov nestanovanjske stavbe se upošteva 
število stalnih uporabnikov (število zaposlenih) in število raz-
položljivih zmogljivosti (število gostov in drugih uporabnikov 
stavbe). Število uporabnikov nestanovanjske stavbe mora javiti 
uporabnik. Pri obračunu se upošteva normirana poraba pitne 
vode 150 litrov na osebo dnevno.

(7) Uporabniki z območja obvezne priključitve na javno 
kanalizacijsko omrežje, pri katerih poleg odpadne vode iz go-
spodinjstva nastaja tudi odpadna voda v kmetijskem gospodar-
stvu ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso dolžni pla-
čevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode iz kmetij-
ske dejavnosti, če zagotovijo ločeno merjenje porabljene pitne 
vode za gospodinjstvo in kmetijsko gospodarstvo, namenjene 
za izvajanje kmetijske dejavnosti. Vgradnja merilca pretoka se 
izvede po pogojih in nadzorom izvajalca javne službe. Kolikor 
merilec ni vgrajen, se obračuna normirana poraba pitne vode 
150 litrov na osebno dnevno.

(8) Uporabniki z območja obvezne priključitve na javno 
kanalizacijsko omrežje, pri katerih iz porabljene pitne vode 
zaradi izvajanja dejavnosti oziroma porabe v storitvi odpadna 
voda ne nastaja, niso dolžni plačevati stroškov odvajanja in 
čiščenja odpadne vode, če zagotovijo ločeno merjenje porablje-
ne pitne vode za del, kjer odpadna voda ne nastaja. Vgradnja 
merilca pretoka se izvede po pogojih in nadzorom izvajalca 
javne službe. Ta točka velja smiselno tudi za uporabnike, ki 
koristijo storitve greznic oziroma MKČN.

(9) Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitava-
nja vodomerov za ugotavljanje količine odpadne vode, veljajo 
določila odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine.

(10) Uporabnikom, ki odvajajo in čistijo industrijske odpa-
dne vode, se cene obračunavajo po ceniku posebnih storitev.

(11) Izvajalec javne službe lahko na podlagi pisne rekla-
macije, v primeru prekomerne porabe pitne vode kot posledi-
ce okvare na internem vodovodnem omrežju, uporabnikom 
zmanjša stroške odvajanja komunalne odpadne vode, čiščenja 
komunalne odpadne vode, storitve povezane z greznicami in 
MKČN ter okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda, če ugotovi, da pri iztoku ni prišlo do 
onesnaženja pitne vode in je bil iztok neposreden v podzemne 
vode. Stranka mora pisni vlogi za zmanjšanje računa predložiti 
zapisnik o ugotovljeni in odpravljeni okvari s strani upravljalca 
javnega vodovoda.

(12) Uporabnikom, katerim se storitev greznic/MKČN ne 
obračunava v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz 
komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, se izvedba ocene 
obratovanja obračuna v skladu z veljavnim cenikom izvajalca 
ob izvedbi storitve.

41. člen
(plačilo storitve in vodenje evidenc o uporabnikih)

(1) Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dne-
va zapadlosti računa. Če uporabnik pravočasno ne poravna 
svojih obveznosti, je izvajalec javne službe uporabniku dolžan 
izstaviti pisni opomin, v primeru neplačila pa dolg sodno izterjati 
oziroma izvesti prekinitev dobave pitne vode oziroma odvajanja 
odpadnih voda.

(2) Morebitne reklamacije računov morajo biti pisne, po-
dane v roku osmih dni od izstavitve računa.

(3) Izvajalec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno 
odgovoriti v roku 15 dni od prejema ugovora. Ugovor na izdan 
račun ne zadrži plačila. Kolikor uporabnik računa ne poravna 
niti v 15 dneh po prejemu pisnega odgovora, se mu izda pisni 
opomin.

(4) Izvajalec, si v primeru zamude plačila pridržuje pravico 
zaračunati zakonsko zamudne obresti in stroške opomina.

(5) Izvajalec javne službe pridobiva evidence od uporab-
nikov, upravnikov, organov lokalne skupnosti, državnih organov 
in služb, ustanovljenih na podlagi Zakona o lokalni samoupravi 
in Zakona o gospodarskih javnih službah.

(6) Uporabniki ter upravniki večstanovanjskih stavb mo-
rajo izvajalca javne službe pravočasno pisno obveščati o sta-

tusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje med 
dobaviteljem in odjemalcem in o vseh spremembah naslova za 
dostavo računov in drugih podatkih ter skrbeti, da tudi njihov 
pravni naslednik vstopi v obstoječe razmerje.

(7) Pisno obvestilo iz predhodnega odstavka velja od prve-
ga naslednjega obračunskega obdobja in obsega ime, priimek 
in novi naslov dotedanjega in novega odjemalca, listino o pre-
nosu lastninske pravice, številko in naslov odjemnega mesta ter 
podpisano izjavo novega uporabnika na obrazcu izvajalca javne 
službe, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje.

(8) Upravljalci vodovodnih sistemov v občini ob vsakem 
popisu, oziroma najmanj enkrat letno, izvajalcu javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda posredujejo podatke o 
uporabnikih, dimenzijah števcev, porabi pitne vode in obraču-
nanih akontacijah.

XII. INŠPEKCIJSKI NADZOR

42. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzora)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja 
pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo.

(2) Organ iz prvega odstavka tega člena je prekrškovni 
organ po tem odloku.

43. člen
(obseg inšpekcijskega nadzora)

Inšpektor pristojnega medobčinskega inšpektorata in re-
darstva pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:

– če se kanalizacijsko omrežje, naprave in objekti upo-
rabljajo za namen ter na način in pod pogoji, kot jih določa ta 
odlok,

– če so kanalizacijsko omrežje, naprave in objekti vzdrže-
vani na način in skladno s pogoji, kot jih določa ta odlok,

– ali so priključki na javno kanalizacijo izvedeni na način 
in skladno s pogoji kot jih predpisuje ta odlok,

– ali se na območju brez javne kanalizacije izvajajo stori-
tve in ukrepi kot jih predpisuje odlok.

44. člen
(globe za pravne in fizične osebe)

(1) Kadar pravna oseba:
– ne izvede priključitve na javno kanalizacijo in ne upora-

blja javne kanalizacije v skladu z določili tega odloka,
– ne izpolnjuje obveznosti oziroma določil navedenih v 

odloku,
– ne posreduje podatkov potrebnih za obračun storitev,
– odvaja odpadno komunalno vodo v meteorni kanal ali 

padavinsko vodo v fekalni kanal v primeru ločenega sistema,
– ne dovoli oziroma se ne odzove na obvestilo izvajalca 

na izvedbo storitve vezane na nepretočne greznice, obstoječe 
greznice in MKČN in izvedbo ocene obratovanja MKČN,

se kaznuje z globo 1.000,00 EUR. V primerih, ko se pravna 
oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za sre-
dnje ali veliko gospodarsko družbo, se le-ta kaznuje z globo 
2.500,00 EUR.

(2) Odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba in od-
govorna oseba samostojnega podjetnika oziroma posameznik, 
ki samostojno izvaja dejavnost, se za prekršek iz tega člena 
kaznujejo z globo 250,00 EUR.

45. člen
(1) Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje upravljalec 

omrežja, ki:
– ne izvaja javnih pooblastil iz tega odloka,
– dovoli priključek v nasprotju z določili odloka in predpisi,
– ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v odloku.
(2) Z globo 400,00 EUR se za prekrške iz prejšnje točke 

kaznuje odgovorna oseba upravljalca.
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XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen
(upravni in inšpekcijski postopki, postopki o prekrških  

ter postopki za izdajo soglasij)
(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred 

uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom 

uporabe tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih, 
razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši.

(3) Če so bili projektni pogoji izdani pred uveljavitvijo tega 
odloka, se postopki za izdajo soglasja končajo po dosedanjih 
predpisih.

47. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Oplotnica (Uradni list RS, 
št. 72/08).

48. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 26.19/2014
Oplotnica, dne 20. maja 2014

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

1597. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Oplotnica

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) in 16. člena Statuta 
Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12) je Občinski svet 
Občine Oplotnica na 19. redni seji dne 20. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Oplotnica

1. člen
Imenuje se občinska volilna komisija Občine Oplotnica 

v sestavi:
1. PREDSEDNIK VLADIMIR 

DELEVIČ
CESTA NA POLJE 11, 
2317 Oplotnica

2. NAMESTNIK 
PREDSEDNIKA

TANJA 
BERGLEZ

ČADRAM 70 a, 2317 
OPLOTNICA

3. ČLAN JOŽEF 
CELCER

GORICA PRI 
OPLOTNICI 56 a, 2317 
OPLOTNICA

4. NAMESTNIK 
ČLANA

NATAŠA 
SMOLE 
VOLČIČ

PARTIZANSKA 105, 
2317 OPLOTNICA

5. ČLAN OLGA 
STEBERNAK

GRAJSKA C. 7, 2317 
OPLOTNICA

6. NAMESTNIK 
ČLANA

MIHAELA 
TRDIN

MALAHORNA 32, 2317 
OPLOTNICA

7. ČLAN IVANKA 
HOJNIK

POBREŽ 21, 3210 
SLOVENSKE KONJICE

8 NAMESTNIK 
ČLANA

MARJAN 
CRNIČ

UL. POHORSKEGA 
BATALJONA 12, 2317 
OPLOTNICA

2. člen
Mandat Občinske volilne komisije Občine Oplotnica traja 

štiri leta.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 19.7.1/2014
Oplotnica, dne 20. maja 2014

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.
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VLADA
1598. Uredba o ukrepih za končne uporabnike 

invalide

Na podlagi 5. točke drugega odstavka 115. člena Zakona 
o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in 
110/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o ukrepih za končne uporabnike invalide

1. člen
(vsebina uredbe)

(1) Ta uredba določa minimalne ukrepe za končne 
uporabnike invalide v skladu z Direktivo 2002/22/ES Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univer-
zalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektron-
skimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (UL L št. 108 
z dne 24. 4. 2002, str. 51), zadnjič spremenjeno z Direk-
tivo 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 o spremembah Direktive 2002/22/ES 
o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi 
z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Di-
rektive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe 
(ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, 
odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošni-
kov (UL L št. 337 z dne 18. 12. 2009, str. 11).

(2) Ta uredba je bila sprejeta ob upoštevanju postopka 
informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postop-
ka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov 
in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, 
str. 37), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) št. 1025/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 
o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 
89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 
95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 
2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa 
št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 
št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12).

2. člen
(pomen izrazov)

(1) V tej uredbi izraz končni uporabnik invalid oziroma 
naročnik invalid pomeni:

– slepega ali slabovidnega končnega uporabnika oziroma 
naročnika, ki mu je bila ugotovljena najmanj 80-odstotna tele-
sna okvara zaradi izgube vida,

– gluhega ali naglušnega končnega uporabnika oziroma 
naročnika, ki mu je bila ugotovljena najmanj 60-odstotna tele-
sna okvara zaradi izgube sluha,

– končnega uporabnika oziroma naročnika, ki mu je bila 
ugotovljena najmanj 80-odstotna telesna okvara, pri čemer je 
najnižji odstotek posamezne telesne okvare, ki se sešteva, vsaj 
70-odstotna telesna okvara.

(2) Mobilna javna radijska storitev pomeni javno komuni-
kacijsko storitev, ki je v celoti ali pretežno sestavljena iz preno-
sa signalov z radijskimi valovi.

3. člen
(priključitev na javno komunikacijsko omrežje  

na fiksni lokaciji)
(1) Izvajalec univerzalne storitve prednostno obravnava 

zahtevo končnega uporabnika invalida za priključitev na javno 
komunikacijsko omrežje na fiksni lokaciji.

(2) Izvajalec univerzalne storitve zagotovi končnemu upo-
rabniku invalidu 50-odstotni popust pri priključitvi na javno 
komunikacijsko omrežje na fiksni lokaciji.

(3) Izvajalec univerzalne storitve brezplačno prednostno 
obravnava in odpravi okvare na dostopovnem vodu do konč-
nega uporabnika invalida. Končni uporabnik invalid, ki ni na-
ročnik, sporoči izvajalcu univerzalne storitve, katero omrežno 
priključno točko uporablja, kar dokazuje s potrdilom o stalnem 
ali začasnem prebivališču na naslovu, na katerem je omrežna 
priključna točka.

4. člen
(dostop do javno dostopnih telefonskih storitev  

na fiksni lokaciji)
(1) Splošni pogoji za dostop do javno dostopnih telefon-

skih storitev na fiksni lokaciji in ustrezajoči cenik morajo biti do-
stopni v zvočnem in video zapisu oziroma v takšni elektronski 
obliki, ki omogoča pretvorbo v končnemu uporabniku invalidu 
zaznavno obliko.

(2) Izvajalec univerzalne storitve zagotovi naročniku inva-
lidu 50-odstotni popust pri mesečni naročnini za javno dosto-
pne telefonske storitve na fiksni lokaciji.

(3) Izvajalec univerzalne storitve omogoči, da se slepi 
ali slabovidni naročnik invalid lahko seznani z višino računa 
z govornimi sporočili oziroma v takšni elektronski obliki, ki mu 
omogoča pretvorbo v njemu zaznavno obliko.

(4) Tehnično opremo za pretvorbo iz prvega in tretjega 
odstavka tega člena si zagotovi končni uporabnik invalid sam.

5. člen
(nakup ali najem ustrezne terminalske opreme)

(1) Izvajalec univerzalne storitve zagotovi končnemu 
uporabniku invalidu možnost nakupa ali najema njegovim po-
trebam prilagojene terminalske opreme, ki ustreza najmanj 
naslednjim zahtevam:

– omogočati mora preprosto uporabo,
– večje in lahko dostopne ter prepoznavne tipke,
– možnost preprostega spreminjanja kontrasta zaslona,
– možnost preprostega nastavljanja jakosti zvoka ali do-

datnega povečanja jakosti zvoka,
– branje z zaslona,
– možnost nastavitve hitrega klicanja,
– vizualna in zvočna opozorila z možnostjo nastavljanja 

jakosti zvonjenja ali dodatnega povečanja jakosti zvonjenja in
– možnost povezljivosti s slušnim aparatom.
(2) Izvajalec univerzalne storitve zagotovi končnemu upo-

rabniku invalidu terminalsko opremo iz prejšnjega odstavka s 
prodajo po nabavni vrednosti ali z najemom po ceni, ki temelji 
na nabavni vrednosti.

6. člen
(dostop do univerzalnega imenika za slepe in slabovidne)

Izvajalec univerzalne storitve omogoči, da so slepemu 
ali slabovidnemu končnemu uporabniku invalidu na posebni 
številki dostopni podatki iz univerzalnega imenika v govorni 
obliki in da mu je na tej številki zagotovljena tudi pomoč pri 
posredovanju klicev. Klici na to posebno številko so za slepe in 
slabovidne končne uporabnike invalide brezplačni.

7. člen
(dostop do univerzalne imeniške službe  

za gluhe ali naglušne)
(1) Izvajalec univerzalne storitve omogoči, da so gluhemu 

ali naglušnemu končnemu uporabniku invalidu na posebni 
številki dostopni podatki o naročnikih iz univerzalnega ime-
nika s prenosom zapisanega besedila na terminal končnega 
uporabnika invalida. Navedena obveznost se izvaja z uporabo 
terminala za mobilno javno radijsko storitev, če pa je tehnično 
mogoče, lahko tudi preko omrežne priključne točke končnega 
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uporabnika invalida na fiksni lokaciji na terminal za javno do-
stopno telefonsko storitev na tej lokaciji.

(2) Končni uporabnik invalid iz prejšnjega odstavka mora 
na poslano poizvedbo v besedilni obliki dobiti odgovor v tej 
obliki v skladu s parametri kakovosti iz splošnega akta iz dru-
gega odstavka 133. člena Zakona o elektronskih komunikacijah 
(Uradni list RS, št. 109/12 in 110/13; v nadaljnjem besedilu: 
zakon), kakor je določeno v prejšnjem odstavku.

8. člen
(dostop do javnih telefonskih govorilnic in terminalov  

z invalidskim vozičkom)
(1) Izvajalec univerzalne storitve omogoči dostopnost do 

javnih telefonskih govorilnic ali drugih dostopovnih točk za 
javno govorno telefonijo in do njihovih terminalov z invalidskim 
vozičkom za najmanj 20 odstotkov javnih telefonskih govorilnic 
ali drugih dostopovnih točk za javno govorno telefonijo na posa-
meznem geografskem območju, ki se mu določa medkrajevna 
koda v skladu s splošnim aktom iz 63. člena zakona. Tako prila-
gojene javne telefonske govorilnice ali druge dostopovne točke 
za javno govorno telefonijo morajo biti na odprtih prostorih ali 
v stavbah z urejenim dostopom za invalide.

(2) Terminali v javnih telefonskih govorilnicah ali drugih 
dostopovnih točkah za javno govorno telefonijo iz prejšnjega 
odstavka morajo biti postavljeni na takšni višini, da je mogoča 
enostavna uporaba in polna funkcionalnost končnim uporabni-
kom invalidom na invalidskih vozičkih.

(3) Numerične tipkovnice govornih terminalov javnih tele-
fonskih govorilnic ali drugih dostopovnih točk za javno govorno 
telefonijo morajo imeti označeno tipko številka 5, da jo slepi in 
slabovidni končni uporabniki invalidi lahko otipajo in se po njej 
orientirajo. Sosledje znakov mora biti v skladu s standardom 
SIST ISO/IEC 9995-4.

(4) Izvajalec univerzalne storitve pripravi seznam lokacij 
prilagojenih javno dostopnih telefonskih govorilnic ali drugih do-
stopovnih točk za javno govorno telefonijo iz prvega odstavka 
tega člena. Za slepe in slabovidne končne uporabnike invalide 
pripravi seznam v zvočnem zapisu oziroma v takšni elektron-
ski obliki, ki omogoča pretvorbo v slepemu ali slabovidnemu 
končnemu uporabniku invalidu zaznavno obliko. Seznam, ki ga 
izvajalec univerzalne storitve posodablja enkrat letno, mora biti 
na voljo v njegovih prodajnih prostorih in na spletnih straneh, ki 
jih oblikuje v skladu z mednarodnimi priporočili za dostopnost 
spletnih mest.

9. člen
(dostop do storitev v sili za gluhe ali naglušne)

(1) Izvajalec univerzalne storitve gluhemu ali naglušnemu 
končnemu uporabniku invalidu omogoči klic v sili z uporabo 
znakovnih jezikov in drugih oblik negovorjenih jezikov v skladu 
s 134. členom zakona.

(2) Izvajalec univerzalne storitve končnemu uporabniku 
invalidu iz prejšnjega odstavka v vsakem primeru omogoči 
najmanj klic v sili s prenosom zapisanega besedila preko 
terminala končnega uporabnika invalida. Navedena obve-
znost se izvaja z uporabo terminala za mobilno javno radijsko 
storitev, če pa je tehnično mogoče, lahko tudi preko omrežne 
priključne točke končnega uporabnika invalida na fiksni loka-
ciji z uporabo terminala za javno dostopno telefonsko storitev 
na tej lokaciji.

10. člen
(dokazovanje upravičenosti in preverjanje istovetnosti)

(1) Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 2. člena te 
uredbe se dokazuje:

– z odločbo ali sklepom pristojnega organa, s katerim 
je ugotovljena telesna okvara v skladu s predpisi, ki urejajo 
pravice invalidov, ali

– z odločbo ali potrdilom o priznanem odstotku vojne 
invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo vojne invalide, ali

– z mnenjem izvedenskega organa Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

(2) Način preverjanja upravičenja do uporabe številke iz 
6. člena te uredbe:

– končni uporabnik invalid, ki ni naročnik, sporoči izvajalcu 
univerzalne storitve, katero omrežno priključno točko uporablja, 
kar dokazuje s potrdilom o stalnem ali začasnem prebivališču 
na naslovu, kjer je ta točka,

– za klice iz javnih telefonskih govorilnic ali drugih do-
stopovnih točk za javno govorno telefonijo določi izvajalec 
univerzalne storitve v splošnih pogojih (na primer z osebno 
kodo) na podlagi predhodno izraženega interesa končnega 
uporabnika invalida.

11. člen
(končni uporabniki invalidi oziroma naročniki invalidi, 

upravičeni do popustov)
(1) Do popustov pri priključitvi na javno komunikacij-

sko omrežje na fiksni lokaciji v skladu z drugim odstavkom 
3. člena te uredbe in pri mesečnih naročninah do javno 
dostopnih storitev na fiksni lokaciji v skladu z drugim od-
stavkom 4. člena te uredbe je upravičen končni uporabnik 
invalid oziroma naročnik invalid brez zagotovljenih sredstev 
za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki 
omogoča preživetje.

(2) Izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega odstavka se do-
kazuje:

– z odločbo o upravičenosti do denarne socialne pomoči 
ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene 
prejemke, ali

– z odločbo, s katero je podeljena pravica do invalidskega 
dodatka, pravica do družinskega dodatka ali pravica do oskrb-
nine po zakonu, ki ureja vojne invalide, ali

– z odločbo, s katero je podeljena pravica do veteranske-
ga dodatka po zakonu, ki ureja vojne veterane, ali

– z odločbo, s katero je podeljena pravica do nadomestila 
za invalidnost po zakonu, ki ureja oblike družbenega varstva 
zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno prizadetih 
oseb.

12. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Ured-
ba o ukrepih za končne uporabnike invalide (Uradni list RS, 
št. 92/10 in 109/12 – ZEKom-1).

13. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00727-10/2014
Ljubljana, dne 29. maja 2014
EVA 2013-3330-0091

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1599. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2007–2013 v letih 2011–2013

Na podlagi 10., 12. in tretjega odstavka 52. člena ter 
v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), četrtega 
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odstavka 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski re-
giji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), osmega 
odstavka 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku 
(Uradni list RS, št. 52/10) ter petega odstavka 25. člena Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 
št. 20/11 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje  

2007–2013 v letih 2011–2013

1. člen
V Uredbi o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 

podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 
2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11, 
87/12 in 63/13) se v drugem odstavku 1. člena druga alineja 
spremeni tako, da se glasi:

»– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septem-
bra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z 
dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 
št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. de-
cembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede 
podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev 
in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) 
št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1698/2005/ES),«.

Šesta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decem-

bra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 
z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) št. 335/2013 z dne 12. aprila 2013 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih 
glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP), (UL L št. 105, z dne 13. 4. 2013, str. 1) (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),«.

Osma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 

2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim 
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih 
skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3), za-
dnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1224/2013 z dne 
29. novembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 800/2008 
glede obdobja uporabe (UL L št. 320 z dne 30. 11. 2013, 
str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES),«.

Enajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Sklepa Sveta z dne 20. februarja 2006 o strateških 

smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 
2007–2013) (UL L št. 55 z dne 25. 2. 2006, str. 20), zadnjič 
spremenjenega s Sklepom Sveta z dne 19. januarja 2009 o 
spremembah Sklepa 2006/144/ES o strateških smernicah Sku-
pnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007–2013), 
(UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 112).«.

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

»(3) S to uredbo se za izvajanje Uredbe 1310/2013/EU 
urejata tudi ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij – ukrep 
112 in ukrep Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z ra-
zvojem in prilagoditvijo kmetijstva – ukrep 125, v skladu s PRP 
2007–2013, ki se izvajata tudi v letih 2014 in 2015.«.

2. člen
V prvem odstavku 8. člena se v 3. točki besedilo »št. 45/08 

in 57/12« nadomesti z besedilom »št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR in 26/14«.

3. člen
V četrtem odstavku 10. člena se številka »2.542.672« 

nadomesti s številko »2.042.267«.

4. člen
V tretjem odstavku 13. člena se v 1. točki pod b) beseda 

»ter« nadomesti z vejico, na koncu točke c) pa se podpičje 
nadomesti z besedo »ter« in doda nova točka d), ki se glasi:

»d)  ostal zavarovan iz naslova kmetijske dejavnosti, če 
je pridobil finančna sredstva na podlagi točk iz naslova zava-
rovanja na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje;«.

5. člen
V petem odstavku 15. člena se številka »49.113.200« 

nadomesti s številko »51.613.200«.

6. člen
V osmem odstavku 20. člena se številka »20.478.369« 

nadomesti s številko »18.678.369«.

7. člen
V prvem odstavku 24. člena se na koncu 11. točke pika 

nadomesti s podpičjem in dodata novi 12. in 13. točka, ki se 
glasita:

»12. tehnološko zaključeno proizvodno celoto vlagatelj 
izkaže z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:

a) da je v primeru naložbe, za katero je treba pridobiti 
gradbeno dovoljenje, izveden tehnični prevzem in pridobljeno 
uporabno dovoljenje za proizvodni objekt ter izveden vpis la-
stninske pravice v zemljiško knjigo,

b) da je v primeru nakupa objekta upravičen strošek na-
kup proizvodnega objekta. Če so v proizvodnem objektu tudi 
skladiščne površine, se kot upravičen strošek štejejo samo 
površine v obsegu proizvodnega objekta,

c) da je prenova objekta s stroji in opremo po nakupu ce-
lovita, kar pomeni, da dosežejo stroški prenove proizvodnega 
objekta oziroma novih strojev in opreme v proizvodnem objektu 
najmanj 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov naložbe,

d) da vlagatelj predloži cenitveno poročilo o vrednosti 
nepremičnin, ki ga izdela pooblaščeni cenilec vrednosti nepre-
mičnin, sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke ali cenilec 
nepremičnin s certifikatom Agencije Republike Slovenije za 
pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanja 
prenove podjetij. Iz priložene dokumentacije mora biti ločeno 
razvidna neto kvadratura in cenitev za proizvodne prostore in 
skladišča ter za prostore, ki niso upravičeni do sofinanciranja 
v okviru tega javnega razpisa. Pri izračunu višine upravičenih 
stroškov se upošteva nižja cena (cena iz cenitvenega poročila 
ali nakupna cena);

13. v primeru predmeta podpore iz 10. točke drugega 
odstavka 21. člena te uredbe se upravičencu prizna upravičen 
strošek iz 14. točke prvega odstavka 22. člena, če nadzor 
nad opravljenim številom ur, ki jih upravičenec uveljavlja kot 
prispevek v naravi, in nadzor nad odpravljenimi najetimi sto-
ritvami izvajalcev postavitve protitočnih mrež opravi kmetijski 
svetovalec – specialist za zadevno dejavnost.«.

8. člen
V tretjem odstavku 32. člena se številka »22.513.773« 

nadomesti s številko »23.013.773«.

9. člen
V enajstem odstavku 38. člena se številka »103.762.001« 

nadomesti s številko »100.762.001«.
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10. člen
V petem odstavku 49. člena se številka »869.003« nado-

mesti s številko »499.003«.

11. člen
V tretjem odstavku 55. člena se številka »12.096.209« 

nadomesti s številko »11.596.209«.

12. člen
V sedmem odstavku 61. člena se številka »870.356« 

nadomesti s številko »670.356«.

13. člen
V sedmem odstavku 67. člena se številka »30.707.886« 

nadomesti s številko »29.707.886«.

14. člen
V sedmem odstavku 73. člena se številka »53.469.855« 

nadomesti s številko »50.469.855«.

15. člen
V tretjem odstavku 95. člena se kratica »MKO« nadomesti 

s kratico »ARSKTRP«.
V šestem odstavku se v 17. točki beseda »ogledi« nado-

mesti z besedo »oglede«.
V 18. točki se beseda »priprava« nadomesti z besedo 

»pripravo«.
19. točka se spremeni tako, da se glasi:
»19. splošne upravne stroške.«.

16. člen
V tretjem odstavku 97. člena, petem in osmem odstavku 

98. člena ter drugem in tretjem odstavku 107. člena se kratica 
»MKO« nadomesti s kratico »ARSKTRP«.

17. člen
Na koncu prvega odstavka 102. člena se pred piko doda 

besedilo »in ARSKTRP«.
V prvi točki drugega odstavka se kratica »MKO« nadome-

sti s kratico »ARSKTRP«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke 

na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana. Zahtevki za 
izplačilo sredstev se vlagajo v skladu z roki, opredeljenimi v 
odločbi o potrditvi NIP. Zahtevki za izplačilo sredstev, ki niso 
vloženi v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o potrditvi NIP, 
se s sklepom zavržejo. S sklepom se zavržejo tudi zahtevki 
za izplačilo sredstev, ki so vloženi med 6. oktobrom in 5. de-
cembrom tekočega leta. V letu 2015 pa se s sklepom zavržejo 
vsi zahtevki za izplačilo sredstev, ki bodo vloženi po 30. juniju 
2015. ARSKTRP opravi kontrolo in nadzor iz 126. člena te 
uredbe ter po opravljenih kontrolah odobri zahtevke za izplačilo 
sredstev in jih izplača na transakcijski račun LAS. Če upravi-
čenec zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, 
se šteje, da končni prejemnik sredstev ni izpolnil obveznosti 
iz odločbe o potrditvi NIP in se končnega prejemnika sredstev 
izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve 
obveznosti in naslednje koledarsko leto.«.

V šestem odstavku se beseda »dveh« nadomesti z be-
sedo »petih«.

V napovednem stavku desetega odstavka se številka 
»33.760.006« nadomesti s številko »31.760.006«.

V 1. točki se številka »26.164.005« nadomesti s številko 
»25.114.005«.

V 2. točki se številka »844.000« nadomesti s številko 
»294.000«.

V 3. točki se številka »6.752.001« nadomesti s številko 
»6.352.001«.

V dvanajstem odstavku se v 1. točki črta beseda »izved-
be«.

18. člen
103. člen se spremeni tako, da se glasi:

»103. člen
(obravnava NIP)

NIP je treba poslati priporočeno po pošti na naslov Agen-
cija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana ali oddati na vložišču 
ARSKTRP. NIP se vlaga na predpisanem obrazcu, ki je v 
elektronski obliki objavljen na spletni strani MKO in ARSKTRP. 
Iz ovojnice mora biti razviden datum oddaje NIP, ki ga označi 
izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP.«.

19. člen
V šestem odstavku 106. členu se kratica »MKO« nado-

mesti s kratico »ARSKTRP«.
Na koncu sedmega odstavka se pred piko doda besedilo 

»izvajanja ukrepov LEADER«.
V desetem odstavku se besedilo »MKO, in« nadomesti z 

besedilom »MKO in ARSKTRP, ter«.

20. člen
V drugem odstavku 109.a člena se beseda »pošta« na-

domesti z besedilom »izvajalec poštnih storitev«.

21. člen
V petem odstavku 112. člena se besedilo »na pošti« na-

domesti z besedilom »pri izvajalcu poštnih storitev«.

22. člen
V šestem odstavku 119. člena se besedilo »2011–2013« 

nadomesti z besedilom »2011–2015«.

23. člen
V štirinajstem odstavku 120. člena se besedilo »pred 

objavo« nadomesti z besedo »objave«.
Za šestnajstim odstavkom se doda nov sedemnajsti od-

stavek, ki se glasi:
»(17) Obvezne priloge, ki jih mora vlagatelj priložiti k vlogi 

na javni razpis in brez katerih se vloga na javni razpis zavrže 
brez pozivanja na dopolnitev, so za ukrep:

1. Pomoč mladim prevzemnikom kmetij – ukrep 112:
a) prijavni obrazec v skladu s prvim odstavkom 117. čle-

na te uredbe, z vključenim poslovnim načrtom kot ga določa 
12. točka prvega odstavka 13. člena te uredbe,

b) dokazilo o prevzemu kmetije (pogodba ali sklep o 
dedovanju);

2. Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvo-
jem in prilagoditvijo kmetijstva za namen agromelioracij na 
komasacijskih območjih – ukrep 125:

a) prijavni obrazec v skladu s prvim odstavkom 117. člena 
te uredbe,

b) potrjena idejna zasnova komasacijskega območja, ki 
je sestavljena iz tekstualnega in grafičnega dela, ali odločba o 
novi razdelitvi zemljišč,

c) dokazila, da ima občina investicijo vključeno v načrt 
razvojnih programov (NRP).«.

Dosedanji sedemnajsti odstavek postane osemnajsti od-
stavek.

24. člen
Sedmi odstavek 127. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Za izplačila sredstev v tekočem letu morajo upravi-

čenci zahtevke za izplačilo sredstev poslati na ARSKTRP, v 
skladu s prvim odstavkom 109.a člena te uredbe. Upravičenci 
vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, oprede-
ljenimi v odločbi o pravici do sredstev. V letu 2014 se zahtevki 
za izplačilo sredstev vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra oziro-
ma od 6. decembra do 31. decembra tekočega leta. Zahtevki 
za izplačilo sredstev, vloženi med 6. oktobrom in 5. decembrom 
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2014, se s sklepom zavržejo. V letu 2015 se zahtevki vlagajo 
do 30. 6. 2015. Zahtevki, vloženi po tem datumu, se s sklepom 
zavržejo.«.

25. člen
V prvem in drugem odstavku 127.a člena se za besedo 

»se« doda beseda »ga«.
V četrtem odstavku se za besedilom »vsa izplačana« 

doda beseda »sredstva«.

26. člen
V prvem in drugem odstavku 127.b člena se pred besedi-

lom »izplačana sredstva« doda beseda »vsa«.
V četrtem odstavku se v točkah a) in b) besedilo »za 

zmanjšanje obsega nad 30,01 odstotkov« nadomesti z bese-
dilom »za zmanjšanje obsega nad 30,00 odstotkov«.

V petem odstavku se v točkah a) in b) besedilo »za zmanj-
šanje obsega nad 30,01 odstotkov« nadomesti z besedilom 
»za zmanjšanje obsega nad 30,00 odstotkov«.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi:

»(6) Če končni prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti 
iz 1. točke, pod d), tretjega odstavka 13. člena te uredbe, mora 
v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva za ta 
namen v skladu s 57. členom ZKme-1.«.

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.

27. člen
V prvem odstavku 127.č člena se za besedo »vrniti« doda 

beseda »vsa«.

28. člen
V 127.e členu se za besedo »vrniti« doda beseda »vsa«.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

29. člen
(dokončanje postopkov)

(1) Postopki, začeti na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 
4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za ob-
dobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 
37/11 – popr., 103/11, 87/12 in 63/13), se dokončajo v skladu 
z dosedanjimi predpisi.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se postopki 
v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova ukrepa Pomoč 
mladim prevzemnikom kmetij – ukrep 112, začeti na podlagi 
Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 73/08 in 17/09), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 
v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 40/10 in 85/10) ali Uredbe 
o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list 
RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11, 87/12 in 63/13), dokončajo 
v skladu z novim šestim odstavkom 127.b člena uredbe.

30. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Ured-
ba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja 

Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 73/08 in 17/09) in Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Pro-
grama razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, 40/10 in 
85/10), uporabljata pa se za dokončanje postopkov, ki so se 
začeli na njuni podlagi.

31. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 00728-26/2014
Ljubljana, dne 29. maja 2014
EVA 2014-2330-0123

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1600. Uredba o dopolnitvah Uredbe o ustanovitvi 
lovišč s posebnim namenom v Republiki 
Sloveniji

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 7. člena in v 
zvezi z 68. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, 
št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o ustanovitvi lovišč  

s posebnim namenom v Republiki Sloveniji

1. člen
V Uredbi o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v 

Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 117/04) se za drugim 
odstavkom 2. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Potek mej lovišč s posebnim namenom po lovsko 
upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji je določen na karti 
merila 1:900.000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.«.

2. člen
Doda se nova priloga, ki je kot priloga sestavni del te 

uredbe.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00728-24/2014
Ljubljana, dne 29. maja 2014
EVA 2014-2330-0138

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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1601. Odlok o spremembah Odloka o loviščih 
v Republiki Sloveniji in njihovih mejah

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembah Odloka o loviščih v Republiki 

Sloveniji in njihovih mejah

1. člen
V Odloku o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah 

(Uradni list RS, št. 128/04) se v 2. členu v 1. točki besedilo 
»Veliki gaber« nadomesti z besedilom »Veliki Gaber«.

V 6. točki se beseda »Bukovje« nadomesti z besedilom 
»Bukovje-Otiški vrh«, beseda Koprivna pa se nadomesti z 
besedilom »Koprivna-Topla«.

V 12. točki se beseda »Javornik« nadomesti z besedilom 
»Javornik-Črni vrh«.

2. člen
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je kot priloga se-

stavni del tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00728-25/2014
Ljubljana, dne 29. maja 2014
EVA 2014-2330-0137

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Priloga



Uradni list Republike Slovenije Št. 38 / 30. 5. 2014 / Stran 4223 
PR

IL
O

G
A

»P
R

IL
O

G
A

: K
ar

ta
 lo

vi
šč

 p
o 

lo
vs

ko
 u

po
ra

vl
ja

vs
ki

h 
ob

m
oč

jih
 v

 R
ep

ub
lik

i S
lo

ve
ni

ji



Stran 4224 / Št. 38 / 30. 5. 2014 Uradni list Republike Slovenije

Ime lovišča Šifra lovišča

VELIKI GABER 0101

VELIKA LOKA 0102

PLEŠIVICA 0103

DOBRNIČ 0104

TREBNJE 0105

MIRNA 0106

ŠENTRUPERT 0107

ŠENTJANŽ 0108

NOVO MESTO 0109

MIRNA PEČ 0110

TREBELNO 0111

MOKRONOG 0112

TRŽIŠČE 0113

OTOČEC 0114

ŠKOCJAN 0115

TOPLICE 0116

PADEŽ 0117

GORJANCI 0118

BRUSNICE 0119

OREHOVICA 0120

ŠENTJERNEJ 0121

KRANJSKA GORA 0201

DOVJE 0202

JESENICE 0203

BLED 0204

STOL-ŽIROVNICA 0205

BEGUNJŠČICA 0206

JELOVICA 0207

KROPA 0208

STARA FUŽINA 0209

BOHINJSKA BISTRICA 0210

NOMENJ-GORJUŠE 0211

SORICA 0212

ŽELEZNIKI 0213

SELCA 0214

JOŠT-KRANJ 0215

DOBRČA 0216

UDENBORŠT 0217

TRŽIČ 0218

STORŽIČ 0219

LPN BRDO pri KRANJU 0220

LPN KOZOROG KAMNIK 0221

JEZERSKO 0222

Ime lovišča Šifra lovišča

ŠENČUR 0223

KRVAVEC 0224

KOMENDA 0225

VODICE 0226

MENGEŠ 0227

PŠATA 0228

ŠMARNA GORA 0229

TOŠKO ČELO 0230

MEDVODE 0231

DOBROVA 0232

POLHOV GRADEC 0233

HORJUL 0234

ŠENTJOŠT 0235

SORŠKO POLJE 0236

KRIŽNA GORA 0237

ŠKOFJA LOKA 0238

POLJANE 0239

GORENJA VAS 0240

ŽIRI 0241

SOVODENJ 0242

GROSUPLJE 0301

TABORSKA JAMA 0302

KRKA 0303

DOBREPOLJE 0304

SUHA KRAJINA 0305

TURJAK 0306

VELIKE LAŠČE 0307

VELIKE POLJANE 0308

SODRAŽICA 0309

LOŠKI POTOK 0310

RIBNICA 0311

DOLENJA VAS 0312

STRUGE 0313

KOČEVJE 0314

MALA GORA 0315

LAZINA 0316

DRAGA 0317

OSILNICA 0318

BANJA LOKA-KOSTEL 0319

PREDGRAD 0320

SINJI VRH 0321

DRAGATUŠ 0322

VINICA 0323
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Ime lovišča Šifra lovišča

LOKA 0324

ADLEŠIČI 0325

ČRNOMELJ 0326

SMUK-SEMIČ 0327

GRADAC 0328

METLIKA 0329

SUHOR 0330

LPN SNEŽNIK KOČEVSKA REKA 0331

LPN MEDVED 0332

LPN ŽITNA GORA 0333

BREZOVICA 0401

LPN LJUBLJANSKI VRH 0402

BOROVNICA 0403

RAKITNA 0404

TOMIŠELJ 0405

IG 0406

RAKOVNIK-ŠKOFLJICA 0407

RAKEK 0408

BEGUNJE 0409

CAJNARJE 0410

ŽILCE 0411

MOKRC 0412

JAVORNIK-POSTOJNA 0413

CERKNICA 0414

GRAHOVO 0415

NOVA VAS 0416

PRESTRANEK 0417

PIVKA 0418

GORNJE JEZERO 0419

LOŽ-STARI TRG 0420

IGA VAS 0421

BABNO POLJE 0422

LPN JELEN 0423

TABOR ZAGORJE 0424

TRNOVO 0425

KOZLEK 0426

ZEMON 0427

FAJTI HRIB 0501

TRSTELJ-KOSTANJEVICA 0502

TABOR-DORNBERK 0503

JEZERO-KOMEN 0504

DOLCE-KOMEN 0505

BRJE-ERZELJ 0506

Ime lovišča Šifra lovišča

ŠTANJEL 0507

KRAS-DUTOVLJE 0508

VRHE-VRABČE 0509

RAŠA-ŠTORJE 0510

TABOR SEŽANA 0511

GABERK-DIVAČA 0512

SENOŽEČE 0513

VIDEŽ-KOZINA 0514

TIMAV-VREME 0515

GRADIŠČE-KOŠANA 0516

PREM 0517

BUKOVCA 0518

BRKINI 0519

ŽABNIK-OBROV 0520

SLAVNIK-MATERIJA 0521

KOJNIK-PODGORJE 0522

RIŽANA 0523

ISTRA-GRAČIŠČE 0524

MAREZIGE 0525

DEKANI 0526

KOPER 0527

ŠMARJE 0528

IZOLA 0529

STRUNJAN 0530

KOPRIVNA-TOPLA 0601

BISTRA 0602

PECA 0603

POGOREVC 0604

PODGORJE 0605

SLOVENJ GRADEC 0606

PREŽIHOVO 0607

JAMNICA 0608

STROJNA 0609

LIBELIČE 0610

DRAVOGRAD 0611

BUKOVJE-OTIŠKI VRH 0612

GRADIŠČE 0613

GOLAVABUKA 0614

MISLINJA 0615

DOLIČ 0616

LPN POHORJE 0617

ZELENI VRH 0618

MUTA 0619
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Ime lovišča Šifra lovišča

RADLJE 0620

ORLICA 0621

JANŽEV VRH 0622

REMŠNIK 0623

PODVELKA 0624

KAPLA 0625

PUŠČAVA 0626

VURMAT 0627

BOČ na KOZJAKU 0628

GAJ nad MARIBOROM 0629

RUŠE 0630

RADVANJE 0631

HOČE 0632

FRAM 0633

ŠMARTNO na POHORJU 0634

SLOVENSKA BISTRICA 0635

OPLOTNICA 0636

ZREČE 0637

LOKA pri ZIDANEM MOSTU 0701

BOŠTANJ 0702

SEVNICA 0703

ZABUKOVJE 0704

BUČKA 0705

STUDENEC-VELIKI TRN 0706

BRESTANICA 0707

SENOVO 0708

VELIKI KAMEN 0709

RAKA 0710

KRŠKO 0711

VIDEM ob SAVI 0712

ARTIČE 0713

PIŠECE 0714

BIZELJSKO 0715

GLOBOKO 0716

KAPELE 0717

BREŽICE 0718

DOBOVA 0719

MOKRICE 0720

ČATEŽ ob SAVI 0721

CERKLJE ob KRKI 0722

VELIKI PODLOG 0723

PODBOČJE 0724

KOSTANJEVICA na KRKI 0725

Ime lovišča Šifra lovišča

APAČE 0801

GORNJA RADGONA 0802

NEGOVA 0803

RADENCI 0804

VIDEM ob ŠČAVNICI 0805

KRIŽEVCI pri LJUTOMERU 0806

MALA NEDELJA 0807

LJUTOMER 0808

ROGAŠOVCI 0809

GRAD-KUZMA 0810

LPN KOMPAS PESKOVCI 0811

CANKOVA 0812

RADOVCI 0813

PEČAROVCI 0814

KRIŽEVCI v PREKMURJU 0815

RANKOVCI 0816

BREZOVCI 0817

DOLINA 0818

IVANOVCI 0819

PROSENJAKOVCI 0820

TIŠINA 0821

MURSKA SOBOTA 0822

MLAJTINCI 0823

MORAVCI 0824

BOGOJINA 0825

DOBROVNIK 0826

KOBILJE 0827

BAKOVCI-LIPOVCI 0828

LPN FAZAN BELTINCI 0829

VELIKA POLANA 0830

LENDAVA 0831

PETIŠOVCI 0832

ŠKALE 0901

OLJKA 0902

VELENJE 0903

POLZELA 0904

ŽALEC 0905

DOBRNA 0906

VITANJE 0907

VOJNIK 0908

SLOVENSKE KONJICE 0909

LOČE 0910

PONIKVA 0911
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Ime lovišča Šifra lovišča

DRAMLJE 0912

KAJUH-ŠMARTNO 0913

GRMADA-CELJE 0914

HUM-CELJE 0915

GOZDNIK-GRIŽE 0916

PREBOLD 0917

TABOR 0918

REČICA pri LAŠKEM 0919

LAŠKO 0920

BOJANSKO-ŠTORE 0921

ŠENTJUR pri CELJU 0922

LOG ŠENTVID 0923

ŠMARJE pri JELŠAH 0924

PRISTAVA 0925

LOKA pri ŽUSMU 0926

HANDIL-DOBJE 0927

JURKLOŠTER 0928

BOHOR-PLANINA 0929

KOZJE 0930

PODČETRTEK 0931

BISTRICA ob SOTLI 0932

PODSREDA 0933

KUNGOTA 1001

ŠENTILJ v SLOVENSKIH GORICAH 1002

PALOMA-SLADKI VRH 1003

KAMNICA 1004

KOŠAKI-MALEČNIK 1005

PESNICA-JARENINA 1006

JAKOB 1007

VELKA 1008

SVETA ANA 1009

SVETI JURIJ-JUROVSKI DOL 1010

PERNICA 1011

LENART v SLOVENSKIH GORICAH 1012

BENEDIKT 1013

DOBRAVA v SLOVENSKIH GORICAH 1014

VOLIČINA 1015

DUPLEK 1016

POBREŽJE 1017

STARŠE 1018

RAČE 1019

POLSKAVA 1020

ČREŠNJEVEC 1021

Ime lovišča Šifra lovišča

CIGONCA 1022

LAPORJE 1023

LPN TRIGLAV BLED 1101

LOG pod MANGRTOM 1102

BOVEC 1103

SOČA 1104

ČEZSOČA 1105

DREŽNICA 1106

KOBARID 1107

SMAST 1108

TOLMIN 1109

VOLČE 1110

LPN PRODI RAZOR 1111

LJUBINJ 1112

PODBRDO 1113

PLANOTA 1114

OTAVNIK 1115

POREZEN 1116

KANAL 1201

MOST na SOČI 1202

DOBROVO 1203

SABOTIN 1204

ANHOVO 1205

GRGAR 1206

ČEPOVAN 1207

TREBUŠA 1208

GORICA 1209

LIJAK 1210

TRNOVSKI GOZD 1211

ČAVEN 1212

HUBELJ 1213

KOZJE STENA 1214

KREKOVŠE 1215

IDRIJA 1216

JELENK 1217

VIPAVA 1218

COL 1219

JAVORNIK-ČRNI VRH 1220

DOLE 1221

VOJKOVO 1222

NANOS 1223

HRENOVICE 1224

ČRNA JAMA 1225
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Ime lovišča Šifra lovišča

BUKOVJE 1226

PLANINA 1227

LOGATEC 1228

HOTEDRŠICA 1229

ROVTE 1230

VRHNIKA 1231

PUGLED 1301

LAZE 1302

KRESNICE 1303

MORAVČE 1304

VAČE 1305

MLINŠE 1306

IZLAKE 1307

ČEMŠENIK 1308

ŠENTLAMBERT 1309

ZAGORJE 1310

TRBOVLJE 1311

HRASTNIK 1312

DOBOVEC 1313

DOL pri HRASTNIKU 1314

VIŠNJA GORA 1315

IVANČNA GORICA 1316

ŠENTVID pri STIČNI 1317

ŠMARTNO pri LITIJI 1318

LITIJA 1319

POLŠNIK 1320

GABROVKA 1321

DOLE pri LITIJI 1322

PODKUM 1323

RADEČE 1324

SOLČAVA 1401

LUČE 1402

LJUBNO 1403

REČICA ob SAVINJI 1404

MOZIRJE 1405

SMREKOVEC 1406

VELUNJA ŠOŠTANJ 1407

GORNJI GRAD 1408

DRETA NAZARJE 1409

BRASLOVČE 1410

Ime lovišča Šifra lovišča

VRANSKO 1411

STAHOVICA 1412

KAMNIK 1413

SELA pri KAMNIKU 1414

TUHINJ 1415

MOTNIK-ŠPITALIČ 1416

DOMŽALE 1417

LUKOVICA 1418

TROJANE-OŽBOLT 1419

TRNOVSKA VAS 1501

VITOMARCI 1502

DESTRNIK 1503

JURŠINCI 1504

TOMAŽ pri ORMOŽU 1505

IVANJKOVCI 1506

KOG-VINSKI VRHOVI 1507

SREDIŠČE 1508

ORMOŽ 1509

VELIKA NEDELJA 1510

BRESNICA-PODGORCI 1511

DORNAVA-POLENŠAK 1512

SVETA MARJETA nižje PTUJA 1513

ZAVRČ 1514

CIRKULANE 1515

MARKOVCI 1516

JOŽE LACKO-PTUJ 1517

BORIS KIDRIČ 1518

PTUJ 1519

LESKOVEC v HALOZAH 1520

PODLEHNIK 1521

DRAVINJA-MAJŠPERK 1522

CIRKOVCE 1523

MAKOLE 1524

STOPERCE 1525

ŽETALE 1526

ROGATEC 1527

ROGAŠKA SLATINA 1528

POLJČANE 1529

BOČ 1530
«. 
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1602. Sklep o višini penalov za vsako začeto tono 
ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2014

Na podlagi tretjega odstavka 136. člena Zakona o var-
stvu 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, 57/12 in 92/13) je Vlada 
Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o višini penalov za vsako začeto tono 

ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2014

I
Višina penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljiko-

vega dioksida za leto 2014 znaša 102,51 eura.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00728-27/2014
Ljubljana, dne 29. maja 2014
EVA 2014-2330-0164

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1603. Sklep o odprtju Urada Republike Slovenije 
v Palestini

Na podlagi 31. člena Zakona o zunanjih zadevah (Urad-
ni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) je na pred-
log ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije 
sprejela

S K L E P
o odprtju Urada Republike Slovenije v Palestini

I
Odpre se Urad Republike Slovenije v Palestini.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-27/2013/5
Ljubljana, dne 9. januarja 2014
EVA 2013-1811-0190

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1604. Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje 
podpor proizvodnji električne energije 
v soproizvodnji z visokim izkoristkom 
in iz obnovljivih virov energije

Na podlagi tretjega odstavka 378. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 17/14) in 5. člena Uredbe o načinu 
določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor 
proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izko-
ristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 36/14) 
Agencija za energijo izdaja

A K T
o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor 
proizvodnji električne energije v soproizvodnji  

z visokim izkoristkom in iz obnovljivih  
virov energije

1. člen
S tem aktom se določijo vrednosti prispevkov za zago-

tavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji 
z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki jih 
plačujejo končni odjemalci električne energije in končni odje-
malci trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega 
in zemeljskega plina ter daljinske toplote.

2. člen
Povprečni prispevek na kW obračunske moči električne 

energije znaša 1,22335 eura.

3. člen
Za posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev 

električne energije se določijo naslednje vrednosti mesečnega 
prispevka na kW obračunske moči električne energije:

     

1. VN   T > 6000  - PR.OMR 3,40460
2. VN   T > 6000  - DIS.OMR 4,06049
3. VN   2500 < T < 6000 - PR.OMR 2,85022
4. VN   2500 < T < 6000 - DIS.OMR 1,33408
5. VN      T  <  2500       - PR.OMR 3,10523
6. VN      T  <  2500       - DIS.OMR 1,96131
7. SN zbiralke - T>2500 2,78866
8. SN zbiralke - T<2500 2,80168
9. SN   T >2500 2,10880
10. SN   T< 2500 1,15684
11. NN zbiralke   T > 2500 3,77178
12. NN zbiralke   T< 2500 2,22081
13. NN   T > 2500 3,39822
14. NN  T < 2500 1,79098
15. NN brez merj.moči 0,80943
16. Gosp.odjemalci 0,58844

Odjemna skupina končnih odjemalcev
Mesečni prispevek 
na kW obračunske 

moči  v eurih

 
 

Energent Prodajna enota
Prispevek v eurih na prodajno 

enoto energenta

Zemeljski plin Sm3 0,00943
ELKO l 0,00996
Kurilno olje kg 0,01099
Bencin l 0,00916
Diezel l 0,00996
Letalski bencin l 0,00916
Kerozin l 0,00918
Avtoplin- LPG kg 0,01274
UNP kg 0,01274
Daljinska toplota MWh 0,99627
Premog, lignit, koks kg izračunajo dobavitelji  

 
Energent Prodajna enota

Prispevek v eurih na prodajno 
enoto energenta v letu 2014

Zemeljski plin Sm3 0,00472
ELKO l 0,01992
Kurilno olje kg 0,02198
Letalski bencin l 0,01832
Kerozin l 0,01836
Avtoplin- LPG kg 0,02548
UNP kg 0,02548   

 

junij julij avgust september oktober november december

Bencin 0,00275 0,00366 0,00458 0,0055 0,00641 0,00733 0,00824

Dizel 0,00299 0,00398 0,00498 0,00598 0,00697 0,00797 0,00896

Prispevek v eurih na prodajno enoto energenta po mesecih v letu 2014
Energent

 
 

1. člen 
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1. VN   T > 6000  - PR.OMR 3,40460
2. VN   T > 6000  - DIS.OMR 4,06049
3. VN   2500 < T < 6000 - PR.OMR 2,85022
4. VN   2500 < T < 6000 - DIS.OMR 1,33408
5. VN      T  <  2500       - PR.OMR 3,10523
6. VN      T  <  2500       - DIS.OMR 1,96131
7. SN zbiralke - T>2500 2,78866
8. SN zbiralke - T<2500 2,80168
9. SN   T >2500 2,10880
10. SN   T< 2500 1,15684
11. NN zbiralke   T > 2500 3,77178
12. NN zbiralke   T< 2500 2,22081
13. NN   T > 2500 3,39822
14. NN  T < 2500 1,79098
15. NN brez merj.moči 0,80943
16. Gosp.odjemalci 0,58844

Odjemna skupina končnih odjemalcev
Mesečni prispevek 
na kW obračunske 

moči  v eurih

 
 

Energent Prodajna enota
Prispevek v eurih na prodajno 

enoto energenta

Zemeljski plin Sm3 0,00943
ELKO l 0,00996
Kurilno olje kg 0,01099
Bencin l 0,00916
Diezel l 0,00996
Letalski bencin l 0,00916
Kerozin l 0,00918
Avtoplin- LPG kg 0,01274
UNP kg 0,01274
Daljinska toplota MWh 0,99627
Premog, lignit, koks kg izračunajo dobavitelji  

 
Energent Prodajna enota

Prispevek v eurih na prodajno 
enoto energenta v letu 2014

Zemeljski plin Sm3 0,00472
ELKO l 0,01992
Kurilno olje kg 0,02198
Letalski bencin l 0,01832
Kerozin l 0,01836
Avtoplin- LPG kg 0,02548
UNP kg 0,02548   

 

junij julij avgust september oktober november december

Bencin 0,00275 0,00366 0,00458 0,0055 0,00641 0,00733 0,00824

Dizel 0,00299 0,00398 0,00498 0,00598 0,00697 0,00797 0,00896

Prispevek v eurih na prodajno enoto energenta po mesecih v letu 2014
Energent

 
 

1. člen 

     

1. VN   T > 6000  - PR.OMR 3,40460
2. VN   T > 6000  - DIS.OMR 4,06049
3. VN   2500 < T < 6000 - PR.OMR 2,85022
4. VN   2500 < T < 6000 - DIS.OMR 1,33408
5. VN      T  <  2500       - PR.OMR 3,10523
6. VN      T  <  2500       - DIS.OMR 1,96131
7. SN zbiralke - T>2500 2,78866
8. SN zbiralke - T<2500 2,80168
9. SN   T >2500 2,10880
10. SN   T< 2500 1,15684
11. NN zbiralke   T > 2500 3,77178
12. NN zbiralke   T< 2500 2,22081
13. NN   T > 2500 3,39822
14. NN  T < 2500 1,79098
15. NN brez merj.moči 0,80943
16. Gosp.odjemalci 0,58844

Odjemna skupina končnih odjemalcev
Mesečni prispevek 
na kW obračunske 

moči  v eurih

 
 

Energent Prodajna enota
Prispevek v eurih na prodajno 

enoto energenta

Zemeljski plin Sm3 0,00943
ELKO l 0,00996
Kurilno olje kg 0,01099
Bencin l 0,00916
Diezel l 0,00996
Letalski bencin l 0,00916
Kerozin l 0,00918
Avtoplin- LPG kg 0,01274
UNP kg 0,01274
Daljinska toplota MWh 0,99627
Premog, lignit, koks kg izračunajo dobavitelji  

 
Energent Prodajna enota

Prispevek v eurih na prodajno 
enoto energenta v letu 2014

Zemeljski plin Sm3 0,00472
ELKO l 0,01992
Kurilno olje kg 0,02198
Letalski bencin l 0,01832
Kerozin l 0,01836
Avtoplin- LPG kg 0,02548
UNP kg 0,02548   

 

junij julij avgust september oktober november december

Bencin 0,00275 0,00366 0,00458 0,0055 0,00641 0,00733 0,00824

Dizel 0,00299 0,00398 0,00498 0,00598 0,00697 0,00797 0,00896

Prispevek v eurih na prodajno enoto energenta po mesecih v letu 2014
Energent

 
 

1. člen 

4. člen
Prispevek od porabe trdnih in tekočih fosilnih goriv, uteko-

činjenega naftnega in zemeljskega plina ter daljinske toplote na 
MWh dobavljene energije znaša 0,99627 eura.

5. člen
Za posamezno prodajno enoto trdnih in tekočih fosilnih 

goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina ter da-
ljinske toplote se določijo naslednje vrednosti prispevka na 
prodajno enoto energenta:

6. člen
S prispevkom iz 3. člena tega akta, ki ga plačujejo končni 

odjemalci električne energije na kW obračunske moči dobavlje-
ne električne energije, in s prispevkom iz 5. člena tega akta, 
ki ga plačujejo končni odjemalci trdnih in tekočih fosilnih goriv, 
utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina ter daljinske 
toplote na prodajno enoto dobavljenega goriva, se zagotavljajo 
potrebna denarna sredstva za namene iz 372. člena Energet-
skega zakona.

7. člen
Vrednosti prispevkov iz tega akta ne vključujejo davka na 

dodano vrednost.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8. člen
Ne glede na vrednost prispevka za posamezno prodajno 

enoto trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega 
in zemeljskega plina ter daljinske toplote iz 5. člena tega akta 
se od 1. junija do konca leta 2014 določijo in uporabijo za ob-
račun prispevkov na prodajno enoto zemeljskega plina, ELKO, 
kurilnega olja, letalskega bencina, kerozina, avtoplina-LPG in 
UNP naslednje vrednosti:
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Ne glede na vrednost prispevka za posamezno pro-
dajno enoto trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega 
naftnega in zemeljskega plina ter daljinske toplote iz 5. člena 
tega akta se za leto 2014 določijo in uporabijo za obračun 
prispevkov na prodajno enoto bencina in dizla naslednje 
vrednosti:

     

1. VN   T > 6000  - PR.OMR 3,40460
2. VN   T > 6000  - DIS.OMR 4,06049
3. VN   2500 < T < 6000 - PR.OMR 2,85022
4. VN   2500 < T < 6000 - DIS.OMR 1,33408
5. VN      T  <  2500       - PR.OMR 3,10523
6. VN      T  <  2500       - DIS.OMR 1,96131
7. SN zbiralke - T>2500 2,78866
8. SN zbiralke - T<2500 2,80168
9. SN   T >2500 2,10880
10. SN   T< 2500 1,15684
11. NN zbiralke   T > 2500 3,77178
12. NN zbiralke   T< 2500 2,22081
13. NN   T > 2500 3,39822
14. NN  T < 2500 1,79098
15. NN brez merj.moči 0,80943
16. Gosp.odjemalci 0,58844

Odjemna skupina končnih odjemalcev
Mesečni prispevek 
na kW obračunske 

moči  v eurih

 
 

Energent Prodajna enota
Prispevek v eurih na prodajno 

enoto energenta

Zemeljski plin Sm3 0,00943
ELKO l 0,00996
Kurilno olje kg 0,01099
Bencin l 0,00916
Diezel l 0,00996
Letalski bencin l 0,00916
Kerozin l 0,00918
Avtoplin- LPG kg 0,01274
UNP kg 0,01274
Daljinska toplota MWh 0,99627
Premog, lignit, koks kg izračunajo dobavitelji  

 
Energent Prodajna enota

Prispevek v eurih na prodajno 
enoto energenta v letu 2014

Zemeljski plin Sm3 0,00472
ELKO l 0,01992
Kurilno olje kg 0,02198
Letalski bencin l 0,01832
Kerozin l 0,01836
Avtoplin- LPG kg 0,02548
UNP kg 0,02548   

 

junij julij avgust september oktober november december

Bencin 0,00275 0,00366 0,00458 0,0055 0,00641 0,00733 0,00824

Dizel 0,00299 0,00398 0,00498 0,00598 0,00697 0,00797 0,00896

Prispevek v eurih na prodajno enoto energenta po mesecih v letu 2014
Energent

 
 

1. člen 9. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o dolo-

čitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne 
energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih 
virov energije (Uradni list RS, št. 71/13), uporablja pa se še 
31. maja 2014.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2014.

Št. 137-14/2014/232-2
Maribor, dne 26. maja 2014
EVA 2014-2430-0072

Predsednik sveta
Agencije za energijo

dr. Evgen Dervarič l.r.

Vlada Republike Slovenije je dne 28. 5. 2014 s sklepom 
št. 36001-2/2014/3 dala soglasje k temu aktu.

POPRAVKI

1605. Popravek Pravilnika o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o nošenju, hrambi 
in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju 
uniforme pravosodnih policistov in njihovih 
položajnih oznakah ter o uporabi, označitvi 
in opremi vozil

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Urad-
nem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) 
dajem

P O P R A V E K
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o nošenju, hrambi in vzdrževanju 
orožja, o vrstah in nošenju uniforme 

pravosodnih policistov in njihovih položajnih 
oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi vozil

V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju 
uniforme pravosodnih policistov in njihovih položajnih oznakah 
ter o uporabi, označitvi in opremi vozil (Uradni list RS, št. 28/14) 
se priloga št. 1 pravilno glasi:
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»Priloga št. 2  
 

 
Pravosodni policist - začetnik 

 
Mlajši pravosodni policist 

 
Pravosodni policist 

 
Starejši pravosodni policist 

Operativni vodja 
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Poveljnik II 

 
Pomočnik poveljnika 

 
Poveljnik I 

Pravosodni policist inšpektor 

Pravosodni policist glavni inšpektor 
«. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poveljnik II 

 
Pomočnik poveljnika 

 
Poveljnik I 

Pravosodni policist inšpektor 

Pravosodni policist glavni inšpektor 
«. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Št. 007-950/2012
Ljubljana, dne 23. maja 2014

dr. Senko Pličanič l.r.
Minister

za pravosodje
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drobnega prostorskega načrta za TRIS Kanižarica 
po skrajšanem postopku 4139

1544. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4139
1545. Sklep o ukinitvi javnega dobra 4139

DOBRNA
1546. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob-

čine Dobrna 4140
1547. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonom-

skih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu 
Dobrna 4140
DRAVOGRAD

1548. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Dra-
vograd 4140

1549. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen in standard 
za osnovni klasični in osnovni žarni pogreb na 
pokopališčih na območju Občine Dravograd 4143
GORENJA VAS - POLJANE

1550. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4144
IVANČNA GORICA

1551. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Ivančna Gorica 4144
JESENICE

1552. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov 
svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Je-
senice 4156
KANAL

1553. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči 
za leto 2013 4158
KOBARID

1554. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih social-
nih pomoči v Občini Kobarid 4159
KOSTANJEVICA NA KRKI

1555. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 
Kostanjevica na Krki za leto 2014 – rebalans I 4161

1556. Cenik osnovnih komunalnih storitev za področje 
Občine Kostanjevica na Krki 4162
KRŠKO

1595. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 
Krško za leto 2014 4205

1557. Sklep o začetku postopka priprave izdelave spre-
memb in dopolnitev ureditvenega načrta ožjih ure-
ditvenih območij III., IV., in V. zgodovinskega jedra 
Krško 4166
LENDAVA

1558. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Len-
dava 4167

1559. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne ko-
misije Lendava – za volitve predstavnikov naro-
dnosti 4167
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1560. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne ko-
misije Lendava – za volitve predstavnikov romske 
skupnosti 4168
LJUBLJANA

1561. Sklep o stanovanjski najemnini 4168
MEDVODE

1562. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob-
činskem lokacijskem načrtu za območje urejanja 
PD 15/1 Žlebe 4168

1563. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na 
domu v Občini Medvode 4169
MORAVSKE TOPLICE

1564. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 
krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske 
Toplice 4169

1565. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Topli-
ce za leto 2013 4171
OPLOTNICA

1596. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju Občine 
Oplotnica 4206

1597. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob-
čine Oplotnica 4215
PIVKA

1566. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s 
komunalno opremo za odvajanje in čiščenje odpa-
dnih voda za aglomeracijo Pivka in naselja Klenik, 
Selce in Trnje 4172

1567. Zaključni račun proračuna Občine Pivka 
za leto 2013 4176

1568. Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrok 4178
1569. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena ter ukinitvi statusa javnega do-
bra 4181

1570. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena 4181

1571. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o do-
ločitvi javnih športnih objektov občinskega pomena 
v Občini Pivka 4181
PODČETRTEK

1572. Odlok o občinskih cestah v Občini Podčetrtek 4181
1573. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Vir-

štanj 4186
PREBOLD

1574. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 
2013 4187
REČICA OB SAVINJI

1575. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-
računu Občine Rečica ob Savinji za leto 2014 4187

1576. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob-
čine Rečica ob Savinji 4188
SLOVENSKA BISTRICA

1577. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-
tu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobel-
nik (Zgornje Prebukovje) 4189
ŠKOCJAN

1578. Odlok o občinskih taksah v Občini Škocjan 4193
1579. Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti v 

Občini Škocjan 4196

ŠTORE
1580. Spremembe Statuta Občine Štore 4196
1581. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 4196

TIŠINA
1582. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob-

čine Tišina 4196
1583. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne ko-

misije Občine Tišina 4197
1584. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega 

imenika pripadnikov romske skupnosti 4197
1585. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve v Občini Tišina 4198

TREBNJE
1586. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 4198
1587. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 4199
1588. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 4199
1589. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 4199
1590. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 4199
1591. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 4199
1592. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 4200

ŽELEZNIKI
1593. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz ob-

činskega proračuna za spodbujanje razvoja male-
ga gospodarstva v Občini Železniki 4200

1594. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja v Občini Železniki 4203

POPRAVKI
1605. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, 
o vrstah in nošenju uniforme pravosodnih polici-
stov in njihovih položajnih oznakah ter o uporabi, 
označitvi in opremi vozil 4232

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 38/14 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 1333
Javne dražbe 1359
Razpisi delovnih mest 1365
Druge objave 1368
Objave gospodarskih družb 1386
Zavarovanja terjatev 1387
Objave sodišč 1388
Izvršbe 1388
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova 1389
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 1389
Oklici dedičem 1390
Oklici pogrešanih 1390
Oklici o začetku postopka odvzema premoženja 
nezakonitega izvora 1391
Preklici 1393
Zavarovalne police preklicujejo 1393
Spričevala preklicujejo 1393
Drugo preklicujejo 1393
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