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Odlok o spremembah Odloka o državnem
načrtu razdelitve emisijskih kuponov za
obdobje 2005 do 2007

Na podlagi tretjega odstavka 129. in šestega odstavka
177. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04)
izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o spremembah Odloka o državnem načrtu
razdelitve emisijskih kuponov za obdobje
2005 do 2007
1. člen
V Odloku o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 do 2007 (Uradni list RS, št. 112/04)
se v prilogi:
1. V 1. točki odseka »Kratek povzetek državnega načrta« številka »26.217.984« nadomesti s številko »26.275.969«.
2. V točki 1.3. se v prvem odstavku številka »26.217.984« nadomesti s številko »26.275.969«.
3. V Prilogi 1 »Seznam naprav« se v Tabeli 1 »Seznam
naprav in število dodeljenih emisijskih kuponov za obdobje
2005-2007«:
– v vrstici GHG 53 v 2. stolpcu besedilo »KOTO, d.d.
(Lendava)« nadomesti z besedilom »Koto, d.d., Ljubljana« in
– vrstica GHG 62 spremeni tako, da se glasi:
»
Nafta
Petrochem
d.o.o.

Rudarska
ul. 1, 9220
Lendava

Energetska
dejavnost

Industrija

66.357

62.911

59.466

188.734

«.
4. V Prilogi 1 »Seznam naprav« se v Tabeli 2 »Število dodeljenih kuponov glede na rabo goriv in procesne emisije«
vrstica GHG 62 spremeni tako, da se glasi:
»
GHG-62

66.357

0

62.911

0

59.466

0

188.734

0

5. V Prilogi 1 »Seznam naprav« se v Tabeli 3 »Vsote«:
– četrta vrstica spremeni tako, da se glasi:
»
Industrija (nad 20 MW)

742.279

703.733

665.189

2.111.201

– osma vrstica spremeni tako, da se glasi:
»
SKUPAJ (vsi sektorji)

9.205.064

8.758.991

8.311.914

26.275.969

«.

«,

«.
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6. V Prilogi 1 »Seznam naprav« se v Tabeli 4 »Izhodiščne emisije (tone CO2) in proizvodnje električne energije« v
vrstici GHG 62 v drugem stolpcu številka »44.981« nadomesti s številko »65.280«.
7. V Prilogi 1 »Seznam naprav« se v stavku na koncu
Tabele 4 »Izhodiščne emisije (tone CO2) in proizvodnje električne energije« številka »1.811.522« nadomesti s številko
»1.831.820«.

PRAVILNIK
o veterinarskih pogojih za trgovanje s semenom
domačega goveda na teritoriju Evropske unije
in uvoz iz tretjih držav

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

1. člen

Št. 356-23/2004-2
Ljubljana, dne 2. decembra 2004.
EVA 2004-2511-0350
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5551.

Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike
Slovenije v Minneapolisu

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97,
23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C, 52/02 – ZDU-1
in 123/04) ter na predlog ministra za zunanje zadeve št. DKP9/04-32 z dne 10. 11. 2004 je Vlada Republike Slovenije na
100. seji, dne 25. 11. 2004 sprejela

SKLEP
o razrešitvi častnega konzula Republike
Slovenije v Minneapolisu
1. člen
Razreši se dr. Keneth Zapp, častni konzul Republike
Slovenije v Minneapolisu.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-83/2004
Ljubljana, dne 25. novembra 2004.
EVA 2004-1811-0227
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
5552.

Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje
s semenom domačega goveda na teritoriju
Evropske unije in uvoz iz tretjih držav

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena, tretjega odstavka 38. člena in drugega odstavka 39. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04
– ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

I. SPLOŠNE DOLOČBE
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje za trgovanje z globoko
zamrznjenim semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in uvoz iz tretjih
držav ter veterinarski inšpekcijski nadzor v skladu z Direktivo
Sveta št. 88/407/EGS, z dne 14. junija 1988, o zahtevah za
zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za trgovino med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz globoko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst govedi (UL L 194,
z dne 22. julija 1988, str. 10-23) z vsemi spremembami.
(2) Ta pravilnik ne vpliva na zootehniške predpise glede
organiziranja umetnega osemenjevanja in distribucije semena v Republiki Sloveniji.
2. člen
(pomen izrazov)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. veterinarski pregled je katerikoli pregled oziroma administrativna formalnost po tem pravilniku, ki je namenjen
zaščiti zdravja živali oziroma ljudi;
2. veterinar osemenjevalnega središča je veterinar veterinarske ambulante osemenjevalnega središča, ki je odgovoren za delo ter stalno kontrolo v skladu s tem pravilnikom;
3. osemenjevalno središče je uradno odobren in nadzorovan obrat, v katerem se zbira in pridobiva seme za umetno
osemenjevanje domačega goveda;
4. center za skladiščenje in distribucijo semena (v nadaljnjem besedilu: center) je uradno odobren in nadzorovan
obrat, v katerem se skladišči seme za uporabo pri umetnem
osemenjevanju domačega goveda;
5. uradna odobritev je postopek, v katerem Veterinarska
uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS)
ugotovi izpolnjevanje pogojev iz tega pravilnika;
6. številka odobritve je številka osemenjevalnega središča oziroma centra, ki mu jo dodeli VURS v postopku
uradne odobritve;
7. pooblaščeni laboratorij je laboratorij, za katerega
VURS ugotovi, da izpolnjuje pogoje za opravljanje preiskav
iz tega pravilnika v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje, ki
jih morajo izpolnjevati Nacionalni veterinarski inštitut in pooblaščeni laboratoriji;
8. seme je pripravljen oziroma razredčen ejakulat domačega goveda (v nadaljnjem besedilu: plemenjak) v sveži
ali konzervirani obliki;
9. pridobivanje semena pomeni količino semena, ki se
kadar koli odvzame plemenjaku;
10. serija semena so osemenjevalne doze, pripravljene
iz ejakulata istega plemenjaka, pridobljene istega dne;
11. distribucija je kakršenkoli premik oziroma prevoz
semena med osemenjevalnimi središči, centri ter izvajalci
osemenjevanja;
12. pošiljka semena je ena ali več serij semena, za
katero je izdano eno veterinarsko spričevalo;
13. država pridobivanja semena je država, v kateri se
seme pridobiva, skladišči in se z njim trguje.
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II. POGOJI ZA TRGOVANJE V EU
3. člen
(splošni pogoji)
(1) VURS mora zagotoviti, da se za trgovanje na teritoriju EU odpremlja le seme, ki izpolnjuje naslednje splošne
pogoje:
– njegovo zbiranje in pridobivanje (v nadaljnjem besedilu: pridobivanje) oziroma skladiščenje se opravlja pod pogoji
iz drugega odstavka tega člena;
– pridobiva se od plemenjaka, katerega zdravstveni status je v skladu s Prilogo B, ki je sestavni del tega pravilnika;
– pridobiva, skladišči in prevaža se v skladu s Prilogama A in C, ki sta sestavni del tega pravilnika;
– ob distribuciji iz Republike Slovenije v namembno
državo ga mora spremljati veterinarsko spričevalo, ki je v
skladu s 5. členom tega pravilnika.
(2) V Republiko Slovenijo lahko vstopa seme iz druge
države članice EU, v kateri se izvaja cepljenje proti slinavki
in parkljevki. Če je seme pridobljeno od plemenjaka, ki je bil
cepljen proti slinavki in parkljevki v roku do 12 mesecev pred
pridobivanjem semena, se mora 5% vsake serije semena
(najmanj pet slamic) preiskati na prisotnost oziroma izolacijo
virusa slinavke in parkljevke v pooblaščenem laboratoriju. Če
je rezultat pozitiven, se zavrne vstop takega semena.
4. člen
(uradna odobritev)
(1) Osemenjevalno središče mora za trgovanje na teritoriju EU izpolnjevati pogoje iz I. poglavja Priloge A, center
za iz II. Poglavja Priloge A tega pravilnika.
(2) Postopek uradne odobritve se izvaja v skladu s
pravilnikom, ki ureja pogoje za odobritev in nadzor osemenjevalnih središč za pridobivanje, skladiščenje in promet z
živalskim semenom.
(3) Če odobreno osemenjevalno središče ali center ne
izpolnjujeta več pogojev iz tega pravilnika, uradni veterinar
naloži odpravo nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, za to
določi ustrezen rok in za to obdobje prepove trgovanje. Če
obrat nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti v odrejenem roku
ne odpravi, VURS razveljavi odločbo o odobritvi.
(4) VURS vodi postopek za uvrstitev uradno odobrenih
osemenjevalnih središč in centrov na seznam Evropske komisije za trgovanje s semenom na teritoriju EU. VURS posreduje drugim državam članicam in Evropski komisiji seznam
osemenjevalnih središč v Republiki Sloveniji, ki so pridobila
številko odobritve in jih obvešča o vsakem preklicu odobritve,
odvisno od vrste kršitve določb tega pravilnika.
5. člen
(veterinarsko spričevalo za trgovanje na teritoriju EU)
(1) Za trgovanje s semenom na teritoriju EU mora pošiljko med prevozom do namembnega kraja spremljati veterinarsko spričevalo v skladu s prilogo D2 Odločbe Evropske
komisije št. 2004/101/ES o spremembi Priloge D k Direktivi 88/407/EGS v zvezi z veterinarskim spričevalom, ki se
uporablja za trgovanje s semenom domačega goveda v
Skupnosti (UL L 30, z dne 4. februarja 2004, str. 15-21) ki ga
podpiše uradni veterinar za inšpekcijski nadzor (v nadaljnjem
besedilu: uradni veterinar).
(2) Veterinarsko spričevalo mora:
– biti izpolnjeno na dan odpreme pošiljke v namembno
državo članico EU;
– biti izpolnjeno v uradnem jeziku Republike Slovenije
in v uradnem jeziku oziroma jezikih namembne države članice;
– spremljati pošiljko v izvirniku ali kopiji, ki jo overi
uradni veterinar;
– zagotoviti, da seme izpolnjuje vse predpisane pogoje
iz tega pravilnika;
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– veljati pet dni;
– biti izpolnjeno za enega samega prejemnika.
6. člen
(prepoved vstopa pošiljk)
(1) Uradni veterinar prepove vstop pošiljke semena iz
druge države članice EU, če pri dokumentacijskem pregledu ugotovi, da seme ne izpolnjuje pogojev iz 3. člena tega
pravilnika.
(2) V primeru suma, da je pošiljka semena okužena
ali naknadno kontaminirana s patogenimi mikroorganizmi,
uradni veterinar izvede vse potrebne ukrepe glede na kužno
bolezen, vključno s skladiščenjem pošiljke v karantenske
prostore.
(3) Na zahtevo pošiljatelja ali njegovega zastopnika se
omogoči vračilo pošiljke, če to ni v nasprotju s predpisi o
zdravstvenem varstvu živali.
(4) Če uradni veterinar prepove vstop pošiljke semena
iz katerega od razlogov iz prvega ali drugega odstavka tega
člena, in če država izvora semena v 30 dneh ne odobri vračila semena, VURS odredi njegovo uničenje s postopkom
sterilizacije ali denaturiranja na stroške pošiljatelja.
III. UVOZ IZ TRETJIH DRŽAV
7. člen
(seznam držav)
Uvoz semena je dovoljen le iz tistih tretjih držav oziroma
delov tretjih držav, ki so vključene v seznam Evropske komisije, določen z odločbo Evropske komisije št. 2004/639/ES o
pogojih glede zdravstvenega stanja živali in izdajanju veterinarskih spričeval za uvoz semena domačega goveda iz tretjih držav (UL L 292, z dne 6. septembra 2004, str. 21-30).
8. člen
(seznam osemenjevalnih središč in centrov)
(1) Uvoz iz držav oziroma delov tretjih držav iz prejšnjega člena je dovoljen le iz osemenjevalnih središč in centrov,
ki so vključeni v seznam Evropske komisije, objavljen v
Uradnem listu EU.
(2) VURS sporoči Evropski komisiji osebna imena in
elektronske naslove odgovornih oseb na glavnem uradu
VURS za sprejemanje obvestil od Evropske komisije o novih
oziroma posodobljenih seznamih osemenjevalnih središč in
centrov, ki jih tretje države posredujejo Evropski komisiji.
(3) VURS lahko v 20 delovnih dneh od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka pisno ugovarja novemu oziroma
posodobljenemu seznamu.
9. člen
(pogoji)
(1) Seme sme biti pridobljeno le od plemenjakov, ki vsaj
šest mesecev neposredno pred zbiranjem semena bivajo na
ozemlju tretje države s seznama iz 7. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbe 7. člena tega pravilnika in
prejšnjega odstavka uvoz semena ni dovoljen, če seme ne
izpolnjuje pogojev glede zdravstvenega stanja plemenjakov
iz tega pravilnika.
(3) Za odobritev vstopa plemenjakov iz tretjih držav v
osemenjevalna središča se kot referenčna osnova za določanje pogojev iz prejšnjega odstavka glede bovine tuberkuleze
in bruceloze uporabljajo standardi iz Priloge IV Pravilnika o
kužnih boleznih živali (Uradni list RS, št. 54/02, 63/03 in 28/
04; v nadaljnjem besedilu: pravilnik, ki ureja kužne bolezni).
(4) Glede slinavke in parkljevke veljajo določbe drugega
odstavka 3. člena tega pravilnika.
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10. člen
(veterinarsko spričevalo za tretje države)
(1) Seme mora ob uvozu pošiljke spremljati veterinarsko
spričevalo, ki ga izda uradni veterinar tretje države izvoznice.
Veterinarsko spričevalo mora:
– biti izpolnjeno na dan odpreme pošiljke v namembno
državo članico EU;
– biti izpolnjeno v uradnem jeziku Republike Slovenije in
v uradnem jeziku ali jezikih namembne države članice;
– spremljati pošiljko v izvirniku ali kopiji, ki jo overi
uradni veterinar;
– zagotoviti, da seme izpolnjuje vse predpisane pogoje
iz tega pravilnika;
– veljati pet dni;
– biti izpolnjeno za enega samega prejemnika.
(2) Obrazec veterinarskega spričevala za uvoz semena
iz tretjih držav je določen z odločbo Evropske komisije iz 7.
člena tega pravilnika in dosegljiv na spletni strani VURS.
11. člen
(pregledi)
Glede organizacije veterinarskih pregledov, sledljivosti
in varnostnih ukrepov se uporabljajo določbe pravilnika, ki
ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij
EU iz tretjih držav.
12. člen
(nadzor nad uvozom)
Nadzor nad uvozom semena iz tretjih držav izvajajo
uradni veterinarji na mejni veterinarski postaji v skladu s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu
na teritorij EU iz tretjih držav.
IV. NADZOR V OSEMENJEVALNIH SREDIŠČIH IN
CENTRIH
13. člen
(pregledi)
Glede pregledov na izvoru, organizacije veterinarskih
pregledov, sledljivosti, pregledov v namembni državi članici
EU in varnostnih ukrepov se uporabljajo določbe pravilnika,
ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov
na teritoriju EU.
14. člen
(izvedenci EU)
(1) Sestavni del uradnega veterinarskega nadzora so
tudi veterinarski pregledi na kraju samem, ki jih opravljajo
veterinarski izvedenci s pooblastilom Evropske komisije v
sodelovanju z VURS z namenom preverjanja pogojev, ki so
potrebni za zagotovitev enotne uporabe zakonodaje EU.
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(2) VURS mora omogočiti vso potrebno pomoč veterinarskim izvedencem iz prejšnjega odstavka pri izvajanju
njihovih nalog in sprejeti potrebne ukrepe glede na ugotovitve
teh pregledov.
(3) Pogostost inšpekcijskih pregledov na kraju samem,
splošni program pregledov, vodenje in stroški inšpekcijskega
postopka so predpisani v Odločbi Evropske komisije 98/139/
ES o določitvi pogostosti inšpekcijskih pregledov na kraju
samem, splošnem programu pregledov in vodenju inšpekcijskega postopka (UL L 38, z dne 12. februarja 1998, str.
10-13).
15. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo v
odobrenih osemenjevalnih središčih in centrih uradni veterinarji za inšpekcijski nadzor najmanj dvakrat letno.
V. KONČNE DOLOČBE
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja bikov v odobrenih osemenjevalnih središčih (Uradni list
RS, št. 36/04).
17. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se glede goved prenehajo uporabljati:
– 1. do 4. člen, 8. do 15., 17. člen, 22. do 24. člen in 28.
do 32. člen Pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih
celic in zarodkov (Uradni list RS, št. 49/97, 24/99, 42/99,
59/99, 42/00, 7/01, 18/02 – ZŽiv, 94/03, 5/04 in 36/04);
– priloga 1 (potrdilo o zdravstveni ustreznosti bikovega
semena) Pravilnika o pogojih, pod katerimi se lahko daje
živalsko seme v promet (Uradni list RS, št. 71/00).
18. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 323-534/2004
Ljubljana, dne 11. novembra 2004.
EVA 2004-2311-0392
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA A

(1) Osemenjevalno središ�e mora:
A. biti pod stalno kontrolo veterinarja osemenjevalnega središ�a;
B. imeti:
a. prostor za nastanitev živali, vklju�no s prostorom za izolacijo živali,
b. prostor za zbiranje semena, vklju�no s posebnim prostorom za shranjevanje
opreme za �iš�enje, dezinfekcijo ali sterilizacijo,
c. prostor za pridobivanje semena, za katerega ni nujno, da je na isti lokaciji,
d. prostor za skladiš�enje semena, za katerega ni nujno, da je na isti lokaciji;
C. biti zgrajeno in ograjeno tako, da se prepre�ijo stiki z doma�imi živalmi zunaj
osemenjevalnega središ�a;
D. biti zgrajeno tako, da sta omogo�ena enostavno �iš�enje in dezinfekcija prostorov za
nastanitev živali ter prostorov za zbiranje, pridobivanje in skladiš�enje semena;
E. imeti prostor za izolacijo živali, ki nima neposredne povezave s prostorom za nastanitev
živali;
F. biti na�rtovano tako, da je prostor za nastanitev živali fizi�no lo�en od prostora za
pridobivanje semena, in da sta oba navedena prostora lo�ena od prostora za skladiš�enje
semena.
(2) Center mora:
A. biti pod stalno kontrolo veterinarja osemenjevalnega središ�a;
B. imeti:
a. prostor za 30 dnevno izolacijo semena,
b. prostor za skladiš�enje semena,
c. prostor za distribucijo semena;
C. biti zgrajen in ograjen tako, da se prepre�ijo stiki z ostalimi doma�imi živalmi zunaj
centra;
D. biti zgrajen tako, da sta omogo�ena enostavno �iš�enje in dezinfekcija prostorov.

II. POGLAVJE
Obveznosti osemenjevalnih središ� in centrov
(1) Osemenjevalno središ�e mora:
A. zagotoviti, da so v njem le plemenjaki tiste vrste, od katerih se pridobiva seme. Druge
doma�e živali, ki so neizogibno potrebne v osemenjevalnem središ�u za njegovo
normalno delovanje pri pridobivanju semena, lahko vstopijo vanj le pod pogojem, da ne
predstavljajo za plemenjake možnosti prenosa kužne bolezni in da izpolnjujejo pogoje, ki
jih dolo�i veterinar osemenjevalnega središ�a z veterinarsko-sanitarnim redom v pisni
obliki na vidnem mestu ob vhodu v osemenjevalno središ�e;
B. voditi evidenco vseh govedi v osemenjevalnem središ�u. Evidenco vodi veterinar
osemenjevalnega središ�a in obsega naslednje podatke:
a. o pasmi, datumu rojstva ter identifikacijskih oznakah vsake živali v
osemenjevalnem središ�u,
b. o vseh pregledih in opravljenih preiskavah glede zahtevanih bolezni ter o vseh
cepljenjih vsake živali,
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C. biti pod rednim nadzorom uradnega veterinarja vsaj dvakrat letno, tudi glede
izpolnjevanja pogojev za odobritev;
D. zagotoviti, da se prepre�i vstop nepooblaš�enih oseb. Pooblaš�eni obiskovalci pa morajo
izpolnjevati pogoje glede zaš�itne obleke in obutve, ki jih dolo�i veterinar
osemenjevalnega središ�a z veterinarsko-sanitarnim redom v pisni obliki na vidnem mestu
ob vhodu v osemenjevalno središ�e;
E. zaposlovati tehni�no in strokovno usposobljeno osebje, ki obvladuje metode dezinfekcije
in strokovne postopke za prepre�evanje širjenja bolezni;
F. zagotoviti, da:
a. se seme, pridobljeno v odobrenem osemenjevalnem središ�u, pripravlja in skladiš�i
le v njem ali v odobrenem centru za skladiš�enje semena, in pri tem ne pride v stik z
drugo pošiljko semena. Seme, ki ni bilo pridobljeno v odobrenem osemenjevalnem
središ�u, se lahko pripravlja in skladiš�i v odobrenih centrih, �e:
� je tako seme pridobljeno od plemenjakov, ki izpolnjujejo pogoje iz Poglavja
I.1(d) Priloge B tega pravilnika,
� poteka pridobivanje s posebno opremo ali ob razli�nem �asu kot pridobivanje
semena, namenjenega trgovanju na teritoriju EU, in da se oprema vedno po
uporabi o�isti in sterilizira,
� se s takim semenom ne trguje na teritoriju EU in da ne pride v stik s semenom ali
se ga skladiš�i s semenom, namenjenim trgovanju na teritoriju EU,
� je tako seme ozna�eno tako, da se lo�i od semena, s katerim se trguje na teritoriju
EU,
b. potekajo zbiranje, pridobivanje in skladiš�enje semena le v prostorih, ki so posebej
dolo�eni za ta namen, in ob upoštevanju najstrožjih higienskih pogojev,
c. sta pred uporabo vsa oprema in pribor, ki sta v stiku s semenom ali živaljo-donorjem
med zbiranjem in pripravo, dezinficirana ali sterilizirana, razen pribora za enkratno
uporabo,
d. so proizvodi živalskega izvora, ki se uporabljajo pri pridobivanju semena (vklju�no
z dodatki in razred�evalcem), pridobljeni tako, da ne predstavljajo tveganja za
zdravje živali, ali pa so pred uporabo obdelani tako, da se tveganje prepre�i,
e. so posode za skladiš�enje semena in kontejnerji za prevoz semena dezinficirani ali
sterilizirani pred vsakim polnjenjem, razen posod in kontejnerjev za enkratno
uporabo,
f. teko�i dušik ni bil predhodno uporabljen za druge proizvode živalskega izvora,
g. je vsaka posamezna osemenjevalna doza jasno ozna�ena, tako da je mogo�e brez
težav ugotoviti datum zbiranja semena, pasmo in identifikacijo živali-donorja ter
številko odobritve osemenjevalnega središ�a. VURS Evropski komisiji in drugim
državam �lanicam EU sporo�a, kako se v Republiki Sloveniji ozna�ujejo
osemenjevalne doze,
h. je prostor za skladiš�enje semena v osemenjevalnem središ�u urejen pod enakimi
pogoji kot center za skladiš�enje semena;
G. globoko zamrznjene goveje zarodke je dovoljeno shranjevati v odobrenem
osemenjevalnem središ�u pod pogoji, da:
a. tako shranjevanje na podlagi vloge odobri VURS v postopku odobritve
osemenjevalnega središ�a,
b. zarodki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika, ki ureja veterinarske pogoje za trgovanje z
govejimi zarodki na teritoriju EU ter uvoz iz tretjih držav,
c. se zarodki shranjujejo v posebnih posodah v prostorih za skladiš�enje semena.
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(2) Center mora:
A. voditi evidence vseh premikov semena (v in iz centra) ter zdravstvenega statusa
plemenjakov-donorjev, katerih seme se skladiš�i v centru;
B. biti pod rednim nadzorom uradnega veterinarja vsaj dvakrat letno, tudi glede
izpolnjevanja pogojev za odobritev;
C. zagotoviti, da se prepre�i vstop nepooblaš�enim osebam. Pooblaš�eni obiskovalci pa
morajo izpolnjevati pogoje glede zaš�itne obleke in obutve, ki jih dolo�i veterinar centra z
veterinarsko-sanitarnim redom v pisni obliki na vidnem mestu ob vhodu v center;
D. zaposlovati tehni�no in strokovno usposobljeno osebje, ki obvladuje metode dezinfekcije
in strokovne postopke za prepre�evanje širjenja bolezni;
E. zagotoviti, da:
a. se seme, pridobljeno v odobrenih osemenjevalnih središ�ih, skladiš�i in prevaža le v
oziroma iz odobrenih centrov, in pri tem ne pride v stik s pošiljkami semena, s
katerimi ni dovoljeno trgovati na teritoriju EU,
b. se seme skladiš�i le v prostorih, ki so posebej dolo�eni za ta namen in se v njih
upoštevajo najstrožji higienski pogoji,
c. sta pred uporabo vsa oprema in pribor, ki sta bila v stiku s semenom, dezinficirana
ali sterilizirana, razen pribora za enkratno uporabo,
d. so posode za skladiš�enje semena in kontejnerji za prevoz semena dezinficirani ali
sterilizirani pred vsakim polnjenjem, razen posod in kontejnerjev za enkratno
uporabo,
e. teko�i dušik ni bil predhodno uporabljen za druge proizvode živalskega izvora,
f. je vsaka posamezna osemenjevalna doza jasno ozna�ena tako, da je mogo�e brez
težav ugotoviti datum zbiranja semena, pasmo in identifikacijo živali-donorja ter
številko odobritve centra. VURS Evropski komisiji in drugim državam �lanicam
sporo�a, kako se v Republiki Sloveniji ozna�ujejo osemenjevalne doze;
F. globoko zamrznjene goveje zarodke je dovoljeno shranjevati v odobrenih centrih za
skladiš�enje semena, pod pogojem da:
a. tako shranjevanje pri odobritvi odobri VURS,
b. zarodki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika, ki ureja veterinarske pogoje za trgovanje z
govejimi zarodki na teritoriju EU ter uvoz iz tretjih držav,
c. se zarodki shranjujejo v posebnih posodah v prostorih za skladiš�enje semena.
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PRILOGA B
I. POGLAVJE
Pogoji, ki veljajo za vstop plemenjakov v odobrena osemenjevalna središ�a
(1) Plemenjaki morajo za vstop v odobreno osemenjevalno središ�e izpolnjevati naslednje
pogoje:
A. vsaj 28 dni morajo biti v izolatoriju osemenjevalnega središ�a. V njem so lahko prisotna
le goveda, ki imajo enak zdravstveni status;
B. izvirati morajo iz �rede, ki je uradno prosta tuberkuloze v skladu z 2. oziroma 3. to�ko II.
dela in uradno prosta bruceloze v skladu z 2. oziroma 3. to�ko III. dela Priloge IV
pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali. Plemenjaki ne smejo izvirati iz �red z nižjim
zdravstvenim statusom;
C. izvirati morajo iz �rede, uradno proste enzootske goveje levkoze v skladu z 2. oziroma 3.
to�ko IV. dela Priloge IV. pravilnika, ki ureja kužne bolezni, ali biti potomci bikovskih
mater, ki so negativno reagirali na preiskavo, opravljeno v skladu z navedenima to�kama,
po odstavitvi moških telet od mater. �e so se moška teleta skotila s prenosom zarodkov,
pomeni da je bikovska mati prejemnica zarodka. �e tega pogoja ni mogo�e izpolniti,
semena takih plemenjakov ni dovoljeno dati v promet, dokler ti ne dopolnijo starosti dveh
let in dokler ne reagirajo negativno na preiskavo v skladu z 2. to�ko IV. dela Priloge IV
pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali;
D. 28 dni pred nastanitvijo plemenjakov v izolatorij osemenjevalnega središ�a morajo biti
podvrženi testom z negativnimi rezultati, razen glede protiteles na BVD/MD iz podto�ke
e. te to�ke:
a. za tuberkulozo pri govedu: na intradermalni tuberkulinski test, izveden v skladu s
postopkom iz II. a dela Priloge IV pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali,
b. za brucelozo pri govedu: na serološki test, izveden v skladu s postopkom iz II. a dela
Priloge IV pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali,
c. za enzootsko govejo levkozo, na serološki test, izveden v skladu s postopkom iz
IV. a dela Priloge IV pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali,
d. za IBR/IPV: na serološki test (celotni virus) v krvnem vzorcu, �e živali ne izvirajo iz
�rede ali kmetijskega gospodarstva, prostega IBR/IPV, kakor je opredeljeno v �lenu
2.3.5.3. Mednarodnega zoosanitarnega kodeksa – OIE, ali �e ne izpolnjujejo
pogojev iz Priloge III Odlo�be Evropske komisije 2004/558/ES (UL L 249, z dne
23. julija 2004, str. 20-25),
e. za BVD/MD:
� test za izolacijo virusa ali test za dokazovanje antigena virusa, in
� serološki test za ugotavljanje prisotnosti ali odsotnosti protiteles;
E. preiskave iz prejšnje to�ke se lahko opravijo na krvnih vzorcih plemenjakov, zbranih v
izolatoriju osemenjevalnega središ�a. V takem primeru se 28 dnevna izolacija iz to�ke A
tega poglavja ne sme za�eti pred datumom vzor�enja. �e plemenjak reagira pozitivno na
katerikoli test iz prejšnje to�ke, ga je treba takoj odstraniti iz izolatorija. �e so plemenjaki
v skupinski izolaciji, se obdobje izolacije za preostale živali ne sme za�eti, dokler ni
odstranjen plemenjak, ki je pozitivno reagiral na kakršnokoli zahtevano preiskavo glede
zdravstvenega stanja;
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F. med 28 dnevno izolacijo in vsaj 21 dni po vstopu plemenjakov v izolatorij (vsaj sedem dni
pa po vstopu v izolatorij za ugotavljanje prisotnosti povro�iteljev Campylobacter fetus
ssp. venerealis in Trichomonas foetus) morajo plemenjaki negativno reagirati na vsak
naslednji test, razen na test za odkrivanje protiteles za BVD/MD:
a. za brucelozo pri govedu: na serološki test, izveden v skladu s postopkom iz II. a dela
Priloge IV pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali,
b. za IBR/IPV: na serološki test (celotni virus) na krvnem vzorcu. �e kateri koli
plemenjak pozitivno reagira na test, ga je treba takoj odstraniti iz izolatorija, drugi
plemenjaki iz te skupine pa morajo ostati v izolatoriju. Pri njih je treba ponovno
opraviti teste, z negativnimi rezultati, ne manj kot 21 dni po odstranitvi
pozitivnega(ih) plemenjaka(ov),
c. za BVD/MD:
� na test za izolacijo virusa ali test za dokazovanje antigena virusa, in
� na serološki test za ugotavljanje prisotnosti ali odsotnosti protiteles.
Vsak plemenjak (serološko negativen ali serološko pozitiven) lahko vstopi v
osemenjevalno središ�e, �e pri njem ne pride do sero-konverzije, pod pogojem, da
je na test pred vstopom v izolatorij reagiral serološko negativno.
�e pride do sero-konverzije, se vse plemenjake, ki ostanejo seronegativni, še
naprej zadrži v izolatoriju, dokler v obdobju 21 dni v skupini ne pride ve� do serokonverzije. Serološko pozitivnim živalim se lahko dovoli vstop v osemenjevalno
središ�e,
d. za Campylobacter fetus ssp. venerealis:
� �e je plemenjak star do šest mesecev oziroma je bil od te starosti do vstopa v
izolatorij nastanjen v istospolni skupini, je potrebno opraviti monotest vzorca
izpirka umetne vagine ali vzorca sluznice prepucija,
� �e je plemenjak star šest mesecev ali ve� in je bil v stiku z govejimi plemenicami
pred vstopom v izolatorij, je potrebno opraviti trikratni zaporedni test vzorca
izpirka umetne vagine ali vzorca sluznice prepucija v tedenskem razdobju,
e. za Trichomonas foetus:
� �e je plemenjak star do šest mesecev oziroma je bil od te starosti do vstopa v
izolatorij nastanjen v istospolni skupini, je potrebno opraviti monotest vzorca
sluznice prepucija;
� �e je plemenjak star šest mesecev ali ve� in je bil v stiku z govejimi plemenicami
pred vstopom v izolatorij, je potrebno opraviti trikratni zaporedni test vzorca
sluznice prepucija v tedenskem razdobju;
G. �e je kateri koli od zgornjih testov pozitiven, je treba plemenjaka takoj odstraniti iz
izolatorija, preostale plemenjake pa se lahko vklju�i v osemenjevalno središ�e v skladu s
to prilogo;
H. preden se pri�ne distribuirati seme plemenjakov, ki so serološko pozitivno reagirali na
BVD/MD, je treba na vzorcu semena vsakega plemenjaka opraviti test za izolacijo virusa
ali ELISA test za dokazovanje virusnega antigena proti BVD/MD. �e je rezultat
pozitiven, je treba takega plemenjaka odstraniti iz osemenjevalnega središ�a in uni�iti vse
njegovo seme.
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(2) Vsi testi se morajo opravljati v pooblaš�enem laboratoriju.
(3) Plemenjake je dovoljeno sprejeti v osemenjevalno središ�e le z odobritvijo veterinarja
osemenjevalnega središ�a. Za vse premike plemenjakov v osemenjevalno središ�e in iz njega
je treba voditi evidenco.
(4) Na dan vstopa v osemenjevalno središ�e noben plemenjak ne sme kazati nikakršnih
klini�nih znakov bolezni. Vsi plemenjaki morajo biti v 28 dnevni izolaciji ne glede na peti
odstavek tega poglavja. Poleg tega morajo plemenjaki uradno izpolnjevati še naslednje
pogoje:
a. da izhajajo iz osemenjevalnih središ�, ki so bila vsaj 30 dni po pridobivanju semena
prosta slinavke in parkljevke, in v njihovi okolici (polmer 10 km) ni bilo nobenega
primera slinavke in parkljevke;
b. da so vsaj tri mesece prosti slinavke in parkljevke ter bruceloze;
c. da so vsaj 30 dni prosti bolezni govedi, ki jih je obvezno treba prijaviti v skladu s
Prilogo III pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali.
(5) �e so izpolnjeni vsi pogoji iz prejšnjega odstavka tega poglavja in �e so bile v zadnjih 12
mesecih opravljene vse rutinske preiskave iz II. Poglavja te priloge, je plemenjake dovoljeno
preseliti iz enega odobrenega osemenjevalnega središ�a v drugega z enakim zdravstvenim
statusom, brez izolacije ali opravljenih preiskav, �e je preselitev neposredna. Tak plemenjak
ne sme priti v neposredni ali posredni stik s parkljarji z nižjim zdravstvenim statusom.
Prevozno sredstvo za ta namen pa je treba dezinficirati pred vsako uporabo. �e premik
plemenjakov poteka med odobrenimi osemenjevalnimi središ�i držav �lanic EU, mora
potekati v skladu s tem pravilnikom.
II. POGLAVJE
Rutinske preiskave, ki jih je treba opraviti pri vseh plemenjakih v odobrenem
osemenjevalnem središ�u
(1) Biki, ki se vklju�ujejo v odobreno osemenjevalno središ�e, morajo izhajati iz rej oziroma
vzrejališ�, ki so pod stalno veterinarsko kontrolo in biti pregledani ter prosti bolezni, ki jih
dolo�a Poglavje I te priloge.
(2) Vsi plemenjaki v odobrenem osemenjevalnem središ�u morajo biti vsaj enkrat letno
pregledani na:
a. tuberkulozo: z intradermalnim monotestom ali z intradermalnim primerjalnim
testom po postopku iz II. a dela Priloge IV pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali,
pri �emer mora biti rezultat vsakega testa negativen,
b. brucelozo: s serološkim testom po postopku iz III.a dela Priloge IV pravilnika, ki
ureja kužne bolezni živali, kjer mora biti titer manjši od 30 IE/mililiter seruma, ali z
metodo reakcije vezanja komplementa, kjer mora biti titer nižji od 20 IE/ICFTU
(international complement fixation test units) seruma,
c. enzootsko govejo levkozo: s serološki testom v skladu s postopkom iz poglavij A in
B IV.a dela Priloge IV pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali, pri �emer mora biti
rezultat vsakega testa negativen,
d. infekciozni bovini rinotraheitis in infekciozni pustularni vulvovaginitis (IBR/IPV):
s testom serumske nevtralizacije ali Elisa testom (celotni virus), pri �emer mora biti
rezultat testa negativen,
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govejo genitalno kampilobakteriozo v vzorcu prepucionalnega izpirka ali izpirka
umetne vagine: s testom imunoflorescence ali kulture kampilobacter fetus, pri
�emer mora biti rezultat testa negativen. Pri plemenjakih, ki se po premoru ve� kot
šestih mesecev ponovno uporabijo za pridobivanje semena, je treba opraviti test do
30 dni pred ponovnim za�etkom pridobivanja semena,
f. govejo trihomoniazo: z mikroskopsko preiskavo in kulturo prepucionalnega izpirka,
pri �emer mora biti rezultat testa negativen. Pri plemenjakih, ki se po premoru ve�
kot šestih mesecev ponovno uporabijo za pridobivanje semena, je treba opraviti test
do 30 dni pred ponovnim za�etkom pridobivanja semena,
g. govejo virusno diarejo – mukozno bolezen – Diarrhoea viralis bovum – Morbus
mucosae bovum (BVD/MB): s serološkim testom za dokazovanje protiteles, ki se
izvede le na serološko negativnih živalih. �e pa postane žival serološko pozitivna,
je treba vsak ejakulat te živali, zbran po zadnjem negativnem testu, bodisi zavre�i
ali na njem opraviti test na prisotnost virusa, z negativnim rezultatom.
(3) Vse preiskave iz prejšnjega odstavka morajo biti opravljene v pooblaš�enih laboratorijih.
(4) �e je rezultat katerekoli preiskave iz tega pravilnika pozitiven, s semenom tega
plemenjaka ni dovoljeno trgovati v EU, kot tudi ne dajati v promet zalog njegovega
semena od zadnjega negativnega rezultata dalje. V promet se lahko da seme, pridobljeno
šele potem, ko so rezultati ponovnih preiskav negativni. Izjema velja le za BVD/MD, �e
je ejakulat semena negativno reagiral na test za dokaz virusa BVD/MD.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno dajati v promet niti semena ostalih
plemenjakov iz takšnega osemenjevalnega središ�a, �e je rezultat katerekoli preiskave iz
tega pravilnika pozitiven. V takšnem primeru mora biti seme zamrznjeno in shranjeno v
posebnih, vidno ozna�enih posodah za skladiš�enje, dokler se ne vzpostavi prvotni
zdravstveni status osemenjevalnega središ�a.
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PRILOGA C
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati seme za trgovanje na teritoriju EU ali pri uvozu iz
tretjih držav
(1) Seme mora biti pridobljeno od plemenjakov, ki:
A. na dan odvzema in pridobivanja semena ne kažejo nobenih klini�nih znakov bolezni;
B. proti slinavki in parkljevki:
a. niso bili vakcinirani 12 mesecev pred pridobivanjem semena, ali
b. so bili vakcinirani in je zato v takem primeru treba 5% vsake serije semena (najmanj
pet slamic), ki je namenjeno za trgovanje znotraj EU, preiskati na prisotnost oziroma
izolacijo virusa slinavke in parkljevke, z negativnim rezultatom;
C. niso bili vakcinirani proti slinavki in parkljevki 30 dni neposredno pred pridobivanjem
semena;
D. so bili v osemenjevalnem središ�u neprekinjeno vsaj 30 dni pred pridobivanjem semena
(�e se distribuira sveže seme);
E. niso bili v naravnem pripustu vsaj 30 dni pred pridobivanjem semena;
F. izhajajo iz osemenjevalnih središ�, ki so bila vsaj tri mesece pred in 30 dni po
pridobivanju semena (pri svežem semenu pa do datuma odpošiljanja) prosta slinavke in
parkljevke in v njihovi okolici v polmeru 10 km vsaj 30 dni pred pridobivanjem semena ni
bilo nobenega primera slinavke in parkljevke;
G. izhajajo iz osemenjevalnih središ�, ki so bila vsaj 30 dni pred pridobivanjem ter 30 dni po
pridobivanju semena (pri svežem semenu pa do datuma odpošiljanja) prosta bolezni
govedi, ki jih je obvezno treba prijaviti v skladu s Prilogo III pravilnika, ki ureja kužne
bolezni živali.
(2) Semenu je treba dodajati antibiotike za pridobitev naslednjih koncentracij kon�no
razred�enega semena in sicer ne manj kot:
- 500 µg streptomicina na ml kon�ne razred�itve,
- 500 IE penicilina na ml kon�ne razred�itve,
- 150 µg linkomicina na ml kon�ne razred�itve,
- 300 µg spektinomicina na ml kon�ne razred�itve.
Dovoljeno je uporabiti tudi alternativno kombinacijo antibiotikov z enakovrednim
u�inkom proti kampilobakterijam, leptospiram in mikoplazmam.
Takoj po dodajanju antibiotikov mora biti razred�eno seme vsaj na +5 °C najmanj 45
minut.
(3) Globoko zamrznjeno seme za trgovanje na teritoriju EU je treba:
a. skladiš�iti pod dolo�enimi pogoji najmanj 30 dni v izolaciji. Skladiš�eno mora biti
tako, da je mogo�e naknadno odvzeti vzorce semena iste serije, oziroma mora biti
skladiš�eno lo�eno po posameznih serijah do dokon�ne kontrole.Ta zahteva ne velja
za sveže seme;
b. prevažati v ustrezno zaprtih in vidno ozna�enih (oštevil�enih) posodah, ki so bile
predhodno o�iš�ene, razkužene ali sterilizirane, in sicer še pred odpošiljanjem iz
odobrenega osemenjevalnega središ�a ali centra za skladiš�enje semena.
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Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Poljanska dolina
(2003–2012)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Poljanska dolina
(2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2003–2012),
št. 06-12/03 z dne 28. junija 2004, ki ga je za obdobje od
1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 izdelal Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Poljanska dolina, ki meri
4.417,40 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju
Kočevje, v občinah Kočevje in Črnomelj, oziroma v katastrskih občinah Knežja Lipa, Čeplje, Predgrad, Dol, Spodnji Log
in Dolenja Podgora.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Poljanska dolina je z dnem
1. januarjem 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 3.452,7 ha, od katere je:
– 3.094,24 ha večnamenskih gozdov, 2,43 ha gozdov
s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi
niso dovoljeni, in 356,03 varovalnih gozdov;
– 1.247,27 ha državnih gozdov, 64,38 ha občinskih
gozdov, 2.120,41 ha zasebnih gozdov v lasti ﬁzičnih oseb in
20,64 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) lesna zaloga: 227,6 m3/ha, od tega 49,5 m3/ha
iglavcev in 178,1 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 6,02 m3/ha, od tega 1,34 m3/ha
iglavcev in 4,68 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Poljanska dolina (2003–2012) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega
območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001
do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Poljanska dolina določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.168,71 ha,
– ekološke funkcije na površini 828,6 ha ter
– socialne funkcije na površini 2,17 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2003–2012) določeni cilji gospodarjenja
z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo
doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Poljanska
dolina za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012
določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 121.000 m3, od tega
30.780 m3 iglavcev in 90.220 m3 listavcev,
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– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 862,44 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 97,49 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita z ograjo v dolžini 29.400 m ter s premazom na
površini 128,55 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in
žuželkami, v obsegu 700 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 113,2 ha, vzdrževanje vodnih površin
v obsegu 98 delovnih dni ter druga podobna dela v obsegu
491,5 delovnih dni,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 2,3 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 12,91 km.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Poljanska dolina (2003–2012) so določeni ukrepi in
načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov
in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Poljanska dolina v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do
31. decembra 2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in
ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2003–2012).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2003–2012) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne
enote Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje, na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Krajevne enote Rog, Rožna ulica
39, Kočevje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljanska dolina
(2003–2012).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-06-9/2001/8
Ljubljana, dne 29. novembra 2004.
EVA 2003-2311-0130
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik

5554.

Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja,
nalogah in nadzoru imenovanih oseb na
področju meroslovja

Na podlagi drugega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 14. člena in 25. člena zakona o meroslovju (Uradni
list RS, št. 22/00 in 86/04) izdaja minister za šolstvo, znanost
in šport

PRAVILNIK
o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah
in nadzoru imenovanih oseb na področju
meroslovja

Stran

15722 /

Št.

131 / 6. 12. 2004

I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa zahteve za imenovanje in postopek imenovanja pravnih oseb in samostojnih podjetnikov
posameznikov (v nadaljnjem besedilu: imenovana oseba)
za opravljanje strokovno-tehničnih nalog v okviru ugotavljanja skladnosti merilnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu:
merilo) in rednih ter izrednih overitev meril (v nadaljnjem besedilu: overitev), naloge imenovanih oseb in način izvajanja
nadzora nad delom imenovanih oseb.
2. člen
Strokovno-tehnični nalogi v okviru postopka ugotavljanja skladnosti meril po tem pravilniku sta prva overitev in
EEC prva overitev (v nadaljnjem besedilu: prva overitev).
II. ZAHTEVE ZA IMENOVANJE
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5. člen
Direktor urada imenuje strokovno komisijo (v nadaljnjem
besedilu: komisija), ki izdela mnenje o utemeljenosti zahteve.
Komisija mora imeti tri ali več članov.
Komisija na podlagi proučitve zahteve, priložene dokumentacije in ocenjevalnega obiska pri vložniku zahteve
poda mnenje o tem ali vložnik izpolnjuje pogoje iz 3. člena
tega pravilnika.
V postopku razširitve obsega imenovanja komisija izvede ocenjevalni obisk iz prejšnjega odstavka le, če oceni,
da je to potrebno.
Komisija o ocenjevalnem obisku sestavi zapisnik, v katerem tudi ugotovi morebitne neskladnosti pri izpolnjevanju
pogojev iz 3. člena tega pravilnika in določi rok za njihovo
odpravo.
6. člen
Komisija izdela svoje mnenje najpozneje v enem mesecu od dneva, ko je vloga popolna. Nato posreduje vlogo
direktorju urada, ki na podlagi mnenja komisije izda odločbo
o imenovanju ali zavrne zahtevo za imenovanje.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna pritožba.

3. člen
Za izvajanje prvih overitev oziroma overitev je lahko
imenovana pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, če:
1. razpolaga s potrebnim strokovnim osebjem, ki je
tehnično usposobljeno, ima poklicno integriteto ter varuje
poslovno tajnost vseh podatkov, s katerimi se seznani med
opravljanjem svojih nalog,
2. razpolaga s potrebnimi tehničnimi sredstvi ter opremo,
3. ima zavarovano odškodninsko odgovornost za merilno opremo, ki je predmet overitve, razen če za odgovornost
jamči država skladno s predpisi,
4. je usposobljen za izvajanje prvih overitev oziroma
overitev skladno s:
– predpisom, ki določa meroslovne zahteve za merila v
delu, za katerega se imenovanje zahteva,
– Pravilnikom o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih
njihove označitve z oznakami skladnosti (Uradni list RS, št.
72/01) oziroma Navodilom o postopku redne overitve meril in
o oznakah oziroma potrdilu, s katerimi se potrjuje skladnost
meril s predpisi (Uradni list RS, št. 52/01 in 72/02).

8. člen
Urad izda odločbo o imenovanju za dobo šestih let.
Veljavnost odločbe se lahko podaljšuje za enako dobo ob
izpolnjevanju predpisanih zahtev.
Za postopek podaljšanja odločbe o imenovanju in za
postopek razširitve ali zmanjšanja obsega imenovanja se
smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki o postopku
imenovanja.
Obseg imenovanja urad objavi na svoji spletni strani.

III. POSTOPEK IMENOVANJA

IV. NALOGE IMENOVANIH OSEB

4. člen
Postopek imenovanja se začne z vložitvijo zahteve za
imenovanje (v nadaljnjem besedilu: zahteva) pri Uradu Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad).
Zahteva mora vsebovati:
– ime oziroma ﬁrmo in naslov vložnika zahteve,
– navedbo obsega, za katerega se imenovanje zahteva
(vrste meril, obseg merjenja veličine, razredi točnosti),
– navedbo postopka prve overovitve oziroma overitve,
za katerega se imenovanje zahteva,
– navedbo predpisa, ki določa meroslovne zahteve za
merila, za katera se imenovanje zahteva,
– seznam morebitnih pod pogodbenikov.
K zahtevi je treba priložiti:
– zadnjo potrjeno verzijo poslovnika kakovosti in vseh
dokumentov sistema kakovosti, ki se nanašajo na postopek
prve overitve oziroma overitve,
– veljavno akreditacijsko listino, izdano v skladu s standardom o zahtevah za usposobljenost kontrolnih organov, s
katero se dokazuje izpolnjevanje zahtev iz 1., 2. in 3. točke
ter prve alineje 4. točke 3. člena tega pravilnika.

9. člen
Imenovana oseba mora:
– izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju,
– izvajati prve overitve oziroma overitve skladno s potrjenimi postopki,
– delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (zagotavljanje sledljivih merilnih rezultatov, kar pogojuje uporaba
sledljive in redno kalibrirane merilne opreme, opredeljena
merilna negotovost, uporaba dokumentiranih in veriﬁciranih
postopkov, vodenje in hranjenje zapisov o meritvah ter izpolnjevanje drugih zahtev standarda za usposobljenost kalibracijskih laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega
delovanja izven obsega imenovanja,
– delovati v skladu z dobro poslovno prakso (ne zavajajoče oglaševanje, seznanitev uporabnikov z vsemi omejitvami, ki izhajajo iz njihove storitve, korektno nastopanje
na trgu),
– nemudoma pisno obvestiti urad o vseh spremembah,
ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg imenovanja,

7. člen
Odločba o imenovanju vsebuje naslednje podatke:
– obseg imenovanja (vrsto overitev, vrste meril, obseg
merjene veličine, razred točnosti in predpis, ki določa meroslovne zahteve za merila, na katera se imenovanje nanaša),
– podatke o akreditacijski listini iz druge alineje tretjega
odstavka 4. člena tega pravilnika,
– veljavnost odločbe,
– naloge imenovane osebe skladno z drugim odstavkom 9. člena tega pravilnika.
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– voditi sprotno evidenco o vseh načrtovanih in izvedenih prvih overitvah in overitvah ter z njo po navodilih urada
seznaniti urad,
– obvestiti urad v skladu z njegovimi navodili o pritožbah
odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
– slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in
se prilagajati tehničnemu razvoju na področju prvih overitev
oziroma overitev,
– sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki
jih organizira urad,
– delovati v skladu z navodili urada.
V odločbi o imenovanju se lahko podrobneje določijo
naloge imenovane osebe.
10. člen
Imenovana oseba mora dovoliti uradu dostop do vseh
podatkov, povezanih z izpolnjevanjem zahtev iz tega pravilnika, ter dostop do vseh prostorov oziroma lokacij, kjer se
izvajajo naloge, ki spadajo v obseg imenovanja.
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12. člen
Če se pri nadzoru ugotovi, da imenovana oseba ne
izpolnjuje nalog iz 9. člena tega pravilnika, ji urad naloži
izvedbo korektivnih ukrepov in določi rok za odpravo nepravilnosti.
Imenovana oseba je dolžna v določenem roku obvestiti
urad o izvedbi ukrepov iz prejšnjega odstavka.
Urad lahko razveljavi odločbo o imenovanju zaradi:
– hujših kršitev obveznosti (neizpolnjevanje zahtev iz
prve in druge alineje 9. člena tega pravilnika)
– ponavljanja manjših kršitev obveznosti IO (npr. ravnanje v nasprotju z določbami tretje do desete alineje 9. člena
tega pravilnika, neupoštevanje rokov za odpravo nepravilnosti).
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Odločbe o imenovanju, ki so bile izdane na podlagi Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb
in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih
oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02 in
37/04), veljajo še naprej do izteka njihove veljavnosti.
Postopki imenovanja, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika v teku, se končajo po določbah Pravilnika o zahtevah in
postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja
nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju
meroslovja.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in
o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih
oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02 in
37/04).
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15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-05-2/2004
Ljubljana, dne 26. novembra 2004.
EVA 2004-3311-0139
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo, znanost in šport

5555.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sklepanju zakonske zveze

Na podlagi drugega odstavka 28.a člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister, pristojen za
družino, v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo

V. NADZOR NAD DELOM IMENOVANIH OSEB
11. člen
Nadzor nad delom imenovanih oseb izvaja urad.
Nadzor nad delom imenovanih oseb se izvaja s spremljanjem njihove dejavnosti, predvsem z nadzornimi obiski na
mestu izvajanja prvih overitev in overitev, s proučitvijo dokumentacije o izpolnjevanju nalog iz 9. člena tega pravilnika
ter na druge ustrezne načine (rezultati meroslovnih primerjav
– interkomparacij, pritožbe odjemalcev itd.).

131 / 6. 12. 2004 /

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sklepanju zakonske zveze
1. člen
V Pravilniku o sklepanju zakonske zveze (Uradni list
RS, št. 71/03) se za prvim odstavkom 6. člena dodata nov
drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Prostori za sklepanje zakonskih zvez se določijo s
sklepom načelnika upravne enote v soglasju z ministrom,
pristojnim za upravo.
Namembnost uradnih prostorov, določenih za sklepanje
zakonskih zvez, ki jih upravne enote ne bodo več uporabljale
v ta namen, se ukine s sklepom načelnika upravne enote v
soglasju z ministrom, pristojnim za upravo.«.

nih«.

2. člen
V drugem odstavku 14. člena se črta beseda »izda-

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za urejenost na dan sklepanja zakonskih zvez pripada
matičarju povračilo stroškov v pavšalnem znesku 500 točk.
Sredstva zagotavlja upravna enota.«.
3. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni, tako, da se glasi:
»Sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov in
izven časa, kot je določeno v 10. členu tega pravilnika, se
izjemoma dovoli tudi iz drugih razlogov glede na možnosti
posamezne upravne enote.«.
V prvem stavku drugega odstavka se besedilo »izven
uradnih prostorov« nadomesti z besedilom »po prejšnjem
odstavku,«.
V četrtem odstavku se besedilo »izven uradnih prostorov« nadomesti z besedilom »po prvem odstavku tega
člena«.
4. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izplačilo pooblaščeni osebi se opravi na podlagi podjemne pogodbe. Pooblaščena oseba je za sklenitev zakonske
zveze upravičena do povračila stroškov v pavšalnem znesku
645 točk, za vsako naslednjo opravljeno sklenitev zakonske
zveze na isti dan in na isti lokaciji pa v višini 130 točk.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. januarja 2005.
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Št. 142-058/03
Ljubljana, dne 22. novembra 2004.
EVA 2003-2611-0063
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
Soglašam!
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

5556.

Register o dopolnitvah registra biocidnih
pripravkov

Na podlagi 15.a člena Zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije

REGISTER
o dopolnitvah registra biocidnih pripravkov
Register biocidnih pripravkov (Uradni list RS, št. 44/04,
75/04, 78/04, 89/04, 99/04,107/04 in 120/04) se dopolni z
naslednjimi biocidnimi pripravki:
a

b

c

d

Zap.
št.

Trgovsko ime biocidnega pripravka

Aktivna snov

Proizvajalec/predlagatelj

e

f
Številka in datum
dovoljenja

Veljavnost
dovoljenja

640

ALGICID BREZ PENE

SBUELL trgovina d.o.o.

(1)

(2)

641

CIF OXY GEL KUCHE, gel za čiščenje kuhinje

UNILEVER SLOVENIJA d.o.o.

(1)

(2)

642

DOMESTOS, večnamensko čistilo v spreju za
razkuževanje

UNILEVER SLOVENIJA d.o.o.

(1)

(2)

643

DOMESTOS PINK FRESH, sredstvo za čiščenje in
dezinfekcijo

UNILEVER SLOVENIJA d.o.o.

(1)

(2)

644

ICON 10 CS

SYNGENTA AGRO d.o.o.

(1)

(2)

645

KLOR 50 / 20

SBUELL trgovina d.o.o.

(1)

(2)

646

KLOR 60 organski granulat

SBUELL trgovina d.o.o.

(1)

(2)

647

KLOR 90 počasi topne tablete

SBUELL trgovina d.o.o.

(1)

(2)

648

KLOR 90 / 20 tablete

SBUELL trgovina d.o.o.

(1)

(2)

649

KRT-EX

AGRORUŠE d.o.o.

(1)

(5)

650

MANUGEL

IRIS MEDNARODNA
TRGOVINA d.o.o.

(1)

651

POTEMA Razpršilo za čiščenje vzmetnic

BIO-ECO CENTER d.o.o.

(1)

(2)

652

QUATTROTAB

SBUELL trgovina d.o.o.

(1)

(5)

Št. 5406-347/2004
Ljubljana, dne 30. novembra 2004.
Urad RS za kemikalije
prim. Dunja Piškur Kosmač, dr. med. l. r.
Direktorica

(2)
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USTAVNO SODIŠČE
5557.

Odločba o ugotovitvi, da je člen 11 Zakona
o javnih cestah v neskladju z Ustavo, ter o
razveljavitvi člena 2 Uredbe o cestnini za
uporabo določenih cest

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobude Vlada Mariniča iz Sladkega
Vrha, Stanislava Podplatana in drugih ter Janeza Jazbeca
iz Slovenskih Konjic in Božidarja Petha iz Trebnjega, na seji
dne 11. novembra 2004

odločilo:
1. Člen 11 Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št.
29/97 in 18/02) je v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora
neskladnost odpraviti v roku enega leta.
2. Člen 2 Uredbe o cestnini za uporabo določenih cest
(Uradni list RS, št. 51/97, 48/98, 51/99, 105/00, 109/02 in
3/04) se razveljavi. Razveljavitev začne učinkovati 30 dni po
izteku roka iz prejšnje točke.
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
17. člena Zakona o javnih cestah se zavrne.
4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti Uredbe o kategorizaciji državnih cest (Uradni
list RS, št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01,
82/01, 52/02, 95/02, 18/03, 65/03 in 119/03) se zavrne.
5. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti Sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine (Uradni list RS št. 109/01, 55/02, 64/02, 11/03, 38/03,
62/03, 122/03, 3/04, 45/04 in 101/04) se zavrže.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik Vlado Marinič izpodbija 11. in 17. člen Zakona o javnih cestah (v nadaljevanju: ZJC), 2. člen Uredbe o
cestnini za uporabo določenih cest (v nadaljevanju: Uredba)
in Sklep o določitvi cestninskih cest in višine cestnine (v nadaljevanju: Sklep) v delu, ki se nanaša na plačilo cestnine
za odsek avtoceste Šentilj–Maribor. ZJC naj bi v prvem odstavku 11. člena določal, da se za uporabo določenih javnih
cest in objektov na njih plačuje cestnina. Izpodbijani 17. člen
ZJC naj bi določal, da državne ceste na predlog ministra,
pristojnega za promet, določi in kategorizira Vlada, ki hkrati
s kategorizacijo državnih cest določi, kateri vrsti prometa so
namenjene. Določba prvega odstavka 2. člena Uredbe naj bi
določala, da je lahko za cestninsko cesto določena avtocesta
ali hitra cesta, ki izpolnjuje določene prometnotehnične pogoje,1 tretji odstavek 2. člena Uredbe pa, da cestninske ceste
določa Vlada s Sklepom.
2. V zvezi z izpodbijanima členoma ZJC pobudnik navaja, da določba prvega odstavka 11. člena ZJC ni dovolj
jasna in določna in da iz nje ni mogoče ugotoviti, katere so
"določene ceste", na katerih se plačuje cestnina. Po mnenju
pobudnika izpodbijana določba prvega odstavka 11. člena
ZJC pušča Vladi pri izbiri cest, za uporabo katerih uvaja
plačilo cestnine, preveč široke možnosti. Smiselno enako
utemeljuje tudi pobudo za oceno 17. člena ZJC, ki ureja
kategorizacijo cest.

1
Ti pogoji so: da je namenjena samo prometu motornih vozil,
da ima dva ﬁzično ločena vozna pasova z najmanj dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami, da ima
križanja z drugimi prometnicami izvedena v različnih nivojih, da se
druge ceste nanjo navezujejo samo preko posebnih priključkov in
da je zavarovana proti prehajanju divjadi.
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3. V zvezi z izpodbijanim 2. členom Uredbe pobudnik
navaja, da Vlada za določitev cestninskih cest v ZJC sploh
nima pooblastila. V tej zvezi dodaja, da bi Vlada tudi v primeru, če bi takšno pooblastilo imela, morala določiti ceste
oziroma merila za določitev cest, na katerih se uvede plačilo
cestnine. Po mnenju pobudnika beseda "lahko" uvaja nedopustno diskriminacijo, saj naj bi to pomenilo, da se Vlada
za določeno cesto, ki izpolnjuje pogoje po merilih iz 2. člena
Uredbe, po prosti presoji odloči, ali bo takšno cesto uvrstila
med cestninske ceste ali ne. Vsi izpodbijani predpisi naj bi
bili tako v neskladju z 2. členom in z drugim odstavkom 14.
člena Ustave.
4. Pobudnik v celoti izpodbija tudi sistem plačevanja
cestnine v Sloveniji (v nadaljevanju: cestninski sistem). Navaja, da je cestninski sistem zaradi kombinacije zaprtih in
odprtih cestninskih postaj nepravičen. Po mnenju pobudnika
naj bi bil pravičen le zaprt cestninski sistem, po katerem vsak
uporabnik cestninske ceste plača toliko, kot znaša dejansko
prevožena razdalja. Nasprotno naj bi bil odprt cestninski
sistem nepravičen, ker uporabnik cestninske ceste na vstopno-izstopni (čelni) cestninski postaji plača obračunano celotno razdaljo za prevožene kilometre po cestninski cesti, ne
glede na to, ali to razdaljo dejansko prevozi ali ne. Pobudnik
v tej zvezi še navaja, da odprt cestninski sistem uvaja nedopustno diskriminacijo ter kot primer navaja priključek pri
Slovenskih Konjicah, kjer je kljub načelno odprtemu cestninskemu sistemu priključek na avtocesto zaprt (cestninski),
tako da morajo uporabniki (predvsem prebivalci Slovenskih
Konjic) cestnino plačevati ne glede na to, ali čelno cestninsko postajo pri Tepanjah prevozijo ali ne. S tem naj bi bili
v neenakopravnem položaju s prebivalci Savinjske doline
ali prebivalci Slovenske Bistrice, ki se znotraj regije lahko
brezplačno vozijo po avtocesti, saj jim v tem območju ni
treba prevoziti cestninske postaje. Odprt cestninski sistem
naj bi zato pomenil kršitev 14. člena Ustave. Smiselno enako
glede Sklepa zatrjujejo tudi pobudniki Stanislav Podplatan in
drugi. Navajajo, da so zaradi zaprtega cestninskega sistema
pri Slovenskih Konjicah (kjer prebivajo) v neenakopravnem
položaju z drugimi prebivalci te regije, ki imajo zaradi sicer
odprtega cestninskega sistema prost dostop do avtoceste
(npr. prebivalci Slovenske Bistrice). Sklep naj bi bil zato v neskladju z 2. členom, s prvim odstavkom 5. člena ter z drugim
odstavkom 14. člena Ustave.
5. Pobudnik Janez Jazbec izpodbija Uredbo in Sklep.
Navaja enake razloge kot pobudniki Stanislav Podplatan in
drugi ter dodaja, da cestninska postaja v Slovenskih Konjicah
ni usklajena s spremembami in dopolnitvami prostorskega
plana Občine Slovenske Konjice, objavljenimi v Uradnem
listu Republike Slovenije, št. 72/2000.
6. Pobudnik Vlado Marinič utemeljuje pravni interes za
vložitev pobude s tem, da stalno prebiva v Občini Šentilj, od
koder se dnevno vozi na delo v Maribor. Za prevoženo razdaljo avtoceste med Šentiljem in Pesnico, ki naj bi znašala
9,4 km, plačuje znesek, obračunan za razdaljo 15,8 km. To
pomeni, da naj bi na cestninski postaji Pesnica poleg plačila
cestnine za avtocestni odsek Šentilj–Pesnica plačal cestnino
tudi za hitro cesto Pesnica–Maribor, čeprav naj ta hitra cesta
ne bi izpolnjevala prometnotehničnih pogojev, določenih v
2. členu Uredbe. V tej zvezi izpodbija tudi Sklep in navaja,
da ta nima podlage ne v ZJC in ne v Uredbi.
7. Pobudnik Božidar Peteh izpodbija Uredbo, Sklep in
Uredbo o kategorizaciji državnih cest (v nadaljevanju: Uredba
o kategorizaciji). Navaja, da je zaradi gradnje avtoceste na
Dolenjskem, ki poteka po trasi prejšnje ceste, rezervirane za
motorna vozila, prisiljen uporabljati avtocesto, za katero mora
plačevati cestnino. Obstoječa vzporedna cestna povezava
naj bi bila slabša, kot to velja za druge vzporedne cestne povezave, tehnično in varnostno neustrezna, s tem pa naj bi bil
v neenakopravnem položaju v primerjavi z drugimi uporabniki
cest. Izpodbijani predpisi naj bi bili v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
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8. Državni zbor v odgovoru navaja, da iz besedila
11. člena ZJC jasno izhaja, da se cestnina plača le za uporabo določenih cest in da se plačilo cestnine uvaja le za
uporabo tistih cest, ki po svojih karakteristikah omogočajo
hitrejše in varnejše odvijanje prometa in katerih uporaba
pomeni prihranek časa. Pri tem je obveznost plačevanja
cestnine vezana na uporabo ceste in ne na prebivališče
posameznega uporabnika. Določba 17. člena ZJC po navedbah Državnega zbora neposredno ne posega v cestninski sistem. Zakonodajalec priznava, da ima vsak sistem
plačevanja cestnin (zaprti ali odprti) svoje pozitivne in
negativne posledice, zato je ureditev prepustil izvršni veji
oblasti, ki naj bi izbiro cestninskega sistema prilagajala
konkretnim okoliščinam in na ta način udejanjala načelo
enakosti.
9. Smiselno enako kot Državni zbor navaja glede izpodbijanih določb 11. in 17. člena ZJC v svojem mnenju
Vlada. V zvezi z Uredbo in s Sklepom Vlada meni, da je
Uredba usklajena s pravnim redom EU, ki opredeljuje tri
vrste dajatev za uporabo cest, in sicer: trošarine za pogonska goriva, letno povračilo za uporabo cest in cestnino
ali vinjeto za uporabo cest, ki imajo določene tehnične
karakteristike. V skladu z Direktivo EU2 (v nadaljevanju:
Direktiva) se cestnina določa glede na kilometer prevožene
razdalje, skupna višina cestnine pa je omejena, in sicer
tako, da zbrana cestnina ne sme preseči stroškov gradnje,
vzdrževanja in obratovanja cestninskih cest. V zvezi z Uredbo Vlada navaja, da bi tudi morebitna zakonska opredelitev
cestninskih cest morala ostati v okviru citirane Direktive in
bi bila zato lahko le identična z določbo 2. člena Uredbe.
V zvezi z izpodbijanim Sklepom Vlada meni, da je cestnina
določena zakonito glede na obračunano razdaljo in ceno za
prevoženi kilometer.
10. V zvezi s cestninskim sistemom Vlada navaja,
da Slovenija nima splošno opredeljenega cestninskega
sistema, po katerem bi se izvajalo cestninjenje. V začetku
gradnje avtocest uveden zaprt cestninski sistem naj bi bil
po mnenju Vlade najbolj pravičen, priznava pa, da ima določene slabosti, kot so visoki stroški obratovanja v primeru nizkih prometnih obremenitev posameznih priključkov,
večje prostorske potrebe za njegovo umestitev v prostor
s povečanimi imisijami ter usmerjenost v prevzemanje
daljinskega prometa zaradi redkejših priključkov. Odprti
cestninski sistem naj bi bil na podlagi študije "Cestninski
sistemi na avtocestah" (maj 1995) širše družbeno sprejemljiv, ker naj bi bil namenjen tranzitnemu in medregionalnemu prometu, omogočal naj bi brezplačno uporabo
avtocest za notranji regionalni promet. Zaradi prednosti in
slabosti zaprtega oziroma odprtega cestninskega sistema
je po mnenju Vlade nemogoče izbrati takega, ki bi bil enako sprejemljiv za vse uporabnike in ki bi bil v tem smislu
za vse uporabnike cestninskih cest sprejet kot "pravičen".
Zato naj bi bila izbira cestninskega sistema odvisna od
poteka cestninskih cest in od tega, ali promet po določeni
cestninski cesti poteka znotraj regije ali medregionalno.
Pri tem se Vlada sklicuje na stališče Ustavnega sodišča,
ki naj bi v zvezi z načelom enakosti opredelilo dolžnost
zakonodajalca, "da enaka dejanska stanja ureja enako,
različna pa različno". Glede vinjet, kot ene izmed možnih
oblik plačila cestnine, Vlada navaja, da so jih druge članice
EU uvedle kot začasen ukrep do uveljavitve elektronskega
cestninjenja. Ker nobena od držav članic EU, ki že ima
uveden sistem cestninjenja, ne bi prešla na sistem vinjet,
bi tak prehod na pavšalno plačevanje cestnine z vinjetami
pomenil korak nazaj in tudi ne bi bil v skladu z Belo knjigo
o evropski transportni politiki do leta 2010, sprejeti dne
12. 9. 2001 – COM(2001) 370.
2
Direktiva št. 1999/62/EC z dne 17. 6. 1999 o pristojbinah za
uporabo določenih infrastruktur za tovorna vozila.
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11. Pobudnik Vlado Marinič nasprotuje navedbam Vlade in smiselno ponavlja navedbe iz pobude. Navaja, da
Vlada neenakopravnega položaja uporabnikov cest ne more
utemeljevati z argumenti o večjih stroških, ki jih prinaša zaprt
cestninski sistem, še zlasti ne, ker bi se pri zaprtem cestninskem sistemu, npr. med Ljubljano in Mariborom, vozilo
ustavilo dvakrat, pri odprtem cestninskem sistemu na isti
razdalji pa se že sedaj trikrat (Lukovica, Vransko in Tepanje).
Sklicevanje Vlade na stališča Ustavnega sodišča v zvezi z
načelom enakosti pa naj bi ne upravičevalo uvedbe različnih
cestninskih sistemov, saj gre za razlikovanje na podlagi kraja
prebivanja, zaradi katerega se nekateri lahko vozijo po avtocesti brezplačno, drugi pa ne.
B) – I
12. Ustavno sodišče je pobude zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo. Ustavno sodišče je sprejelo
pobudo v delu, ki se nanaša na 11. člen ZJC in 2. člen Uredbe.
Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), je nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
B) – II
13. ZJC v prvem odstavku 11. člena med drugim določa, da se za uporabo določenih javnih cest in objektov na
njih plačuje cestnina. Na podlagi drugega odstavka 11. člena
ZJC je Vlada pooblaščena, da določi višino, način vplačevanja in evidentiranja vplačil, oprostitve plačevanja, nadzor nad
vplačevanjem in sankcioniranje neplačevanja vplačil taks in
povračil iz prvega odstavka 11. člena ZJC.
14. Za razmerje med zakonodajno in izvršilno oblastjo v
parlamentarni demokraciji, kot je opredeljeno v Ustavi, je odločilnega pomena spoštovanje legalitetnega načela. Pravna
teorija opredeljuje legalitetno načelo tako, da razmerja med
zakonodajno in izvršilno oblastjo opredeljuje kot vsebinsko
vezanost delovanja izvršilne oblasti na zakon. Zakon mora
biti vsebinska podlaga za izdajanje podzakonskih predpisov
in posamičnih aktov izvršilne oblasti, tako Vlade kot upravnih
organov (ne da bi bilo za to potrebno izrecno pooblastilo v
zakonu). Na podlagi drugega odstavka 120. člena Ustave so
upravni organi (po ustaljeni ustavnosodni presoji tudi Vlada) pri
svojem delu, torej tudi pri izdajanju predpisov, vezani na okvir,
ki ga določata Ustava in zakon, in nimajo pravice izdajati predpisov brez vsebinske podlage v zakonu. Ker že načelo delitve
oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave) izključuje možnost, da
bi upravni organi spreminjali ali samostojno urejali zakonsko
materijo, podzakonski splošni akti ne smejo vsebovati samostojnih določb o pravicah in obveznostih posameznikov in
pravnih oseb (tako Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-73/94
z dne 25. 5. 1995, Uradni list RS, št. 37/95 in OdlUS IV, 51).
15. ZJC je v 87. členu Vladi naložil sprejem izvršilnih
predpisov iz drugega odstavka 11. člena ZJC, med katerimi pa
ni izrecnega pooblastila za sprejem podzakonskega predpisa
za določitev cestninskih cest. Vendar to ne pomeni, da ga Vlada, če oceni, da je to potrebno, ne bi smela izdati. Na podlagi
prvega odstavka 2. člena Zakona o Vladi (Uradni list RS, št.
4/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZVRS) ima Vlada pravico izdajati predpise in sprejemati druge pravne, politične, ekonomske,
ﬁnančne in druge ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev razvoja
države in za urejenost razmer na vseh področjih iz pristojnosti
države. Glede na splošno pooblastilo iz ZVRS se šteje, da
je bila Vlada pooblaščena tudi za izdajo izpodbijane Uredbe,
vendar bi morali biti v ZJC določeni oziroma iz njega vsaj razvidni vsebinski okviri za takšno podzakonsko urejanje. Ker
ZJC nima vsebinskega okvira, na podlagi katerega bi Vlada
lahko predpisala, katere določene ceste so cestninske ceste,
je Ustavno sodišče ugotovilo, da je v neskladju z drugim odstavkom 120. člena Ustave. V skladu z drugim odstavkom 48.
člena ZUstS je Ustavno sodišče zakonodajalcu naložilo, naj
ugotovljeno neskladje z Ustavo odpravi v roku enega leta od
objave odločbe (prva točka izreka).
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16. Ker 2. člen Uredbe določa kriterije za določitev
cestninskih cest, ne da bi imel za to vsebinsko podlago v ZJC
(drugi odstavek 120. člena Ustave), ga je Ustavno sodišče na
podlagi tretjega odstavka 45. člena ZUstS razveljavilo. Ker so
cestnine pomemben vir za gradnjo, vzdrževanje in upravljanje avtocest, bi takojšnja razveljavitev Uredbe zaradi izpada
plačevanja cestnin povzročila resne motnje na tem področju.
Ustavno sodišče se je zato odločilo za razveljavitev Uredbe
z odložnim rokom (druga točka izreka).
B) – III
17. ZJC v prvem odstavku 17. člena določa, da državne
ceste določi in kategorizira Vlada na predlog ministra, pristojnega za promet. V 3. členu ZJC je določeno, da se javne
ceste delijo na državne in na občinske, glede na promet in
povezovalne funkcije v prostoru pa se državne ceste kategorizirajo na avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. in II. reda,
ter regionalne ceste I., II. in III. reda, občinske ceste pa na
lokalne ceste in javne poti. Na podlagi četrtega odstavka 3.
člena ZJC merila za kategorizacijo javnih cest določi Vlada.
Izpodbijana Uredba o kategorizaciji zgolj poimensko razvršča
posamezne ceste v državi v ustrezno kategorijo.
18. Vsebinski pomen kategoriziranih cest (avtoceste, hitre ceste itd.) je pojmovno opredeljen v 14. členu ZJC (točke
5. do 14.). Vlada je torej na podlagi prvega odstavka 17. člena
ZJC kategorizirala državne ceste v skladu z drugim odstavkom
3. člena in s 14. členom ZJC. Zato je zmotno prepričanje pobudnika, da je kategorizacijo državnih cest opravila Vlada brez
pooblastila in izven zakonskega okvira. Očitek pobudnika Mariniča, da je 17. člen ZJC nedoločen in v neskladju z 2. členom
Ustave, ker naj ne bi kategoriziral cest, je torej neutemeljen.
Vprašanje, ali je posamezna javna cesta pravilno razvrščena
v določeno kategorijo, je strokovno vprašanje, ki ne more biti
predmet ustavnosodne presoje. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudo za oceno ustavnosti 17. člena ZJC in za
oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o kategorizaciji kot
neutemeljeno zavrnilo (tretja in četrta točka izreka).
B) – IV
19. Po prvem odstavku 160. člena Ustave Ustavno sodišče presoja skladnost zakonov z Ustavo ter skladnost drugih predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih
pooblastil, z Ustavo in zakoni. Ker so predmet ustavnosodne
presoje le predpisi in splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil, je zato za presojo izpodbijanega Sklepa odločilno
vprašanje, ali ima Sklep pravni značaj predpisa oziroma
splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil.
20. Po ustaljeni ustavnosodni presoji Ustavnega sodišča je pri oceni podzakonskih predpisov in predpisov za
izvrševanje javnih pooblastil odločilen vsebinski – materialni
kriterij: ali akt vsebuje norme, s katerim se urejajo pravice in
obveznosti pravnih subjektov na abstrakten in splošen način
in s katerimi se povzročajo pravni učinki navzven (t. i. eksterno delovanje).
21. Izpodbijani Sklep je izdala Vlada na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe, s katerim je na podlagi meril
za določitev cestninskih cest (drugi odstavek 2. člena) poimensko naštela cestninske ceste po posameznih odsekih,
za vsak posamezni odsek pa določila prevozno razdaljo v
kilometrih, cestninsko postajo in cestninski sistem (točka I
Sklepa). V točki II je s Sklepom določila višino cestnine za
prvi cestninski razred za km prevožene razdalje. Sklep torej
določa, katere ceste izmed avtocest in hitrih cest, kategoriziranih v skladu s 3. in 4. členom Uredbe o kategorizaciji, so
cestninske ceste. Kategorizacijo cest pa na podlagi meril iz
ZJC in Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni
list RS, št. 49/97) določa Uredba o kategorizaciji.
22. Ker Sklep ne določa meril za oblikovanje višine
cestnine, temveč zgolj tehnično določa cestninske ceste in
višino cestnine za prevoženi kilometer cestninske ceste, ni
predpis ali splošni akt, za presojo katerega bi bilo Ustavno
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sodišče pristojno. Ustavno sodišče je pobudo v tem delu
zavrglo (peta točka izreka). Glede na to se mu ni bilo treba
spuščati v zatrjevano neskladnost z načelom enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave, ki naj bi jo povzročili različni
cestninski sistemi plačevanja cestnine v Republiki Sloveniji.
23. Navedeno ne pomeni, da pobudniki zoper tak sklep
nimajo zagotovljenega sodnega varstva. Po drugem odstavku
1. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97
in nasl. – v nadaljevanju: ZUS) odloča sodišče o zakonitosti
dokončnih posamičnih aktov, ki jih izdajo državni organi, organi
lokalne skupnosti ali druge osebe, ki so nosilci javnih pooblastil. V skladu s tretjim odstavkom istega člena odloča sodišče
tudi o zakonitosti posamičnih aktov in dejanj, s katerimi se
posega v ustavne pravice posameznika, če ni zagotovljeno
drugo sodno varstvo. Pobudniki lahko zato Sklep izpodbijajo
s tožbo pri Upravnem sodišču v roku trideset dni od vročitve
te odločbe (četrti odstavek 21. člena ZUS).
C)
24. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena, tretjega odstavka 45. člena, drugega odstavka
26. člena in 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez
Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam
Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-96/02-20
Ljubljana, dne 11. novembra 2004.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5558.

Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta
Odvetniške zbornice Slovenije

Na podlagi 44. člena zakona o odvetništvu (Uradni list
RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US RS in 24/01) je skupščina Odvetniške zbornice Slovenije dne 3. 4. 2004 sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah statuta
Odvetniške zbornice Slovenije
1. člen
V Statutu Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS,
št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00, 13/02 in 90/03) se v 28. členu
27. točka spremeni tako, da se glasi:
''imenuje in razrešuje člane uredništva ter odgovornega
urednika strokovno-informativne revije Odvetniške zbornice
Slovenije ODVETNIK, po postopku in na način določen v
92.a členu statuta.''.
2. člen
V prvem odstavku 51. člena se črta pika in doda besedilo: ''na predlog predsednika zbornice.''.
V drugem odstavku se črta beseda ''nedoločen'' in doda
besedilo: ''določen čas in je njegov mandat vezan na mandat
predsednika zbornice.''.
3. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
''Za glavnega tajnika zbornice je lahko imenovan le
odvetnik.''
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4. člen
Drugi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
''Delovna razmerja delavcev v strokovni službi zbornice
se urejajo v skladu s splošno kolektivno pogodbo za negospodarstvo.''
5. člen
V drugem odstavku 63. člena se črtajo besede ''ali
upravni odbor''.
6. člen
V 77.a členu se črtajo 1., 2. in 8. točka, 3. točka pa
postane 1. točka, ostale točke pa ustrezno preštevilčijo.
7. člen
V 11. točki 77.b člena se besede: ''čeprav nimajo take
pravice'' nadomestijo z besedilom: ''pa ne delujejo v skladu
z zakonom o odvetništvu''.
V 15. točki se številki 22 in 26 nadomestita s številko
29.
V 17. točki se številka 45 nadomesti s številko 12.
Za 17. točko se dodajo 18. do 21. točke, ki se glasijo:
''18. neposredno ali posredno reklamiranje odvetniško dejavnosti v nasprotju s 23. pravilom kodeksa odvetniške poklicne etike;
19. iskanje in pridobivanje stranke na odvetniku neprimeren način v nasprotju s 24. pravilom kodeksa odvetniške poklicne etike;
20. sodelovanje z gospodarskimi družbami, ki reklamirajo opravljanje dejavnosti pravnega svetovanja;
21. neplačilo članarine ali drugih prispevkov zbornici
šest mesecev po zapadlosti.''
8. člen
V prvem odstavku 80. člena se številka 500 nadomesti s številko 1000, številka 5000 pa nadomesti s številko
10.000.
9. člen
Naslov VIII. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
''VIII. STROKOVNO INFORMATIVNA REVIJA ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE ''ODVETNIK''
10. člen
Za 92. členom se doda ''92.a člen, ki se glasi:
Zbornica izdaja strokovno-informativno revijo Odvetnik (v nadaljevanju: revija), namenjeno informiranju in
izobraževanju odvetnikov.
Revija ima odgovornega urednika, ki ga imenuje in
razrešuje upravi odbor zbornice za dobo petih let, po
postopku skladnim s statutom zbornice in zakonom o
medijih.
O kandidatu za odgovornega urednika revije upravni odbor zbornice obvesti uredništvo in zahteva mnenje
uredništva.
Odgovorni urednik revije je lahko oseba, ki:
– izpolnjuje pogoje iz zakona o medijih,
– je vpisana v imenik odvetnikov,
– ima uredniške in organizacijske sposobnosti,
– predloži koncept uredniškega dela oziroma predlog
vsebinske zasnove revije.
Odgovorni urednik revije predlaga upravnemu odboru
ﬁnančni načrt porabe sredstev za potrebe revije.
Odgovorni urednik je vabljen po potrebi na seje upravnega odbora in druge oblike delovanja organov zbornice
(tiskovne konference itd.), za katere se mu redno zagotavljajo tudi vsa gradiva.
Revija ima uredništvo, ki ga sestavljajo odgovorni
urednik in šest članov. Člane uredništva za dobo petih let
imenuje in razrešuje upravni odbor zbornice.

Uradni list Republike Slovenije
Uredništvo vodi odgovorni urednik, v skladu s programsko zasnovo revije, ki jo določi upravni odbor.
Odgovorni urednik, uredništvo, drugi sodelavci in
avtorji prispevkov so v okviru programske zasnove neodvisni in samostojni, zavezani pa so spoštovati kodeks
odvetniške poklicne etike in kodeks novinarske etike.''
11. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Odvetniške zbornice se potem, ko da k njim soglasje Vlada Republike
Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in
začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Ljubljana, dne 3. aprila 2004.
Predsednik
Odvetniške zbornice Slovenije
Miha Kozinc l. r.

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k temu
aktu pod št. 751-00/2001-4 z dne 25. 11. 2004.

5559.

Sklep o potrditvi zbirke nalog PREVERI
SVOJE ZNANJE, Matematika 5, zbirka nalog
za matematiko v 5. razredu osemletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03-uradno
prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 72. seji, 18. 11. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog
PREVERI SVOJE ZNANJE, Matematika 5, zbirka
nalog za matematiko v 5. razredu osemletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 5.
Število ur: 140.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Roman Brilej.
Lektor: Mojca Jerala.
Recenzent: dr. Franc Brešar, Primož Trček.
Likovno-tehnični urednik: Nada Štajdohar.
Tehnične risbe: Simona Kropec, Franc Šinko.
Veljavnost: do izteka osemletnega osnovnošolskega
programa.
Leto izdaje: 2003.
Založnik: ATAJA ZALOŽNIŠTVO d.o.o., Trpinčeva ulica
96, 1000 Ljubljana.
Št. 613-2/2004/372
Ljubljana, dne 18. novembra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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5560.

Sklep o potrditvi zbirke nalog PREVERI
SVOJE ZNANJE, Matematika 7, zbirka nalog
za matematiko v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 72. seji, 18. 11. 2004,
sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog
PREVERI SVOJE ZNANJE, Matematika 7, zbirka
nalog za matematiko v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 7.
Število ur: 140.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Roman Brilej.
Lektor: Mojca Jerala.
Recenzent: dr. Franc Brešar, Primož Trček.
Likovno-tehnični urednik: Nada Štajdohar.
Ilustrator: Martina Zavec.
Tehnične risbe: Simona Kropec, Franc Šinko.
Veljavnost: 3 šolska leta.
Leto izdaje: 2003.
Založnik: ATAJA ZALOŽNIŠTVO d.o.o., Trpinčeva ulica
96, 1000 Ljubljana.
Št. 613-2/2004/371
Ljubljana, dne 18. novembra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

5561.

Akt o določitvi metodologije za določitev
omrežnine in kriterijev za ugotavljanje
upravičenih stroškov za prenosno omrežje
zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in 87. člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr.,
52/02 – ZJA, 110/02 – GZO-1, 50/03 – odl. US in 51/04)
ter 6. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike
Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04), svet
Javne agencije Republike Slovenije za energijo izdaja

AKT
o določitvi metodologije za določitev omrežnine
in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov
za prenosno omrežje zemeljskega plina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
S tem aktom se določajo metodologija za določitev
omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (v na-
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daljnjem besedilu: prenosno omrežje) na ozemlju Republike
Slovenije, kriteriji za ugotavljanje upravičenih stroškov ter
posamezni elementi, ki jih sistemski operater prenosnega
omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: sistemski
operater) upošteva pri izračunu omrežnine.
2. člen
Ta akt določa način, pogoje in metodo izračuna omrežnine ter kriterije za ugotavljanje upravičenih stroškov z namenom, da se zagotovi:
– zanesljivo, varno in učinkovito izvajanje prenosa
zemeljskega plina in drugih nalog sistemskega operaterja
v skladu z Energetskim zakonom (v nadaljnjem besedilu:
EZ),
– trajnostno gospodarno poslovanje sistemskega operaterja brez izgub z reguliranim omejenim donosom na sredstva,
– regulativa, zasnovana na vzpodbudah izboljšanja produktivnosti poslovanja sistemskega operaterja tako, da se
zagotavlja učinkovita raven delovanja in investiranja,
– predvidljivost razmer na trgu zemeljskega plina,
– razvoj omrežja, ki trajno zvišuje ali ohranja kakovost
dobave,
– gospodarna in učinkovita izraba prenosnih zmogljivosti.
2. Pojmi in deﬁnicije
3. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v EZ
in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg tega pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji
pomen:
cena za prenos:
je del omrežnine, ki je namenjena plačevanju izvajanja
javne službe, pokrivanju stroškov sistemskih storitev, ter ne
vsebuje: cene za izvajanje meritev, cene za lastno rabo, cene
priključnin, cene za izvajanje prenosa od enega do drugega
prenosnega omrežja, cene za izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev,
cena za uporabo omrežja:
je cena, ki jo odjemalec zemeljskega plina plača za dostop do omrežij in je sestavljena iz omrežnine ter dodatkov
k omrežnini, ki jih določa Vlada Republike Slovenije, za pokrivanje stroškov delovanja Javne Agencije Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija), sprostitve
dolgoročnih prenosnih zmogljivosti za prenos zemeljskega
plina,
ekonomsko reguliranje:
je nadzor nad upravičenimi stroški delovanja gospodarskih družb, kjer ni mogoče zagotoviti popolne konkurence, ki
bi zaščitila odjemalce ali druge zainteresirane stranke,
faktor X:
je koeﬁcient zahtevanega izboljšanja produktivnosti delovanja sistemskega operaterja, ki izhaja neposredno iz doseženega rezultata učinkovitosti (naloga primerjalne analize)
in zahtevane hitrosti prilagajanja učinkovitosti ter se nanaša
na nadzorovane stroške sistemskega operaterja,
omrežnina:
je del cene za uporabo omrežij, ki je namenjena plačevanju izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja (v nadaljevanju
besedila: javna služba) in pokrivanju stroškov sistemskih
storitev,
omrežne storitve:
so upravljanje, vzdrževanje in izvajanje prenosa zemeljskega plina po prenosnem omrežju ter izvajanje sistemskih
storitev,
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regulativno obdobje:
je obdobje enega leta, če v tem ali drugem splošnem
aktu Agencije ni določeno drugače,
reguliranje omrežnine:
je vzpostavljanje spodbujevalnih mehanizmov pri zagotavljanju regulirane stopnje donosnosti, na način, ki spodbuja
učinkovitost uporabnikov in izvajalcev,
zamejena cena:
je cena storitve, v kateri je ustrezno upoštevan letni vpliv
rasti cen in minimalno zahtevano povečanje učinkovitosti
zaradi tehnološkega napredka na letni ravni.
II. METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV OMREŽNINE
4. člen
Ekonomsko reguliranje se izvaja z uporabo metode
zamejene cene. Reguliranje na podlagi zamejene cene temelji na omejitvi rasti povprečnih prihodkov oziroma košarice
cen.
5. člen
Z reguliranjem cen storitev sistemskega operaterja se
zagotavlja prihodek, ki je zadosten za pokrivanje upravičenih
stroškov sistemskega operaterja. Upravičeni stroški vključujejo tudi reguliran donos na sredstva.
6. člen
Prihodek za pokrivanje upravičenih stroškov sistemskega operaterja se zagotavlja iz:
– prihodkov od izvajanja prenosa zemeljskega plina za
oskrbo odjemalcev v Republiki Sloveniji,
– prihodkov od izvajanja meritev,
– prihodkov od zaračunavanja lastne rabe,
– prihodkov od izvajanja prenosa zemeljskega plina od
enega do drugega prenosnega omrežja,
– prihodkov iz naslova zaračunavanja nesorazmerno
visokih stroškov za priključitve,
– ostalih prihodkov.
7. člen
Omrežnina je sestavljena iz naslednjih elementov:
– cene za prenos zemeljskega plina,
– cene za lastno rabo,
– cene za izvajanje meritev.
Posamezni elementi omrežnine so določeni na podlagi
upravičenih stroškov, ki jih ima sistemski operater z izvajanjem prenosa zemeljskega plina, lastno rabo in izvajanjem
meritev.
8. člen
Prihodki iz omrežnine so namenjeni pokrivanju upravičenih stroškov javne službe po prenosnem omrežju oziroma
skladiščenja zemeljskega plina, obratovanja, vzdrževanja
in razvoja prenosnega omrežja, zagotavljanja dostopa do
omrežja ter zagotavljanja sistemskih storitev.
9. člen
Omrežnina ne vključuje cene za izvajanje prenosa od
enega do drugega prenosnega omrežja, cene priključnin za
priključke na omrežje, ki povzročajo nesorazmerno visoke
stroške, cene za izravnavo količinskih odstopanj in posebnih
sistemskih storitev. Prav tako omrežnina ne vključuje dajatev
in drugih elementov, ki se zaračunavajo na podlagi drugih
predpisov ter aktov pristojnih organov.

Uradni list Republike Slovenije
III. SOGLASJE K OMREŽNINI
10. člen
Omrežnino določi sistemski operater po javnem pooblastilu z aktom o določitvi omrežnine skladno s tem aktom. Pred
objavo akta o določitvi omrežnine v Uradnem listu Republike
Slovenije mora sistemski operater pridobiti soglasje Agencije.
Soglasje pridobi na podlagi vloge za izdajo soglasja.
Sistemski operater določa osnovno ceno za prenos v
skladu s tem aktom, v skladu z aktom o določitvi metodologije
za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje pa določa
ceno prenosa glede na zakupljeno zmogljivost (po odjemnih
skupinah), ceno za izvajanje meritev, ceno za lastno rabo ter
cene za izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev.
Sistemski operater mora za vsako spremembo akta o
določitvi omrežnine pred objavo v Uradnem listu Republike
Slovenije pridobiti soglasje Agencije.
1. Pogoji za pridobitev soglasja
11. člen
Sistemski operater mora vlogi za izdajo soglasja k aktu
o določitvi omrežnine priložiti naslednje dokumente oziroma
podatke:
– podroben opis storitve, vključno s podatki o njeni
kakovosti,
– podatke o oceni realizacije prihodka od storitve iz
prejšnje točke tega člena v letu vložitve vloge in o predvidenem prihodku v letu po vložitvi vloge. Ocena realizacije
prihodka v letu vložitve vloge mora temeljiti na podatkih o
dejanski realizaciji prihodka v obdobju januar – september in
oceni prihodka za obdobje oktober – december,
– podatke o zakupljenih zmogljivostih in prenesenih
količinah iz prve alinee tega člena ter načrtovanih količinah
za leto, za katero se izdaja soglasje,
– poročilo o obračunani in porabljeni amortizaciji za
naložbe v obnovo prenosnega omrežja v letu vložitve vloge.
Poročilo mora temeljiti na podatkih o dejanski realizaciji v
obdobju januar – september in oceni za obdobje oktober
– december,
– poročilo o načrtovanem in izvedenem obsegu izdatkov
za naložbe v prenosno omrežje z opredelitvijo virov ﬁnanciranja v preteklem in načrtovanem srednjeročnem obdobju,
– terminski in vrednostni plan aktiviranj novih naložb v
letu vložitve vloge in v letu po vložitvi vloge z izračunom pripadajoče amortizacije,
– poročilo o načrtovanem in izvedenem obsegu stroškov vzdrževanja prenosnega omrežja v preteklem in načrtovanem srednjeročnem obdobju,
– srednjeročni načrt poslovanja,
– analizo stroškov v letu vložitve vloge in oceno stroškov v letu po vložitvi vloge ter pojasnila vsebine posamezne
vrste operativnih stroškov. Analiza mora temeljiti na podatkih
o dejanski realizaciji v obdobju januar – september in oceni
za obdobje oktober – december,
– analiza stroškov mora vsebovati kriterije, na podlagi
katerih so ti stroški razporejeni na stroškovne nosilce in mora
obsegati:
1. metodo določanja stroškov,
2. raven stroškov dela, amortizacije, kapitala, materiala
in storitev,
3. dejansko in ciljno izrabo zmogljivosti,
4. stroške posameznih elementov iz metodologije,
– podatke o ﬁnančnem vplivu, ki ga bo imela omrežnina
na uporabnike, posebno glede na strukturo povpraševanja,
– kriterije za razmejevanje stroškov priključitev na sorazmerne in nesorazmerne,
– projekcijo denarnih tokov za srednjeročno obdobje.
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Št.

2. Pridobitev soglasja
12. člen
Agencija presodi akt o določitvi omrežnine z vidika
skladnosti s tem aktom in če temelji na upravičenih stroških
zagotavljanja storitev ter sistemu zamejene cene.
13. člen
Pred izdajo soglasja lahko Agencija pri presojanju upravičenosti stroškov delovanja in vzdrževanja izvede primerjalne analize teh stroškov s podjetji na primerljivih konkurenčnih
tujih trgih. Na podlagi rezultatov tako izvedenih primerjalnih
analiz in pregledov poslovanja lahko Agencija naloži sistemskemu operaterju, da nadzorovane stroške zmanjša za faktor
X, ki odraža zahtevano izboljšanje produktivnosti.
14. člen
Agencija izda soglasje k aktu o določitvi omrežnine ali
izdajo soglasja zavrne v roku tridesetih dni od prejema popolne vloge za izdajo soglasja.
Če so potrebni dodatni podatki ali izračuni, Agencija v
roku petnajstih delovnih dni od prejema vloge sistemskega
operaterja pozove k dopolnitvi vloge.
Šteje se, da je vloga popolna takrat, ko je bila vložena
zahtevana dopolnitev.
3. Zavrnitev soglasja
15. člen
Agencija zavrne izdajo soglasja, kadar sistemski operater ne dopolni vloge ali kadar predlagani akt o določitvi
omrežnine ni v skladu s tem aktom ali aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno
omrežje.
IV. OCENA UPRAVIČENEGA PRIHODKA IZ OMREŽNINE
16. člen
Upravičeni prihodek sistemskega operaterja je prihodek, ki temelji na upravičenih stroških.
Sistemski operater pridobiva prihodek iz omrežnine,
drugih prihodkov (PT, P) in ostalih prihodkov (OP).
Osnovna cena za prenos se v skladu s 7. členom tega
akta izračuna na podlagi upravičenega prihodka iz izvajanja
prenosa zemeljskega plina za oskrbo odjemalcev v Republiki
Sloveniji ob upoštevanju seštevka pogodbenih prenosnih
zmogljivosti uporabnikov za oskrbo vseh odjemalcev v Republiki Sloveniji.
17. člen
Osnova cena za prenos je izražena v SIT/((Sm3/dan)/
leto)
in jedrugega
določena
v Tabeli
1 Priloge 1, ki je sestavni del tega
Na podlagi
odstavka
32G:\1url2004\1url131\1ure\FORMULE.doc
akta ter se izračuna na naslednji način:

C PK t �

STRt � SZM t � SZLRt � PTt � Pt � OPt �1
VPK t
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Pt prihodki iz naslova zaračunavanja nesorazmerno
visokih stroškov za priključitve, izraženi v SIT, ki jih plačajo
novi naročniki dostopa,
OPt-1 ostali prihodki, izraženi v SIT,
VPKt seštevek letnih pogodbenih prenosnih zmogljivosti uporabnikov (PK) za oskrbo odjemalcev v Republiki
Sloveniji, izražen v (Sm3/dan),
t časovni indeks, ki označuje leto regulativnega obdobja, za katero se vlaga soglasje.
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1. Upravičeni stroški obratovanja

STRt � SZM t �18.
SZLR
člent � PTt � Pt � OPt �1
C PK t Upravičeni
�
stroški obratovanja
VPK t (STR) zajemajo operativne stroške, stroške izgub zemeljskega plina v omrežju,
amortizacijo in donos na sredstva ter se izračunajo na naslednji način:

STRt � OPS t � IZGt � AM t � RAt
kjer pomenijo:
OPSt operativni stroški in odhodki, izraženi v SIT,
OPSt IZG
� t SMS
X ) � DPO
� PSvt �1prenosnem
� Fc � SDt �1
kalkulativno
določeni
stroški
t �1 � (1 �
t �1izgub
omrežju, izraženi v SIT,
AMt amortizacija, izražena v SIT,
RAt donos na sredstva, izražen v SIT,
RAt � kiPVS
t � WACC
t časovni indeks,
označuje
leto regulativnega obdobja, za katero se vlaga soglasje.

�

�

1.1 Operativni
ZVS )in odhodki
(OVS � stroški

PVS t �

t

t

� PVZ t �1

19.
2 člen
Operativni stroški in odhodki (OPS) se nanašajo na
tekoče poslovanje sistemskega operaterja za zagotavljanje
ZVS t upravljanja,
� OVS t � INV
� IS t � BPS
t � AM tobratovanja
vodenja,
vzdrževanja,
in trazvoja
prenosnega omrežja ter na zagotavljanje izvajanja sistemskih storitev. V okviru operativnih stroškov in odhodkov se
ločeno obravnavajo nadzorovani stroški, nenadzorovani stroški in drugi poslovni odhodki.
Nadzorovane stroške
odhodke sestavljajo:
EP � inROE
– stroški
porabljenega
materiala,
�
WACC
� DP � DI
– stroški storitev, 1 � T
– stroški koncesij,
Na podlagi–drugega
odstavkadela.
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stroški
Nenadzorovani stroški delovanja vključujejo zemljiške
in drugeSTR
prispevke
ter
� SZLR
SZM t �
t �
t � PT
ROE
Rdajatve.
Rmt ��Pt R� OP
fv �
f t��1�
C PK t Amortizacija,
�
ki je
računovodskih
izkazih prikazana
VPK
t
med stroški delovanja, se v tem aktu obravnava ločeno.

�

�

20. člen
Operativni
in odhodki (OPS) se izračunajo na
STRt � OPSstroški
t � IZGt � AM t � RAt
RR 1/1 06.12.04 12:22
naslednji način:
OPSt � �SMSt �1 � (1 � X ) � DPOt �1 � PS t �1 � � Fc � SDt �1 � (1 � X ) � Fd

PK � C PKi
kjer pomenijo:
RAt � MD
PVS t ��
WACC
SMSt-1 upravičeni stroški12
porabljenega materiala sikjer pomenijo:
stemskega operaterja in upravičeni stroški storitev, izraženi
CPKt osnovna cena za prenos, izražena v SIT/((Sm3/
v SIT,
(OVSt � ZVS t )
PVS t �
� PVZ t �1
dan)/leto);
X koeﬁcient,
ki ga
2 določin Agencija in odraža zahtevano
n
STRtSTR
upravičeni
stroški
obratovanja,
� RAt v SIT,
izboljšanje produktivnosti,
t � OPS
t � IZG
t � AM tizraženi
Z D drugi
� poslovni
Z D1,d �odhodki
Z D 2in,dnenadzorovani
(v SIT) stroški,
SZMt skupni letni znesek za izvajanje meritev v višini
DPO
ZVS
OVS t � INV
t � t-1
t � AM t � IS t � BPS t
�
1
�
1
d
d
kot je določeno v aktu o določitvi metodologije za obračunaizraženi v SIT,
vanje omrežnine za prenosno omrežje, izražen v SIT,
PSt-1 popravek stroškov, ki jih sestavljajo enkratni stroški
SZLR
skupni letni
znesek
za
lastno rabo
(obratovanje
in �stroški,
na prihodek od izvajanja vzdrževat SMS
OPS
�
�
(
1
�
X
)
DPO
�
PS
F
SD
(
1
�
�
�
� Xki) se
� Fnanašajo
t
�1
t �1
t �1
c
t �1
d
n
kompresorjev
in ttehnološki
plin za ogrevanje),
izražen
v
nja plinovodov innEP
naprav
� ROEv lasti porabnikov, izraženi v SIT,
SIT,
Z N �rasti
Z N 3,izračunan
�
Z
Fc faktor
iz
cen industrijskih
� cen,
WACC
�
� DI
DP
, d (v SIT)
d
N 4indeksa
1� T
PTt prihodki za izvajanje prenosa od enega do drugega
proizvodov pri proizvajalcih
za
d �1
d �1zadnjih 12 mesecev pred doprenosnega omrežja,
� PVSvt SIT,
RAtizraženi
� WACC
ločitvijo omrežnine,

�

PVS t �

�

(OVSt � ZVS t )
� PVZ t �1
2

� (1 � X )

�

�

�

�

�1
ROE
� � R f � �Rm � R f � �M
E
B � TV
CB � CB 0 � �� 0,195 � 0,233 �
� 0,191�
� 0,381� �� �
M 10
E0
B0 � TV0
�

C PK t �
Stran
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SDt-1 stroški dela sistemskega operaterja vezani na potrebno število delavcev, izraženi v SIT,
Fd faktor rasti stroškov dela, izračunan iz indeksa spremembe povprečne bruto plače v gospodarstvu za zadnjih
12 mesecev pred določitvijo omrežnine,
t časovni indeks, ki označuje leto regulativnega obdobja, za katero se vlaga soglasje,
t-1 časovni indeks, ki označuje leto vložitve vloge za
izdajo soglasja.
21. člen
V primeru, da Agencija ugotovi nižjo stroškovno učinkovitost obratovanja sistemskega operaterja v primerjavi s
primerljivimi tujimi sistemskimi operaterji, lahko v skladu z
13. členom tega akta sistemskemu operaterju naloži, da nadzorovane stroške zmanjša za faktor X.
1.2 Izgube
22. člen
Za ugotavljanje kalkulativno določenih količin izgub
zemeljskega plina v omrežju se upoštevajo količine zemeljskega plina, ki nastajajo kot tehnične izgube pri obratovanju
prenosnega omrežja.
Za določitev vrednosti izgub se upošteva osnovna cena
zemeljskega plina (CB) določena v aktu o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje
zemeljskega plina.
1.3 Amortizacija
23. člen
V postopku ugotavljanja upravičenega prihodka sistemNa podlagi drugega odstavka 32G:\1url2004\1url131\1ure\FORMULE.doc
skega operaterja se pri izračunu amortizacije uporabi enakomerno časovno amortiziranje za obstoječa in nova sredstva
omrežja ter pripadajoče infrastrukture.

C PK t �

STRt � SZM t � SZLRt � PTt � Pt � OPt �1
VPK t

STRt � SZM t � SZLRt � PTt � Pt � OPt �1
24. člen
VPK t

Strošek amortizacije je odvisen od nabavne vrednosti sredstev in amortizacijske dobe sredstev. Pri izračunu
amortizacije se ne upoštevajo stopnje, ki so višje od davčno
priznanih. Amortizacija od novih naložb, aktiviranih v regulativnem STR
obdobju,
se izračuna
na podlagi
plana aktiviranj iz
OPS
IZG
t �
t � akta.
t � AM t � RAt
šeste alinee 11.
člena tega

kjer pomenijo:
OVSSTR
otvoritvena
AM t � opredmetenih
RAt
t
t � OPSneodpisana
t � IZGt �vrednost
osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev,
ki so dejansko potrebna za izvajanje javne službe, v skladu
z bilanco stanja sistemskega operaterja za leto t, izražena
vOPS
SIT, � SMS � (1 � X ) � DPO � PS
t
t �1 neodpisana vrednost
t �1 regulativnih
t �1 � F
c � SDt �1
ZVS
zaključna
sredt
stev za leto t, izražena v SIT,
PVZt-1 povprečna vrednost zalog sistemskega operaterja v 12-mesečnem
obdobju
pred letom t, izražena v SIT,
RA
t � PVS t � WACC
t časovni indeks, ki označuje leto regulativnega obdobja, za katero se vlaga soglasje.

�

�

� (1 � X
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člen
(OVS27.
t � ZVS t )
PVS t neodpisana
�
� PVZ t �1 sredstev
Zaključna
vrednost regulativnih
2 način:
STRt � SZM
(ZVSt) se izračuna
na naslednji
t � SZLR
t � PTt � Pt � OPt �1

C PK t �
VPK
ZVS t � OVS t � INVt � AMt t � IS t � BPS t

kjer pomenijo:
OVSt otvoritvena neodpisana vrednost opredmetenih
osnovnih STR
sredstev
in neopredmetenih
dolgoročnih
� OPS
� IZGt � AM
� RA sredstev,
ki so dejanskot potrebnat za izvajanje
javnet službet v skladu
EP � ROE
z bilanco stanja sistemskega
operaterja za leto t, izražena
WACC �
� DP � DI
v SIT,
1 � Tnaložb v opredmetena osnovINVt vrednost načrtovanih
OPS
DPOt �1 �sredstva
PS t �1 sistem� Fc � SDt �1
na
sredstva
in neopredmetena
dolgoročna
t � SMS
t �1 � (1 � X ) �
skega operaterja, ki so dejansko potrebna za izvajanje javne
službe in pripadajoče infrastrukture za leto t, izražene v SIT,
ROE �zaRleto
� t,Rizražena
� R f v �SIT,
�
AMt amortizacija
� fPVS
�mWACC
RAt vrednost
t izločenih
ISt neodpisana
sredstev za leto t,
izražena v SIT,
BPSt vrednost
RR 1/1brezplačno
06.12.04 12:22prevzetih osnovnih sredstev
v začetku leta t, izraženo
� ZVS t )
(OVSv tSIT,
t časovni
ki označuje leto
PVSindeks,
�regulativnega
PVZ t �1 obdot �
bja, za katero se vlaga soglasje.
2

�

�

�

� (1 � X

�

1.4.2 Tehtani povprečni stroški kapitala

ZVS t � OVS t � INVt � AM t � IS t � BPS t
PK � C
MD �28. člen PKi (WACC) se za reguTehtani povprečni stroški kapitala
12

lativno obdobje izračunajo na naslednji način:

n
n
EP � ROE
�
� DP � DI
ZWACC
D � � Z D1, d � � Z D 2 , d (v SIT)
1 � dT�1
d �1
NaOPS
podlagi drugega
odstavka 32G:\1url2004\1url131\1ure\FORMULE.doc
X )člen
� DPOt �1 � PS t �1 � � Fc � SDt �1 � (1 � X ) � RR
Fd1/1 06.12.04 12:22
t � �SMS t �1 � (1 � 25.

1.4 Donos na sredstva

kjer pomenijo:
EP delež kapitala,
ki vsebuje
lastniški delež kapitala in
n
n
ROE(vrednost
� R f �lastniškega
Rm � R f kapitala)/(vrednost
��
STRt � SZM t � SZLRt � PTt � Pt � OPt �1
je enak razmerju:
Z Nkapitala
� Z+ Nvrednost
Z N 4,d (v SIT)
C PK t �
3, d �
RAt � PVS t � WACC
lastniškega
dolžniškega
kapitala) za reVPK t
d �1
d �1
gulativno obdobje,
kjer pomenijo:
ROE donosnost lastniškega kapitala za regulativno obRAt donos na sredstva, izražen v SIT,
dobje, izražena v odstotku in izračunana po modelu določa�
M1
E
PVSt povprečna(OVS
vrednost
sredstev, izražena
t � ZVS
t)
nja
dolgoročnih
naložb,
CB cen
B 0 � � 0,195 � 0,233 �
0
,
191
,381�
�TCefektivna
�
�
�v 0reguPVS t � regulativna
� PVZ
t �1
�
v SIT,
stopnja davka od
dobička, veljavna
M
1
E
2
0
0
�
STRtehtani
WACC
povprečni
stroški
kapitala
predt obdavčitlativnem obdobju, izražena v odstotku,
t � OPS
t � IZG
t � AM
t � RA
vijo, izraženi v odstotku,
DP delež kapitala, ki vsebuje dolžniški delež kapitala in
t časovni
indeks, ki označuje leto regulativnega obdoje enak razmerju: (vrednost dolžniškega kapitala)/(vrednost
ZVS
t � OVS t � INVt � AM t � IS t � BPS t
PKdolžniškega
� C PKi
bja, za katero se vlaga soglasje.
lastniškega kapitala + vrednost
kapitala) za reMD �
gulativno
obdobje,
OPSt � SMSt �1 � (1 � X ) � DPOt �1 � PS t �1 � Fc � SDt �1 � (1 � X ) � Fd
12
1.4.1 Povprečna regulativna vrednost sredstev
DI stroški dolžniškega kapitala v regulativnem obdobju, izraženi v odstotku.
26. člen
Pri izračunu WACC se praviloma kot ciljno razmerje
n
n
� ROE
Za izračun donosa
na
sredstva
se kot osnova upošteva
med lastniškim in dolžniškim kapitalom upošteva 40 odstotni
RAt �EP
PVS
t � WACC
� vrednost sredstev
� DP(PVS
� DIt), ki se izra- lastniški kapital
Z D �in 60Zodstotni
�
Z D 2,dkapital.
(v SIT)
povprečnaWACC
regulativna
dolžniški
D1, d
d �1
d �1
čuna na naslednji način: 1 � T
29. člen
(OVSt � ZVS t )
Donosnost lastniškega kapitala (ROE) se izračuna na
PVS t �
� PVZ t �1
n
naslednji način: n
2
Donos na sredstva se izračuna na naslednji način:

�

�

�
�

�

B � TV
��
B0 �� TV0

�

�

ROE � R f � �Rm � R f � � �

ZVS t � OVS t � INVt � AM t � IS t � BPS t

�

Z N � � Z N 3,d � � Z N 4,d (v SIT)
d �1

d �1

�
M1
E
B � TV
CB � CB � � 0,195 � 0,233 �
� 0,191�
� 0,381� � �

WACC �

EP � ROE
1� T

� DP � DI

Uradni list Republike Slovenije

Št.

kih;

Rm povprečna donosnost tveganih naložb, izražena v
odstotkih;
β koeﬁcient, ki izraža korelacijo med nihanji donosnosti
tržnega portfelja in individualne donosnosti podjetja ter je
merilo za tržno tveganje.

PK � C
� člen PKi
MD 30.
12

Stroški dolžniškega kapitala se ocenijo na podlagi pogojev kreditiranja in obrestnih mer, ki jih banke nudijo slovenskim podjetjem s primerljivim
tveganjem.
n
n

Z D � � Z D1,d � � Z D 2,d (v SIT)
d �1

d �1

V. KRITERIJI ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENIH
STROŠKOV
n

n

31. člen

Z N �stroški
SIT)
� Z Nso3,dv�skladu
� Z Ns 4tem
, d (v
Upravičeni
aktom stroški, ki

d �1
d �1
na podlagi EZ zagotavljajo
zanesljivo
in varno delovanje sistema ter gospodarno, učinkovito in smotrno izvajanje javne
službe.
�
M1
E

Tabela 1:
Št.
1

33. člen
Agencija spremlja izvajanje določb tega akta na podlagi letnega nadzora poslovanja sistemskega operaterja in
na podlagi ugotovljenih odstopanj zahteva korekcijo vhodnih
parametrov v naslednjem regulativnem obdobju.
VI. KONČNA DOLOČBA
34. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2005.
Št. 15-03/P1/AE
Maribor, dne 18. novembra 2004.
EVA 2004-2511-0338
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Franc Žlahtič l. r.
Vlada Republike Slovenije je dne 26. 11. 2004 s sklepom št. 382-21/2004-1 dala soglasje k temu aktu.
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Osnovna cena prenosa

Postavka
Osnovna cena prenosa
(SIT/(Sm3/dan)/leto)

5562.

Oznaka

Cena

CPK

Akt o določitvi metodologije za obračunavanje
omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega
plina

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in 87. člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr.,
52/02 – ZJA, 110/02 – GZO-1, 50/03 – odl. US in 51/04)
ter 6. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike
Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04), svet
Javne agencije Republike Slovenije za energijo izdaja

AKT
o določitvi metodologije za obračunavanje
omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega
plina

B � TV
CB � CB 0 � �� 0,195 � 0,233 �
� 0,191�
� 0,381� �� �
32. členM 1
E0
B0 � TV0
0
�

Upravičeni stroški se ugotavljajo na podlagi kriterijev, ki
zagotavljajo izpopolnjevanje ciljev in načel iz 1. člena tega
akta.
Agencija pri presoji upravičenosti stroškov upošteva
zlasti naslednje kriterije:
– namenska raba sredstev,
– usklajenost z razvojnimi načrti omrežij,
– gospodarna in učinkovita raba sredstev,
– vpliv na kakovost oskrbe,
– reguliran donos na sredstva.
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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja

1. člen
S tem aktom se določa metodologija za obračunavanje
omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: metodologija
za obračunavanje) na način, ki vzpodbuja učinkovitost izvajalcev in uporabnikov prenosnega omrežja (v nadaljnjem
besedilu: uporabnik omrežja).
S tem aktom se določa tudi:
– metoda za določanje omrežnine,
– način obračuna omrežnine za prenos zemeljskega
plina, način obračuna količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev za uporabnika omrežja,
– način izdajanja računov in plačevanje,
– določanje količin v času okvare in vzdrževanja,
– veljavnost pogodbe o dostopu,
– cena za prenos, cena za količinska odstopanja in
cena za prekoračitve prenosne zmogljivosti.
2. Pojmi in deﬁnicije
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih
predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg tega pa imajo v
tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
dnevni odjem:
je količina zemeljskega plina prevzetega ali predanega
v obračunskem dnevu v Sm3,
dnevni primanjkljaj količin:
je negativna razlika med prevzeto in predano količino
zemeljskega plina za potrebe uporabnika omrežja v obračunskem dnevu,
dnevni presežek količin:
je pozitivna razlika med prevzeto in predano količino za
potrebe uporabnika omrežja v obračunskem dnevu,
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izravnava:
je postopek izravnave med prevzeto količino na enem
ali več prevzemnih mestih in predano količino zemeljskega
plina na enem ali več predajnih mestih uporabnika omrežja,

standardni kubični meter
(v nadaljnjem besedilu: Sm3):
je količina zemeljskega plina v volumnu enega kubičnega
metra pri absolutnem tlaku 1,01325 bar in temperaturi 15° C,

kumulativno odstopanje znotraj
obračunskega meseca:
je razlika med prevzemom in predajo zemeljskega plina
od prvega dneva meseca do dneva ugotavljanja odstopanja
znotraj obračunskega meseca,

tolerančno območje:
je območje znotraj določenih mej, izraženih v % vsote
pogodbene prenosne zmogljivosti uporabnika omrežja.
Pomen v tem aktu uporabljenih okrajšav je določen v
Prilogi 1, ki je sestavni del tega akta.

kumulativno odstopanje znotraj
obračunskega dneva:
je razlika med prevzemom in predajo zemeljskega plina
od začetka obračunskega dne do trenutka ugotavljanja odstopanja znotraj obračunskega dneva,
obračunski dan:
je časovno obdobje 24. zaporednih ur, in sicer od 8:00
ure zjutraj do 8:00 ure zjutraj naslednjega dne,
obračunski mesec:
je časovno obdobje, ki se začne z uro pričetka prvega
obračunskega dne meseca do ure pričetka prvega obračunskega dneva v naslednjem mesecu,
obračunsko leto:
je časovno obdobje ki se začne z uro pričetka prvega
obračunskega dne v letu do ure pričetka prvega obračunskega dneva v naslednjem letu,
odjemna skupina:
je skupina v katero se razvrsti odjemalec, glede na zakupljeno zmogljivost,
pogodba o dostopu:
je pogodba, ki jo skleneta upravičeni odjemalec ali vsak
izvajalec energetske dejavnosti na področju zemeljskega
plina in sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega
plina: v nadaljnjem besedilu: sistemski operater) in s katero
se sporazumeta o uporabi prenosnega omrežja zemeljskega
plina (v nadaljnjem besedilu: prenosnega omrežja),
pogodbena prenosna
zmogljivost:
je največja dnevna količina zemeljskega plina, ki je za
uporabnika omrežja določena v pogodbi o dostopu za prevzem na enem ali več prevzemnih mestih in predajo na enem
ali več predajnih mestih,
predajno mesto:
je mesto na katerem sistemski operater preda uporabniku omrežja zemeljski plin za lastne potrebe ali za izvajanje distribucije preko distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
predani zemeljski plin:
je količina plina, ki jo sistemski operater preda uporabniku omrežja na enem ali več predajnih mestih v določenem
časovnem obdobju, kot na primer ura, dan, mesec in leto, v
standardnih kubičnih metrih,
prevzemno mesto:
je točka na prenosnem omrežju, v kateri sistemski operater na podlagi pogodbe z uporabnikom omrežja prevzame
v prenos dogovorjene količine zemeljskega plina,
prevzeti zemeljski plin:
je količina plina, ki jo prevzame odjemalec na enem
ali več prevzemnih mestih v določenem časovnem obdobju
(npr. ura, dan, mesec, leto,) po nalogu uporabnika omrežja v
standardnih kubičnih metrih,

II. METODA ZA DOLOČANJE OMREŽNINE
3. člen
Za določanje omrežnine se uporablja metoda poštne
znamke, kar pomeni sistem enotnih tarifnih postavk za obračunavanje omrežnine na celotnem območju Republike Slovenije, v okviru posamezne odjemne skupine.
Metoda iz prejšnjega odstavka velja za vse tlačne nivoje
na prenosnem omrežju in za vse vrste odjemalcev, razvrščenih v isto odjemno skupino.
Sistemski operater obračunava omrežnino za uporabo
prenosnega omrežja zemeljskega plina za vsako odjemno
mesto – priključek oziroma za vsako pravno osebo – odjemalca posebej.
Obračun omrežnine se izvrši na podlagi uvrstitve odjemnega mesta ali odjemnih mest iste pravne osebe, ki je
odjemalec plina iz prenosnega omrežja, skladno s Tabelo 1
Priloge 2, ki je sestavni del tega akta.
Obračun omrežnine je dopusten za več odjemnih mest
skupaj, če so ta odjemna mesta iste pravne osebe, ki je odjemalec plina iz prenosnega omrežja.
V primeru, da je odjemalec distribucijsko podjetje ali
posrednik, pod pogoji iz 73. člena EZ, je obračun omrežnine
lahko skupen za vsa odjemna mesta preko katerih so njegova distribucijska omrežja povezana s prenosnim omrežjem.
Omrežnina se za posamezno odjemno mesto in s tem
za posameznega odjemalca določi pod pogoji in na način določen s tem aktom, upoštevaje pogodbeno dogovorjen obseg
prenosa zemeljskega plina.
III. DOSTOP, SISTEMSKE IN POSEBNE SISTEMSKE
STORITVE
1. Dostop do prenosnega omrežja
4. člen
Uporabnik omrežja s pogodbo o dostopu pridobi pravico
do uporabe prenosnega omrežja za prenos količin zemeljskega plina skozi prenosno omrežje od enega ali več vnaprej
določenih prevzemnih mest v okviru razpoložljivih zmogljivosti, do enega ali več vnaprej določenih predajnih mest za
pogodbeno določen čas in v obsegu zakupljenih pogodbenih
prenosnih zmogljivosti, izraženih v Sm3/dan.
Vnaprej določena prevzemna mesta lahko uporabnik
omrežja spreminja v okviru razpoložljivih zmogljivosti prevzemnih mest.
Uporabnik omrežja zakupi pogodbeno prenosno zmogljivost za posamezno predajno mesto. Zakup pogodbene
prenosne zmogljivosti za večje število predajnih mest skupaj
je možno le skladno z določili 3. člena tega akta.
V primeru skupne prenosne zmogljivosti za večje število predajnih mest lahko uporabnik omrežja pogodbeno
prenosno zmogljivost koristi na kateremkoli od teh predajnih
mest v okviru pretočnih zmogljivosti predajnega mesta, pri
čemer lahko sistemski operater od uporabnika omrežja
zahteva, da mu posreduje dnevno napoved, v kolikor je
koriščenje prenosne zmogljivosti (PK) za ta dan večje od
50000 Sm3/dan.
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Za obračun izravnave odstopanj med prevzeto in predano količino uporabnika prenosnega omrežja in za obračun
prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti se uporabi
vsota pogodbenih prenosnih zmogljivosti uporabnika omrežja
(PKT).
2. Sistemske storitve
5. člen
Sistemske storitve, ki jih sistemski operater prenosnega
omrežja zagotavlja uporabniku omrežja v obsegu koriščenja
dostopa, so:
1. vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do prenosnega omrežja,
2. pokrivanje lastne rabe zemeljskega plina,
3. ugotavljanje in obračunavanje izravnave odstopanj
prevzema in predaje zemeljskega plina od napovedi.
6. člen
Sistemski storitvi ugotavljanje in obračunavanje izravnave odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina od
napovedi iz prejšnjega člena sta:
a) izravnava urnih količinskih odstopanj (negativnega
ali pozitivnega dovoljenega urnega količinskega odstopanja) med prevzeto in predano količino zemeljskega plina za
uporabnika omrežja v mejah tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dne.
Tolerančno območje dovoljenega kumulativnega odstopanja
znotraj obračunskega dne v pozitivno in negativno smer
15% vsote pogodbenih prenosnih zmogljivosti uporabnika
omrežja (PKT),
b) izravnava dnevnih količinskih odstopanj (negativnega
ali pozitivnega dovoljenega dnevnega količinskega odstopanja) med prevzeto in predano količino zemeljskega plina
za uporabnika omrežja v mejah tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega
meseca, pri čemer:
– tolerančno območje dovoljenega dnevnega količinskega odstopanja znaša v pozitivno smer (TD+) 2% vsote
pogodbenih prenosnih zmogljivosti uporabnika omrežja (PKT)
in v negativno smer (TD-) 2% vsote pogodbenih prenosnih
zmogljivosti uporabnika omrežja (PKT),
– tolerančno območje dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega meseca znaša v pozitivno
smer (TDC+) 10% vsote pogodbenih prenosnih zmogljivosti
uporabnika omrežja (PKT) in v negativno smer (TDC-) 10%
vsote pogodbenih prenosnih zmogljivosti uporabnika omrežja
(PKT).
Negativno dovoljeno dnevno količinsko odstopanje
(ΔQ1,d) predstavlja dnevni primanjkljaj količin uporabnika
omrežja, znotraj mej tolerančnega območja dovoljenega
dnevnega količinskega odstopanja uporabnika omrežja, dokler je kumulativno odstopanje v obračunskem mesecu v
mejah njegovega tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega meseca.
Pozitivno dovoljeno dnevno količinsko odstopanje
(ΔQ2,d) predstavlja dnevni presežek količin uporabnika omrežja znotraj mej tolerančnega območja dovoljenega dnevnega
količinskega odstopanja uporabnika omrežja, dokler je kumulativno odstopanje v obračunskem mesecu v mejah njegovega tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega
odstopanja znotraj obračunskega meseca,
3. Posebne sistemske storitve
7. člen
Posebna sistemska storitev je izravnava nedovoljenih
količinskih odstopanj, ki jih sistemski operater posebej zaračunava uporabniku omrežja. Med izravnavo nedovoljenih
količinskih odstopanj spada:
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a) izravnava urnih količinskih odstopanj, med prevzeto
in predano količino zemeljskega plina za uporabnika omrežja
izven mej tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega
odstopanja znotraj obračunskega dne. Nedovoljeno odstopanje znotraj obračunskega dne nastopi, ko kumulativno
odstopanje uporabnika omrežja znotraj obračunskega dneva
prekorači njegovo mejo tolerančnega območja dovoljenega
kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva.
b) izravnava dnevnih količinskih odstopanj (negativnega
ali pozitivnega nedovoljenega dnevnega količinskega odstopanja) med prevzeto in predano količino zemeljskega plina
za uporabnika omrežja.
Negativno nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje
(ΔQ3,d) predstavlja dnevni primanjkljaj količin izven mej tolerančnega območja dovoljenega dnevnega količinskega
odstopanja uporabnika omrežja in vsak dnevni primanjkljaj
količin, ko negativno kumulativno odstopanje v obračunskem
mesecu prekorači mejo tolerančnega območja njegovega doNavoljenega
podlagi drugega
odstavka 32G:\1url2004\1url131\1ure\FORMULE.doc
kumulativnega
odstopanja znotraj obračunskega
meseca.
Pozitivno nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje
STRt � SZM
(ΔQ4,d) predstavlja
dnevni
presežek
količin
izven
mej
t � SZLR
t � PT
t �P
t � OP
t �1 toClerančnega
PK t �
območja dovoljenega dnevnega količinskega
VPK
odstopanja uporabnika omrežja int vsak dnevni presežek
količin, ko pozitivno kumulativno odstopanje v obračunskem
mesecu prekorači mejo tolerančnega območja njegovega
dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega meseca.
STRt �operater
OPS t �zagotavlja
IZGt � AM
t � RA
t
Sistemski
posebno
sistemsko
storitev izravnave nedovoljenih odstopanj v obsegu, kot ga
pogojuje vsakokratna razpoložljiva zmogljivost prenosnega
omrežja.

OPSt � �SMSt �1 � (1 � X ) � DPOt �1 � PS t �1 � � Fc � SDt �1 � (1 � X )
IV. OBRAČUN PRENOSA

� WACC
RAt � PVS
8. tčlen
V obsegu pogodbeno dogovorjenega dostopa do prenosnega omrežja zaračunava sistemski operater uporabniku
omrežja:
(OVS � ZVS )
– znesek
PVS t za
� prenos t(MD), t � PVZ t �1
– znesek zemeljskega2plina za lastno rabo (ZLR),
– znesek za izvajanje meritev (ZM),
– znesek za morebitno izravnavo dovoljenih dnevnih
ZVS t �odstopanj
OVS t �(ZINV
količinskih
), t � AM t � IS t � BPS t
D
– znesek za morebitno izvajanje posebnih sistemskih
storitev, ki obsega:
a) znesek za morebitno prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti v mesecu (ZPK),
b) znesek za morebitno prekoračitev tolerančne meje
EP � ROE
dovoljenega kumulativnega
odstopanja prenosne zmogljivo�
sti znotrajWACC
obračunskega
dneva (ZC�), DP � DI
1 � Tnedovoljenih dnevnih količinskih
c) znesek za izravnavo
odstopanj (ZN),
Osnovno ceno prenosa (CPK) določi sistemski operater
na podlagi akta o določitvi metodologije za določitev omrežROE
� R f � Rmupravičenih
� R f � � stroškov za prenine in kriterijih
za ugotavljanje
nosno omrežje.

�

�

1. Znesek prenosa
9. člen
Mesečni znesek prenosa (MD) za pogodbeno prenosno
zmogljivost se določi na naslednji način:

MD �

PK � C PKi
12

Ceno za prenos (CPKi) odjemno skupino kot je določena
v Tabeli 1 iz Priloge
2 določinsistemski operater po javnem
n

Z D � � Z D1,d � � Z D 2,d (v SIT)
d �1

d �1

n

n
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pooblastilu in mora pred objavo v Uradnem listu Republike
Slovenije pridobiti soglasje Agencije.
Cena prenosa (CPKi) vključuje:
– izvajanje prenosa zemeljskega plina,
– vodenje in obratovanje prenosnega omrežja,
– omogočanje priključitve zemeljskega plina in dostopa
do prenosnega omrežja,
– zagotavljanje vzdrževanja in razvoja prenosnega
omrežja,
– zagotavljanje sistemskih storitev in prenos merjenih
podatkov, razen izvajanja meritev,
– ugotavljanje in obračunavanje izravnave dovoljenih
odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina od napovedi,
– vzpostavitev in nadzor mehanizmov za upravljanje
pretokov in izravnave odstopanj v prenosnem omrežju.
Za prenos zemeljskega plina od enega do drugega
prenosnega omrežja se ob obračunavanju storitve prenosa
upošteva obseg storitev, pri čemer je cena za enak obseg
storitev primerljiva.
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Za uporabnika omrežja z večjim številom merilnih mest
se letni zneski za izvajanje meritev (ZM) seštejejo. V primeru, da sistemski operater ni lastnik merilnih naprav, faktor f1
znaša 0,5.
4. Znesek za prekoračitev pogodbene prenosne
zmogljivosti v mesecu
12. člen
V primeru prekoračitve pogodbene prenosne zmogljivosti sistemski operater uporabniku omrežja zaračuna prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti (ZPK).
Prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti v obračunskem mesecu (OPK,M) se določi na naslednji način:
OPK,M = PKT,M – PKMAX (v Sm3/dan)
Prekoračitev se obračuna kadar je PKT,M > PKMAX.
Znesek za prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti se zaračuna v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je
nastopila prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti, in
se določi na naslednji način:

2. Znesek zemeljskega plina za lastno rabo

ZPK = OPK,M x CPKi` (v SIT/mesec)

10. člen
Sistemski operater mesečno zaračuna uporabniku
omrežja zemeljski plin za lastno rabo (obratovanje kompresorjev in tehnološki plin za ogrevanje) na osnovi mesečne
predane količine zemeljskega plina in cene zemeljskega
plina za lastno rabo (ZLR), na naslednji način:

S plačilom prekoračitve pogodbene prenosne zmogljivosti uporabniku omrežja za preostalo pogodbeno obdobje ni
zagotovljena večja prenosna zmogljivost od pogodbene.
V razmerah, ko prenosno omrežje omogoča prekoračitev pogodbene prenosne kapacitete, se uporabniku omrežja
omogoči koriščenje prenosne kapacitete v preostalem pogodbenem obdobju, za katero je že plačal prekoračitev.
V primeru, da sistemskemu operaterju ne nastanejo
dodatni stroški v zvezi z obratovanjem prenosnega omrežja
kot posledica prekoračitve pogodbene prenosne zmogljivosti,
se skupni letni znesek prekoračitev na koncu pogodbenega
leta vrne uporabnikom omrežja v razmerju njihovih vsot pogodbenih prenosnih zmogljivosti.

ZLR = 0,004 x QR,M x CLR (v SIT/mesec)
Cena plina za lastno rabo (CLR) je enaka osnovni ceni
zemeljskega plina (CB) iz 18. člena tega akta.
3. Znesek za izvajanje meritev
11. člen
Za izvajanje meritev, obdelavo merjenih podatkov,
vzdrževanje, kalibriranje in z zakonom določene periodične
menjave merilnih naprav, sistemski operater zaračuna uporabniku omrežja letni znesek glede na število in značilnost
merilnih mest.
Letni znesek za izvajanje meritev (ZM) za posamezno
merilno mesto znaša:
ZM = 50 000 x (f1 + f2)

(v SIT/leto)

Faktor f1

Nazivni pretok (Sm3/h)

1

< 500

2

500 – 1.000

4

1.000 – 2.000

6

2.000 – 5.000

8

≥ 5.000

Faktor f2

Število tlačnih redukcij v postaji

1

1

2

2

3

≥3

5. Znesek za prekoračitev tolerančne meje dovoljenega
kumulativnega odstopanja prenosne zmogljivosti
znotraj obračunskega dneva
13. člen
Razliko med prevzeto in predano urno količino zemeljskega plina za uporabnika omrežja se vsak obračunski dan
od 8. ure dalje sešteva v kumulativno odstopanje znotraj
obračunskega dneva (QC). Ob začetku obračunskega dne
je stanje kumulativnega odstopanja enako nič. Za obračun
prekoračitve se upošteva največje absolutno kumulativno
odstopanje znotraj obračunskega dne (QCMAX).
Prekoračitev meje tolerančnega območja dovoljenega
kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dne (OC) se
za obračunski dan obračuna na naslednji način:
OC = I QCMAX I – 0,15 x PKT (v Sm3/dan)
V primeru, ko je OC < 0 (nič) se šteje, da prekoračitev
tolerančne meje dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dne ni nastopila.
Znesek za prekoračitev meje tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega
dneva se ob upoštevanju cene za prekoračitev tolerančnega
območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dne (CC) določi na način:
ZC = OC x CC (v SIT)
Sistemski operater ugotavlja in obračuna prekoračitev
meje tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dne za vsak dan (d) v ob-
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Št.

računskem mesecu, ko je takšno odstopanje nastopilo in
zneske prekoračitev (ZC) sešteje v mesečni znesek.
Cena za prekoračitev meje tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega
dneva (CC) znaša 12,8% CPK, za vsako prekoračeno enoto
zmogljivosti Sm3/dan.
V primeru, da sistemskemu operaterju ne nastanejo
dodatni stroški v zvezi z vzdrževanjem notranje zmogljivosti prenosnega omrežja kot posledice prekoračitev meje
tolerančnega območja kumulativnega odstopanja znotraj
obračunskega dneva, se skupni letni znesek prekoračitev, oziroma znesek prekoračitev zmanjšan za dodatne
stroške,
na koncu
leta vrne uporabnikom
Na
podlagi drugega
odstavka pogodbenega
32G:\1url2004\1url131\1ure\FORMULE.doc
omrežja v razmerju njihovih vsot pogodbenih prenosnih
zmogljivosti (PKT).

STR � SZM � SZLR � PTt � Pt � OPt �1
C6.PKZnesek
� za tizravnavot dnevnih tkoličinskih
odstopanj
t
VPK t

14. člen
V primeru, da sistemski operater v zvezi z izravnavo dovoljenih in nedovoljenih dnevnih količinskih odstopanj konec
vsakega četrtletja beleži večje prihodke kot je imel s tem stroSTRt � OPS
� AM t � RA
t � IZG
t
škov, znesek tega
presežka
vrnet uporabnikom
prenosnega
omrežja v razmerju vsot pogodbenih prenosnih zmogljivosti
posameznih uporabnikov omrežja (PKT).
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6.2 Znesek za izravnavo nedovoljenih dnevnih količinskih
odstopanj
16. člen
Na podlagi podatkov o dnevnem količinskem odstopanju
in dnevnem
stanju kumulativnega odstopanja znotraj
Na podlagi drugega
odstavka 32G:\1url2004\1url131\1ure\FORMULE.doc
obračunskega meseca sistemski operater za posamezen
obračunski dan obračuna uporabniku omrežja izravnavo ne� SZLRt � odstopanj
STRdnevnih
PTt � Pt � OP
t � SZM tkoličinskih
1
dovoljenih
nat �način,
da upoC PK t �
VPK t
rabnik omrežja:
a) plača količine zemeljskega plina nedovoljenega negativnega dnevnega količinskega odstopanja (primanjkljaj
količin ΔQ3,d) po ceni za nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje
– tprimanjkljaj
količin
(C3t) �v RA
znesku,
določenem na
STR
� OPS
IZG
AM
RR 1/1
06.12.04
12:22
t �
t �
t
naslednji način:

ΔQ3,d x C3 (v SIT)
N3,d
OPSt � �SMSt �1 � (1Z�
X=) �
DPOt �1 � PS t �1 � � Fc � SDt �1 � (1 � X ) � Fd
b) dobi plačane količine zemeljskega plina nedovoljenega pozitivnegaRA
dnevnega
odstopanja (presežek
� PVS �količinskega
WACC
količin ΔQ4,d) po tceni za t nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje – presežek količin (C4) v znesku, določenem na
naslednji način: (OVS � ZVS )

PVS t �

t

t

� PVZ t �1

ZN4,d 2
= ΔQ4,d x C4 (v SIT)

ZVS
OVS t � INVt �plina
AM tza
� izravnavo
IS t � BPS t (C , C ) nedovot � zemeljskega
Cene
3
4
ljenih dnevnih količinskih odstopanj določi sistemski operater
OPS
�
SMS
�
(
1
�
X
)
DPO
�
PS
F
SD
(
1
X
)
F
�
�
�
�
�
�
1
t �1
t �1
c
t �na
1 podlagi osnovne
d
6.1t Znesek zat �izravnavo
dovoljenih dnevnih
količinskih
cene zemeljskega plina (CB) določene v
odstopanj
18. členu tega akta.
Saldo postavk
, ZN4,d, za vse dni obračunskega
EPZ�N3,d
ROE
15. člen
meseca predstavlja
� DP �(Z
WACC � končni znesek
DI ), ki ga sistemski ope�
RAt � PVS
WACC
t
1 � T uporabniku Nomrežja za izravnavo
rater zaračuna ali plača
Na podlagi podatkov o dnevnem količinskem odstonedovoljenih dnevnih količinskih odstopanj v obračunskem
panju in dnevnem stanju kumulativnega odstopanja znotraj
mesecu na naslednji način:
obračunskega meseca sistemski operater za posamezen
ROE � R f � Rm � R f � �
(OVSuporabniku
t � ZVS t )omrežja izravnavo doobračunski dan obračuna
PVS t �
� PVZ t �1
voljenih dnevnih količinskih odstopanj
na način, da uporabnik
2
omrežja:
a) plača količine zemeljskega plina dovoljenega neZVS t dnevnega
� OVS t �količinskega
INVt � AM
BPS t
gativnega
odstopanja
t � IS t � (primanjkljaj
količin ΔQ1,d) po ceni za dovoljeno dnevno količinsko odkjer je n število dni v mesecu.
stopanje – primanjkljaj količin (C1) v znesku, določenem na
PK � C PKi plina za izravnavo
naslednji način:
6.3 Cena
�
MDzemeljskega

�

�

�

ZD1,d =EP
ΔQ1,d
x C1 (v SIT)
� ROE

WACC �

� DP � DI

1� T
b) dobi plačane količine
zemeljskega plina dovoljenega
pozitivnega dnevnega količinskega odstopanja (presežek
količin ΔQ2,d) po ceni za dovoljeno dnevno količinsko odstopanje – presežek količin (C2) v znesku, določenem na
ROE � R f � Rm � R f � �
naslednji način:

�

�

Cene zemeljskega plina za izravnavo (C1, C2) dovoljenih
dnevnih količinskih odstopanj določi sistemski operater na
podlagi osnovne cene zemeljskega plina (CB) določene v
18. členu tega akta.
Saldo postavk ZD1,d, ZD2,d, za vse dni obračunskega mePK Z� DC, kiPKiga sistemski operater
seca predstavlja končni znesek
�
zaračuna ali plača MD
uporabniku
omrežja za izravnavo dovo12
ljenih dnevnih količinskih odstopanj v obračunskem mesecu
na naslednji način:
n

n

d �1

d �1

Z D � � Z D1,d � � Z D 2,d (v SIT)
kjer je n število dni v mesecu.
n

n

d �1

d �1

Z N � � Z N 3,d � � Z N 4,d (v SIT)

�

12

17. člen
Osnovna ncena zemeljskega
plina (CB) se oblikuje na
n
3
enoto proizvoda,
znaša
1 Sm(v
in se računa na spodnjo
Z D � Z ki
�
Z
D1, d
D 2 , d 3 SIT)
kalorično vrednost
34.076
d �1
d �1 kJ/Sm .

�

�

18. člen
n
Osnovna ncena zemeljskega
plina (CB) izražena v SIT/
Z N � poZnaslednji
Zenačbi:
N 3, d �
N 4 , d (v SIT)
Sm3 se določi

�
d �1

ZD2,d = ΔQ2,d x C2 (v SIT)

RR

�
d �1

�
M1
E
B � TV
CB � CB 0 � �� 0,195 � 0,233 �
� 0,191�
� 0,381� �� �
M
1
E
B
0
0
0 � TV0
�
kjer pomeni:
CB0 izhodiščna cena zemeljskega plina, pri elementih
enačbe M10, E0, B0 in TV0, izračunana ob upoštevanju nabavnih cen zemeljskega plina pri dobaviteljih, stroškov transporta
do slovenske meje in stroškov skladiščenja, vse v četrtem
četrtletju 2003, ki znaša 31,354 SIT/Sm3;
M1 aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in
najnižjih cen srednjega kurilnega olja z 1% vsebnostjo žvepla
v USD za metrsko tono za obdobje 9 zaporednih mesecev
pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtletja, ki se
začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra;
M10 aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in
najnižjih cen srednjega kurilnega olja z 1% vsebnostjo žvepla
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v USD za metrsko tono za obdobje od vključno decembra
2002 do vključno avgusta 2003 in znaša 172,967 USD/t;
E aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in
najnižjih cen ekstra lahkega kurilnega olja z 0,2% vsebnostjo
žvepla v USD za metrsko tono za obdobje 9 zaporednih mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtletja, ki
se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra;
E0 aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in
najnižjih cen ekstra lahkega kurilnega olja z 0,2% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono za obdobje od vključno
decembra 2002 do vključno avgusta 2003 in znaša 245,144
USD/t;
B aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in
najnižjih cen nafte Brent v USD za sodček za obdobje 6
zaporednih mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi
mesec četrtletja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in
1. oktobra;
B0 aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in
najnižjih cen nafte Brent v USD za sodček za obdobje od
vključno marca 2003 do vključno avgusta 2003 in znaša
31,187 USD za sodček;
TV vmesna vrednost tečajev ameriškega dolarja T($)
in evra T(EUR) do slovenskega tolarja v razmerju 0,776
T($) + 0,224 T(EUR). Pri tem predstavljata T($) in T(EUR)
aritmetično sredino desetih zaporednih objav dnevnih tečajev ameriškega dolarja in evra v obdobju do vključno dneva
izračuna prodajne cene;
TV0 izhodiščna vrednost tečajev 1 T($) = 201,6918 SIT
in 1 T(EUR) = 235,5436 SIT v razmerju 0,776 T($) + 0,224
T(EUR).
19. člen
Pri izračunu osnovne cene zemeljskega plina se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– elementi M1, E, B na 3 decimalna mesta (vhodni
podatki),
– elementi T($), T(EUR), TV na 4 decimalna mesta
(vhodni podatki),
– vmesni zmnožki in deljenja zaokrožitev na 3 decimalna mesta,
– osnovna cena cena CB zaokrožitev na 3 decimalna
mesta.
20. člen
Za izračun osnovne cene zemeljskega plina se uporabljajo:
a) povprečne mesečne cene kurilnega olja (1 pct) z 1%
in ekstra lahkega kurilnega olja (Gasoil 0,2) z 0,2% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono, objavljene v Platt’s Oilgram
Price Report v mesečni tabeli European Monthly Averages v
rubriki Cargoes FOB Med Basis Italy v vrstici za posamezno
navedeno olje,
b) povprečne mesečne cene za surovo nafto Brent v
USD za barel (sodček), objavljena v Platt’s Oilgram Price
Report v mesečni tabeli World Crude Table v rubriki FOB
Breakeven Price – za Reﬁning Center ARA,
c) dnevni srednji tečaji ameriškega dolarja in evra, objavljeni v tečajnici Banke Slovenije.
Kadar v enačbah upoštevani elementi na dan izračuna
niso v celoti na razpolago, se za izračun osnovne cene zemeljskega plina za manjkajoče obdobje upoštevajo ustrezni
zadnji objavljeni podatki. Če po objavi podatkov nastopi obveznost poračuna, se le-ta ustrezno upošteva pri izračunu
osnovne cene zemeljskega plina za naslednje obdobje.
V primeru, da se kateri od elementov ne objavlja ali ne
izračunava več ali se preneha uporabljati, se začasno, do
uveljavitve dopolnitve tega akta, uporablja drug istovrsten
podatek.
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21. člen
Osnovna cena zemeljskega plina se izračuna 25. dne v
mesecu. Kadar je navedeni dan sobota, nedelja, praznik ali
drug dela prost dan, se cena izračuna na zadnji delovni dan
pred tem dnem.
Sprememba osnovne cene zemeljskega plina se uveljavi, kadar je absolutna razlika med novo ceno in na podlagi tega akta zadnjo veljavno, osnovno ceno večja od 0,40
SIT/Sm3.
O spremembi osnovne cene zemeljskega plina in pričetku njene uveljavitve se v roku največ treh delovnih dni od
dneva izračuna osnovne cene obvesti Agencijo.
Obvestilo mora vsebovati novo ceno in na podlagi tega
akta zadnjo veljavno, osnovno ceno ter izračun nove osnovne cene z razgrajenimi elementi (po formuli), ki so vplivali na
spremembo cene.
V. NAČIN IZDAJANJA RAČUNOV IN PLAČEVANJE
1. Račun za prenos
22. člen
Sistemski operater najkasneje v roku 8 dni po zaključku
obračunskega meseca, na katerega se nanaša prenos, uporabniku omrežja izstavi račun, ki vsebuje naslednje zneske:
– mesečni znesek za prenos iz 9. člena tega akta,
– mesečni znesek za zemeljski plin za lastno rabo iz
10. člena tega akta,
– eno dvanajstino letnega zneska za izvajanje meritev
iz 11. člena tega akta.
2. Račun za izravnavo
23. člen
V primeru, da je sistemski operater za uporabnika
omrežja izvajal izravnavo odstopanj, najkasneje v roku 20
dni po zaključku meseca na katerega se nanaša prenos,
uporabniku omrežja zaračuna:
– znesek za morebitno izravnavo dovoljenih dnevnih
količinskih odstopanj (ZD), določen v 15. členu tega akta,
– znesek za morebitno izvajanje posebnih sistemskih
storitev, ki obsega:
a) znesek za morebitno prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti v mesecu (ZPK), določen v 12. členu tega
akta,
b) znesek za morebitno prekoračitev tolerančne meje
dovoljenega kumulativnega odstopanja prenosne zmogljivosti znotraj obračunskega dneva (ZC), določen v 13. členu
tega akta,
c) znesek za izravnavo nedovoljenih dnevnih količinskih
odstopanj (ZN), določen v 16. členu tega akta.
Sistemski operater zneske iz prve alinee in točke c)
druge alinee prejšnjega odstavka tega člena, v primeru negativnega mesečnega zneska za izravnavo dnevnih količinskih
odstopanj, medsebojno pobota, ter za razliko uporabniku
omrežja izda račun kot bremepis oziroma dobropis.
3. Davki in takse
24. člen
Zneski iz 22. in 23. člena tega akta, ne vključujejo davkov, taks, trošarin in drugih dajatev in jih je uporabnik omrežja
dolžan poravnati skladno s predpisi o davkih, taksah, trošarinah in drugih dajatvah.
4. Reklamacije
25. člen
Reklamacijo glede pravilnosti izdanih računov lahko
uporabnik omrežja vloži pisno do zapadlosti posameznega
računa.
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Reklamacija ne zadrži plačila nespornega dela računa
ob zapadlosti.
5. Plačilni pogoji
26. člen
Sistemski operater izda račun iz 22. in 23. člena tega
akta z zapadlostjo 30 dni po nastanku terjatve. Kot datum
nastanka terjatve šteje zadnji dan obračunskega meseca na
katerega se dostop oziroma prenos nanaša.
V primeru, da uporabnik omrežja svoje obveznosti ne
poravna vključno do dneva zapadlosti računa, sistemski operater od vključno 31. dne po nastanku terjatve in do plačila
uporabniku omrežja zaračuna zakonite zamudne obresti.
V primeru nepravočasnega plačila sistemski operater vsa
plačila uporabnika omrežja zaračunava v skladu s predpisi,
ki urejajo obligacijska razmerja.
V primeru, da uporabnik omrežja svojih obveznosti,
skladno s prvim odstavkom tega člena, ne poravna, ima
sistemski operater pravico od uporabnika omrežja nemudoma zahtevati druge, za sistemskega operaterja sprejemljive
instrumente za zavarovanje plačil, ali drugačen način plačila.
Če uporabnik omrežja le-te zahteve ne izpolni, lahko sistemski operater po preteku 72. ur od predhodnega pisnega
obvestila prekine izvajanje prenosa zemeljskega plina za
uporabnika omrežja.
VI. DOLOČANJE KOLIČIN V ČASU OKVARE
IN VZDRŽEVANJA
1. Določanje količin v času okvare merilnih naprav
27. člen
V primeru okvare merilnih naprav se šteje, da je bila v
času trajanja okvare predana oziroma prevzeta takšna količina zemeljskega plina, kot je bila povprečna predana količina
v treh primerljivih obdobjih pred okvaro, glede na odjem plina,
za katere obstajajo registrirani podatki, oziroma se upoštevajo količine, ki jih beleži merilna naprava uporabnika omrežja
ob pogoju, da ustreza vsem merilno-tehničnim predpisom.
V času okvare merilnih naprav se dnevna količinska
odstopanja zaračunajo po ceni CB. Morebitna prekoračitev
kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva se
ne obračuna.
2. Določanje količin pri menjavi merilnih naprav
28. člen
V primeru redne menjave merilnih naprav na merilnem
mestu, kjer ni dvojne meritve in uporabnik omrežja prevzema zemeljski plin, se šteje, da je bilo v času menjave
vsako uro predana količina enaka povprečni urni količini
zemeljskega plina zadnjih treh ur pred menjavo oziroma
se upošteva urna količina, zabeležena na merilni napravi
uporabnika omrežja.
V času menjave merilnih naprave se dnevna količinska
odstopanja obračunajo po ceni CB. Morebitna prekoračitev
kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva se
ne obračuna.
3. Obračun prekoračitev in odstopanj v času izrednih
vzdrževalnih del
29. člen
V primeru izrednih nenapovedanih vzdrževalnih del,
pregledov, remontov, preizkusov ali kontrolnih meritev na
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prenosnem omrežju, ko pride do motenj pri prenosu, se
dnevna količinska odstopanja obračunajo po ceni CB.
Prekoračitev kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva se ne obračuna.
VII. VELJAVNOST POGODBE O DOSTOPU
30. člen
Pogodbo o dostopu sklepata uporabnik omrežja in sistemski operater za posamezno koledarsko leto, lahko pa se
sklene tudi za več koledarskih let.
Kadar gre za novi priključek na prenosno omrežje je
začetek dostopa možen tudi med letom, v skladu z veljavnimi
sistemskimi obratovalnimi navodili za prenos zemeljskega
plina in upravljanje prenosnega omrežja.
31. člen
V primeru, da uporabnik omrežja v določenem časovnem obdobju ne načrtuje koriščenja prenosnega omrežja v
obsegu zakupljenih količin deﬁniranih v pogodbi o dostopu,
lahko uporabnik omrežja za ta čas ponudi zakupljeno zmogljivost prenosnega omrežja ostalim zainteresiranim odjemalcem iz prenosnega omrežja.
32. člen
Nastanek višje sile in iz nje izhajajoče posledice se presojajo v skladu s predpisi, ki urejajo obligacijska razmerja, in
tem aktom.
Dokazno breme v zvezi s posledicami neizpolnitve pogodbenih obveznosti nosi pogodbena stranka, ki se sklicuje
na višjo silo.
Ob nastanku višje sile je dolžna pogodbena stranka, ki
se sklicuje na višjo silo, nemudoma obvestiti drugo pogodbeno stranko o nastali višji sili. Pogodbeni stranki sta dolžni
nemudoma izvesti potrebne ukrepe, da se posledice višje
sile omejijo.
V času trajanja višje sile sta pogodbeni stranki prosti
obveznosti predaje oziroma prevzema zemeljskega plina in
s tem povezane odškodninske odgovornosti. V primeru, da
višja sila traja več kot tri mesece, se pogodbeni stranki lahko
dogovorita o spremembi pogodbe o dostopu.
VIII. KONČNI DOLOČBI
33. člen
Izhodiščna cena in osnovna cena zemeljskega plina,
izračunana na podlagi modela iz 18. do vključno 20. člena
tega akta, se uveljavi na dan uveljavitve tega akta.
34. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2005.
Št. 15-03/P2/AE
Maribor, dne 15. novembra 2004.
EVA 2004-2511-0337
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Franc Žlahtič l. r.
Vlada Republike Slovenije je dne 26. 11. 2004 s sklepom št. 382-21/2004-2 dala soglasje k temu aktu.

Stran

15740 /

Št.

131 / 6. 12. 2004

Uradni list Republike Slovenije

Priloga 1:
V tem aktu uporabljene okrajšave imajo naslednji pomen:
Oznaka

Pomen

Enota

∆Q1,d

Negativno dovoljeno dnevno količinsko odstopanje – dnevni primanjkljaj

Sm3

∆Q2,d

Pozitivno dovoljeno dnevno količinsko odstopanje – dnevni presežek

Sm3

∆Q3,d

Negativno nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje – dnevni primanjkljaj

Sm3

∆Q4,d

Pozitivno nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje – dnevni presežek

Sm3

∆QC

Kumulativno odstopanje znotraj obračunskega dneva

Sm3

QCMAX

Največje kumulativno odstopanje znotraj obračunskega dneva

Sm3/dan

C1

Cena za negativno dovoljeno dnevno količinsko odstopanje

SIT/Sm3

C2

Cena za pozitivno dovoljeno dnevno količinsko odstopanje

SIT/Sm3

C3

Cena za negativno nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje

SIT/Sm3

C4

Cena za pozitivno nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje

SIT/Sm3

CB

Osnovna cena zemeljskega plina za izravnavo

SIT/Sm3

CC

Cena prekoračitve kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva

SIT/Sm3

CLR

Cena zemeljskega plina za lastno rabo

SIT/Sm3

CPK

Osnovna cena prenosa (letno)

SIT/(Sm3/dan)

CPKi

Cena prenosa glede na zakupljeno zmogljivost (letno)

SIT/(Sm3/dan)

f1

Faktor velikosti meritve

f2

Faktor števila redukcij

MD

Mesečni znesek dostopa

OC

Prekoračitev meje tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj
obračunskega dneva

OPK,M
PK

Prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti

SIT
Sm3/dan
Sm3

Pogodbena prenosna zmogljivost (letno)

Sm3/dan

PKT,M

Največja uporabljena prenosna zmogljivost uporabnika v obračunskem mesecu

Sm3/dan

PKM

Največja uporabljena prenosna zmogljivost v obračunskem mesecu

Sm3/dan

Največja že plačana prenosna zmogljivost uporabnika

Sm3/dan

PKMAX
QR,M

Mesečna predana količina

Sm3

TD-

Tolerančna meja negativnega dovoljenega dnevnega količinskega odstopanja

%

TD+

Tolerančna meja pozitivnega dovoljenega dnevnega količinskega odstopanja

%

TDC-

Tolerančna meja negativnega dovoljenega kumulativnega odstopanja v mesecu

%

TDC+

Tolerančna meja pozitivnega dovoljenega kumulativnega odstopanja v mesecu

%

ZD

Znesek za izravnavo dovoljenih dnevnih količinskih odstopanj

SIT

ZN

Znesek za izravnavo nedovoljenih dnevnih količinskih odstopanj

SIT

ZD1

Znesek dovoljenega dnevnega odstopanja-primanjkljaj količin

SIT
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Enota

ZD2

Znesek dovoljenega dnevnega odstopanja-presežek količin

SIT

ZN3

Znesek nedovoljenega dnevnega odstopanja-primanjkljaj količin

SIT

ZN4

Znesek nedovoljenega dnevnega odstopanja-presežek količin

SIT

ZC

Znesek za prekoračitev dovoljenega kumulativnega odstopanja prenosne zmogljivosti
znotraj obračunskega dneva

SIT

ZLR

Znesek zemeljskega plina za lastno rabo

SIT

ZM

Znesek za izvajanje meritev (letno)

SIT

ZPK

Znesek za prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti

SIT

Priloga 2:
Tabela 1: Cena za prenos
CPKi

CPK1

CPK2

CPK3

CPK4

CPK5

CPK6

CPK7

CPK8

Zakupljena
zmogljivost na
letni ravni

od 0
do 4.999
(Sm3/dan)

od 5.000
do 9.999
(Sm3/dan)

od 10.000
do 24.999
(Sm3/dan)

od 25.000
do 49.999
(Sm3/dan)

od 50.000
do 99.999
(Sm3/dan)

od 100.000
do 199.999
(Sm3/dan)

od 200.000
do max.
(Sm3/dan)

Distribucije

Cena za prenos
(SIT/(Sm3/dan))

Tabela 2: Cena plina za izravnavo dovoljenih dnevnih
količinskih odstopanj
Št.
1
2

Postavka
Cena plina za negativno
dovoljeno dnevno količinsko
odstopanje – primanjkljaj
Cena plina za pozitivno
dovoljeno dnevno količinsko
odstopanje – presežek

Oznaka

Cena
(v SIT/Sm3)

C1

115% CB

C2

91% CB

Tabela 3: Cena plina za izravnavo nedovoljenih dnevnih
količinskih odstopanj
Št.
1
2

Postavka

Oznaka

Cena plina za negativno
nedovoljeno dnevno količinsko C3
odstopanje – primanjkljaj
Cena plina za pozitivno
nedovoljeno dnevno količinsko C4
odstopanje – presežek

Cena
(v SIT/
Sm3)
159% CB
68% CB

Tabela 4: Cena za prekoračitev prenosne zmogljivosti

1

2

Postavka
Cena prekoračitve
pogodbene prenosne
zmogljivosti v mesecu
(SIT/(Sm3/dan))
Cena prekoračitve tolerance
dovoljenega kumulativnega
odstopanja prenosne
zmogljivosti v obračunskem
dnevu (SIT/Sm3)

Oznaka

Cena

CPKi`

105%
CPKi

CC

12,8%
CPK

Tabela 4: Osnovna cena zemeljskega plina
Št.
1
2

Postavka
Osnovna cena zemeljskega
plina (SIT/Sm3)
Cena zemeljskega plina za
lastno rabo (SIT/Sm3)

Oznaka

Cena

CB
CLR

CB
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OBČINE

BOROVNICA
5563.

Odlok o preoblikovanju javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
dr. Ivana Korošca Borovnica

Na podlagi 2. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96), 40. in 41. člena zakona o organizaciji
in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96, 23/96, 64/01, 108/02, 34/03 in 79/03) in 16. člena
Statuta Občine Borovnica je Občinski svet občine Borovnica
na 17. redni seji dne 18. 11. 2004 sprejel

ODLOK
o preoblikovanju javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
dr. Ivana Korošca Borovnica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se Javnemu vzgojno-izobraževalnemu
zavodu »Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica«, vpisanemu v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vložno številko 1/00979/00, priključi dejavnost sedanjega
vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Borovnica (v nadaljevanju: zavod).
Ustanovitelj zavoda je Občina Borovnica.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje občinski
svet.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica.
Skrajšano ime je: Osnovna šola Borovnica.
Sedež zavoda je: 1353 Borovnica
Naslov zavoda je: Paplerjeva ulica 15, 1353 Borovnica
Zavod ima enoto vrtca z imenom:
Enota Vrtec Borovnica, ki deluje na naslovu: Paplerjeva
ulica 5, 1353 Borovnica
Svet zavoda lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja odloči, da se dejavnost vrtca izvaja v okviru zavoda, in ni
organizirano v enoti ter enoto vrtca ukine, če so za to podani
predpisani pogoji.

zunanjem obodu pa je zapisano: Osnovna šola dr. Ivana
Korošca Borovnica, Borovnica.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 35 mm, ki ima v sredini grb Republike Slovenije, na
zunanjem obodu je zapisano: Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica, Borovnica, pod tem pa je napisano: Enota
Vrtec Borovnica.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem pomenu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem, varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za
žigosanje predvsem ﬁnančne in knjigovodske dokumentacije.
Pečat iz tretjega odstavka tega člena uporablja zavod
v pravnem pomenu za žigosanje aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja izključno v imenu enote vrtec.
Enota Vrtec Borovnica sme uporabljati pečat iz prejšnjega odstavka v skladu z namenom, določenim v prejšnjem
odstavku, in v skladu s pooblastili, ki jih ima pedagoški vodja
vrtca (oziroma pomočnik ravnatelja za področje dela vrtca).
5. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
6. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik, ki ga določi ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ima v
času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda
v posameznih primerih pooblasti druge osebe.
7. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravljajo.
Finančne dokumente podpisuje eden izmed podpisnikov zavoda z deponiranimi podpisi pri Upravi za javna
naročila, ki jih določi ravnatelj.
Finančni obračun se vodi v zavodu ločeno za osnovno
šolo in enoto vrtca. S pravili zavoda se podrobneje uredijo
vprašanja ločenega ﬁnančnega obračuna, zlasti način razdelitve skupnih stroškov poslovanja.
4. Območja zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih in
vzgojno-varstvenih potreb

3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, ki jih določata
zakon in ta odlok.
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren z vsem premoženjem, s katerim razpolaga in s sredstvi, ki so v pravnem
prometu.

8. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja celotne Občine Borovnica ter naselja Pokojišče, Padež, Zavrh.

2. Pečat zavoda

9. člen
Dejavnost zavoda je:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 – dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,

4. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera
35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na

III. DEJAVNOST ZAVODA

Uradni list Republike Slovenije
– M/80.422 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.,
– H/55.510 – dejavnost menz,
– O/92.511 – dejavnost knjižnic,
– O/92.610 – obratovanje športnih objektov,
– K/74.120 – računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje,
– K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Zavod opravlja tudi organizacijo kulturnih, športnih in
drugih javnih prireditev, ter izobraževanje odraslih.
Zavod izvaja javnoveljavni program osnovnošolskega
izobraževanja za šolske in program za predšolske otroke, ki
ga sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno
izobraževanje.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
10. člen
Zavod izvaja program osnovnošolskega izobraževanja
od prvega do devetega razreda obvezne osnovne šole.
Zavod izvaja dejavnost vrtcev za predšolske otroke v
starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo.
Zavod izdaja spričevala o uspehu, ki štejejo kot javne
listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spreminjati pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki se
smejo opravljati v okviru registriranih dejavnosti in jih zavod
opravlja v manjšem obsegu ter z njimi dopolnjuje in boljša
ponudbo vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k
popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za
opravljanje vpisanih registrirnih dejavnosti.
11. člen
Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednje programe:
– dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in
se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično,
– poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se
lahko izvajajo dopoldne, popoldne ali izmenično.
Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom
od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo,
varstvo in prehrano otrok.
12. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda:
1. svet zavoda,
2. ravnatelj,
3. strokovni organi,
4. svet staršev šole,
5. svet staršev vrtca.
Zavod ima lahko tudi druge delovne organe, katerih
delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
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Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
15. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov oziroma
občanov.
Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev šole in
vrtca, in sicer tri predstavnike šole ter dva predstavnika vrtca.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na
tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon
in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetih staršev, in
sicer svet staršev šole dva predstavnika in svet staršev vrtca
enega predstavnika.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana
sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev)
v zavodu.
16. člen
Pristojnosti sveta zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda (v soglasju z
ministrom, pristojnim za šolstvo in po predhodnem mnenju
ustanovitelja in učiteljskega ter vzgojiteljskega zbora),
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema ﬁnančni načrt in letno bilanco,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni
problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski ali
učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev ali skupnost učencev,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda za
katere ni pooblaščen ravnatelj zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– razpisuje delovno mesto ravnatelja zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
če gre za potrebo po odpovedi večjemu številu delavcev
iz poslovnega razloga v skladu z zakonom o delovnih razmerjih,
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju
zavoda v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih
skupnih del,
– opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s
predpisi ali splošnimi akti zavoda.
Volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda

1. Svet zavoda

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

14. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki
ustanovitelja, predstavniki delavcev in predstavniki staršev.

17. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iz-
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tekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni
pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo izmed delavcev
osnovne šole in delavcev enote vrtca.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana
in njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev
v svetu zavoda in mora imeti aktivno volilno pravico. Sklep
o razpisu volitev se javno objavi v zavodu na oglasni deski
šole in vrtca.
Volilni komisijo se imenuje za dobo štirih let.
18. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta imajo delavci z aktivno volilno pravico:
– če je v zavodu zaposlenih dvajset do petdeset delavcev – najmanj trije delavci,
– če je v zavodu zaposlenih več kot petdeset delavcev
najmanj 10% delavcev,
– reprezentativni sindikat v zavodu.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda se predložijo
volilni komisiji najkasneje 21 dni po dnevu razpisa volitev.
Predlogi morajo biti pisni, podpisani morajo biti vsi predlagatelji, priložena morajo biti pisna soglasja h kandidaturi
vseh predlaganih kandidatov. Kandidati morajo imeti pasivno
volilno pravico.
19. člen
Glasovanje na voliščih vodi volilna komisija.
Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo
odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima
en glas. Glasovnica se oblikuje tako, da se na njej ločeno navedejo imena kandidatov za predstavnike delavcev
osnovne šole in kandidate za predstavnika delavcev vrtca,
in sicer po abecednem vrstnem redu priimkov. Pod navedbo
kandidatov se ločeno navede koliko kandidatov se voli za
predstavnike delavcev osnovne šole in koliko za predstavnike delavcev vrtca. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne
številke pred osebnimi imeni tistih kandidatov, za katere se
želi glasovati. Vsi delavci zavoda volijo vse predstavnike
delavcev.
Neveljavna je glasovnica, ki je neizpolnjena, na kateri ni
mogoče ugotoviti volje volilca in če je volilec glasoval za več
kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
20. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva
kandidata dobila enako število glasov, postane član sveta
tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik. Volilna
komisija sestavi poročilo o rezultatih volitev in ga objavi na
oglasni deski osnovne šole in vrtca v roku 5 dni od dneva
izvedbe volitev.
b) Razrešitev predstavnikov delavcev v svetu zavoda
21. člen
Postopek za razrešitev predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev osnovne šole če gre za predstavnika delavcev
osnovne šole oziroma najmanj 10% delavcev vrtca, če gre
za predstavnika delavcev vrtca, in sicer delavcev z aktivno
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volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana
sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahteva za razrešitev mora vsebovati navedbo razlogov
za razrešitev. Priloženi ji morajo biti podpisi delavcev, ki predlagajo razrešitev.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki najprej preveri
formalno pravilnosti zahteve, ne da bi presojala razloge za
razrešitev. Če volilna komisija zaradi formalnih pomanjkljivosti ne zavrne zahteve za razrešitev, v roku 30 dni razpiše
glasovanje o razrešitvi predstavnika delavcev v svetu zavoda
in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je razrešen, če je
za razrešitev glasovala več kot polovica delavcev zavoda, ki
imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o razrešitvi.
Za izvedbo glasovanja o razrešitvi predstavnika delavcev zavoda se smiselno uporabljajo določbe odloka in
zakona za volitve predstavnikov delavcev.
22. člen
Dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje
delavcev pri upravljanju zavodov, se za volitve in razrešitev
predstavnikov delavcev v svet zavoda v zadevah, ki jih ne
ureja ta odlok, uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
23. člen
Ravnatelj opravlja funkcijo pedagoškega vodje in poslovodnega organa zavoda.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela. Je poslovodni organ zavoda in pedagoški vodja osnovne šole.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport. Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora, vzgojiteljskega
zbora in mnenje ustanovitelja. Učiteljski in vzgojiteljski zbor o
mnenju glasujeta tajno.
24. člen
Pristojnosti ravnatelja
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic
in dolžnosti učencev,
– vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike, prisostvuje pri
vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
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– zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
Pomočnik ravnatelja
25. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja v osnovni šoli in pomočnika ravnatelja v enoti vrtec.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma
ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega
razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev v zavodu.
Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši,
seznaniti z razlogi za razrešite. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski oziroma
vzgojiteljski zbor.
a) Pomočnik ravnatelja za pomoč pri vodenju vrtca
26. člen
Pomočnik ravnatelja v enoti vrtca opravlja naslednje
naloge:
– pedagoške naloge,
– organizira in vodi delo enote vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja enote vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje vrtca z okoljem,
– obvešča starše o delu enote vrtca,
– druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Za dosego polne delovne obveznosti opravi pomočnik
ravnatelja v vrtcu z 8 oddelki 15 ur dela z otroki oziroma 20
ur svetovalnega dela na teden oziroma obveznost v skladu
z normativi.
Za vsak oddelek več se mu obveznost zmanjša za
1,5 ure dela z otroki oziroma za 2 uri svetovalnega dela
na teden.
Za vsak oddelek manj se mu obveznost poveča za
1,8 ure dela z otroki oziroma za 2,5 uri svetovalnega dela
na teden.
Če se število oddelkov zmanjša na 5 oddelkov, enota
vrtca nima pomočnika ravnatelja. Vodja enote je lahko vzgojitelj ali svetovalni delavec ali pomočnik ravnatelja osnovna
šola.
Delovne obveznosti pomočnika ravnatelja v vrtcu so
opredeljene v pogodbi o zaposlitvi. Delo z otroki v oddelku oziroma svetovalno delo lahko nadomesti tudi ustrezni
obseg dela v okviru šolskega programa, kar se opredeli v
pogodbi o zaposlitvi.
b) Pomočnik ravnatelja za pomoč pri vodenju osnovne
šole
27. člen
V skladu z normativi lahko ravnatelj imenuje tudi pomočnika ravnatelja v osnovni šoli.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga z vsemi pooblastili nadomešča
med njegovo odsotnostjo.
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3. Strokovni organi
28. člen
Strokovni organi v zavodu so:
a) V šoli: učiteljski in oddelčno učiteljski zbor, razrednik
in strokovni aktivi učiteljev;
b) V vrtcu: vzgojiteljski zbor, strokovni aktivi vzgojiteljev
in pomočnikov vzgojiteljev.
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci osnovne
šole, vzgojiteljski zbor pa strokovni delavci vrtca.
Strokovne aktive osnovne šole sestavljajo učitelji istega
predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktiv v enoti vrtca sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
29. člen
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor ima naslednja pooblastila:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih v zvezi
z delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov
ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in varstva in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
30. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni sodelavci,
ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku. Obravnava problematiko v oddelku, oblikuje program
dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu
z zakonom.
31. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,
analizira učne in vzgojne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih
ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen
Strokovni aktivi osnovne šole obravnavajo problematiko
predmeta oziroma predmetnega območja, usklajujejo merila
za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe
staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge,
določene z letnim delovnim načrtom.
Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega
dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
4. Svet staršev
33. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v
zavodu oblikuje svet staršev šole in svet staršev vrtca. Svet
staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po
enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic staršev za šolo opravi ravnatelj, za vrtec pa
pomočnik ravnatelja, pristojen za vodenje vrtca.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
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– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in
o letnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja oziroma pomočnika
ravnatelja o vzgojno-izobraževalni oziroma vzgojno varstveni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
34. člen
Zavod v skladu z normativi in standardi organizira
svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem
ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri
načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter
pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno
svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna
služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
35. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižno gradivo, ga strokovno obdeluje,
hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega
dela v zavodu oziroma predšolske vzgoje v vrtcu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi
minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
36. člen
Vzgojno-izobraževalno, vzgojno-varstveno in drugo
strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi
strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih
nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in
vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in
pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi
predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih in vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega
jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga spremljajoča dela opravljajo delavci, določeni s splošnim aktom o
sistemizaciji delovnih mest zavoda.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s splošnim aktom o sistemizaciji delovnih mest
zavoda.
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37. člen
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev
v zavodu se objavijo na podlagi splošnega akta zavoda o
sistemizaciji delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na
območju katere ima zavod svoj sedež, za vrtec in nadstandardne programe v šoli pa v soglasju z ustanoviteljem.
Število in vrsto sistemiziranih delovnih mest za posamezno šolsko leto pred vsakim začetkom šolskega leta
potrdi pristojno ministrstvo za šolstvo oziroma za vrtec in
nadstandardne programe v osnovni šoli župan.
Zavod si mora pred objavo prostega delovnega mesta
za osnovno šolo pridobiti soglasje ministra, za vrtec pa soglasje ustanovitelja.
Zavod mora o vsakem prostem delovnem mestu za
strokovnega delavca v vrtcu pred objavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko
vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
ZAVODA
38. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka
ter sredstva in premoženje vrtca s katerimi je do sprejema
tega odloka razpolagal Vzgojno-varstveni zavod Borovnica,
ki je opredeljeno v bilanci vrtca za leto 2004.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana
v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnino ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni
brez soglasja ustanovitelja.
39. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe
iz državnega proračuna in iz proračuna občine – ustanoviteljice, lahko pa tudi iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije,
po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju dejavnosti zavoda pri opravljanju javne službe,
upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in
standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije
ustanovitelj oziroma država.
40. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se ﬁnancirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina
izobraževalnega programa, oziroma se ne ﬁnancirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje
standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevka staršev, donacij in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejeme
pravila.
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VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA
41. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
42. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, ﬁnanciranje, namensko porabo
sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v
zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
43. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije, za kontrolo nad namensko porabo sredstev ustanovitelja pa je pristojen občinski nadzorni
odbor.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
44. člen
Zavod lahko svojo notranjo organizacijo in delo ter druga vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in
poslovanja zavoda uredi s pravili zavoda.
Zavod lahko druge zadeve, za katere tako določajo
predpisi, uredi tudi s splošnimi akti zavoda.
Pravila in druge splošne akte zavoda sprejme svet zavoda, če za njihov sprejem ni pristojen ravnatelj zavoda.
Pravila in splošni akti zavoda ne smejo biti v neskladju
s tem odlokom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda
Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica (Uradni list RS,
št. 71/96) in Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega
zavoda »Vzgojno varstveni zavod Borovnica« (Uradni list RS,
št. 71/96) in Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojnovarstvenega zavoda »Vzgojno varstveni zavod Borovnica« (Uradni list RS, št. 59/01).
Z dnem uveljavitve tega odloka se »Vrtec Borovnica«,
vpisan v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vložno številko 1/29027/00 spoji z zavodom »Osnovna
šola dr. Ivana Korošca Borovnica«, vpisanem v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko
1/00979/00.
Zavod »Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica« je
pravni naslednik zavoda »Vrtec Borovnica«.
46. člen
Ravnatelj, ki je bil imenovan za zavod »Osnovna šola
dr. Ivana Korošca Borovnica« izvaja svoje naloge do poteka
mandata.
Ravnateljici Vrtca Borovnica, z dnem 31. 12. 2004 preneha mandat.
Volitve v svet zavoda v skladu s tem odlokom se morajo
izvesti najkasneje v roku dveh mesecev od uveljavitve tega
odloka.
Predstavniki Občine Borovnica v svetu zavoda OŠ
dr. Ivana Korošca Borovnica nadaljujejo svoje delo v svetu
zavoda OŠ in Vrtca dr. Ivana Korošca Borovnica, do izteka
mandata.
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47. člen
Ravnatelj zavoda poda najkasneje v roku 1 meseca od
uveljavitve tega odloka:
– predlog za vpis dopolnitve dejavnosti zavoda v sodnem registru,
– predlog za izbris javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda »Vrtec Borovnica« iz sodnega registra,
– predlog vpisa zavoda »Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica« v register zavodov za predšolsko vzgojo, ki ga
za vrtce vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog iz prejšnjega
odstavka in drugih nalog, za katere je pristojen po zakonu,
opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela v
skladu s tem odlokom.
48. člen
Z uveljavitvijo tega odloka zavod prevzame vse delavce
»Vrtca Borovnica«.
Ravnatelj je v skladu z zakonskimi roki dolžan izvesti
vse postopke in aktivnosti za ureditev prevzema delavcev in
njihove zaposlitve v zavodu »Osnovna šola dr. Ivana Korošca
Borovnica«.
Ravnatelj v skladu s predpisi za področje delovnih razmerij in ob upoštevanju standardov in normativov zagotovi prevzetim delavcem iz »Vrtca Borovnica« vse pravice v
skladu s pogodbami o zaposlitvi, ki so jih sklenili v Vrtcu
Borovnica oziroma v skladu z zakonom.
Za »Vrtec Borovnica« se najkasneje v roku 60 dni od
uveljavitve tega odloka pripravi bilanca premoženja, s katerim je upravljal zavod do dneva uveljavitve tega odloka. Bilanca izkazuje sredstva, ki jih v upravljanje prevzame zavod
»Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica«.
Letno poročilo za Vrtec Borovnica in letno poročilo za
Osnovno šolo dr. Ivana Korošca Borovnica za leto 2004 potrdi Svet zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica.
49. člen
Ta odlok začne veljati s 1. 1. 2005 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 066/3-17/3-283/04
Borovnica, dne 18. novembra 2004.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

5564.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Borovnica

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika (Uradni list
SRS, št. 1/90, Uradni list RS, št. 13/90 in 47/92) in Statuta
Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00 in Naš
časopis december 2001) je Občinski svet občine Borovnica
na 17. redni seji dne 18. 11. 2004 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Borovnica
1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica za leto 2005
znaša 0,051 SIT in začne veljati s 1. 1. 2005.
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2. člen
Vrednost točke iz 1. člena sklepa velja za obračun nadomestila v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se uporablja od 1. 1. 2005.
Št. 066/3-17/8-288/04
Borovnica, dne 18. novembra 2004.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

5565.

Sklep o ceni programov v Vrtcu Borovnica

Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS,
št. 42/99, 17/00 in Naš časopis, december 2001) je Občinski
svet občine Borovnica na 17. redni seji dne 18. 11. 2004
sprejel naslednji

SKLEP
Cene programov v Vrtcu Borovnica se s 1. 1. 2005
zvišajo za 10% za 1. starostno skupino in za 6,36% za 2.
starostno skupino in znašajo:
– celodnevni program 1. starostna skupina
– celodnevni program 2. starostna skupina
– poldnevni program s kosilom 1. starostna
skupina
– poldnevni program s kosilom 2. starostna
skupina
– živila v ceni programa v 1. in 2. starostni
skupini od tega zajtrk 1.323 SIT, kosilo
4.158 SIT in malica 819 SIT

SIT
84.399
71.554
64.055
54.422
6.300

Za vse otroke iz Občine Borovnica, vključene v Vrtec
Borovnica, razliko med sedanjo in povišano ceno programov
vrtca v višini 50% pokriva občina iz občinskega proračuna.
Št. 066/3-17/4-284/04
Borovnica, dne 18. novembra 2004.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

BREZOVICA
5566.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 in
2005

Na podlagi določil Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 56/98 in 59/99) in 57. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00) je Občinski
svet občine Brezovica na 17. redni seji dne 24. 11. 2004 na
predlog župana sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 in 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 (Uradni list RS, št 26/04) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
Občinski proračun se določa v naslednjih zneskih:
A)
Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina / podskupina kontov

Rebalans I. 2004
v 1000 SIT

Rebalans I. 2005
v 1000 SIT

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700
Davki na dohodek in dobiček
703
Davki na premoženje
704
Domači davki na blago in storitve
707
Drugi davki
Nedavčni prihodki
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711
Takse in pristojbine
712
Denarne kazni
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
714
Drugi nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721
Prihodki od prodaje zalog
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
Prejete donacije
730
Prejete donacije iz domačih virov
731
Prejete donacije iz tujine
Transferni prihodki
740
Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij

1,108.996
991.593
859.366
727.712
93.563
38.091
–
132.227
20.352
3.863
535
9.050
98.427
41.584
20.484
–
21.100
240
240
–
75.579
75.579

1,018.864
944.909
827.330
714.659
70.525
42.146
–
117.579
21.220
4.020
557
9.412
82.370
–
–
–
–
–
–
–
73.955
73.955

Skupaj odhodki (40+41+42+43)
Tekoči odhodki
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402
Izdatki za blago in storitve
403
Plačila domačih obresti
409
Rezerve
Tekoči transferi
410
Subvencije
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412
Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam
413
Drugi tekoči domači transferi
414
Tekoči transfer v tujino
Investicijski odhodki
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
430
Investicijski transferi

1,206.137
260.936
40.799
7.260
211.377
–
1.500
448.726
19.990
57.726
35.265
335.745
–
412.891
412.891
83.584
83.584

1,018.864
270.056
45.587
7.528
214.341
–
2.600
462.443
20.789
56.811
32.376
352.467
–
238.867
238.867
47.498
47.498

-97.141

–

B)
Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Skupina / podskupina kontov
Proračun 2004
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
–
75
Prejeta vračila danih posojil
–
750
Prejeta vračila danih posojil
–
751
Prodaja kapitalskih deležev
–
752
Kupnine iz naslova privatizacije
–
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442)
–
44
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
–
440
Dana posojila
–
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
–
VI.
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
–

Proračun 2005
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

I.
70

71

72

73
74
II.
40

41

42
43
III.

Proračunski presežek / primanjkljaj (I-II)
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C)
Račun ﬁnanciranja
Skupina / podskupina kontov
VII.
Zadolževanje (500)
50
Zadolževanje
500
Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55
Odplačila dolga
550
Odplačila domačega dolga
IX.
Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
XI.
Neto ﬁnanciranje (VI.+X.)

Proračun 2004
–
–
–
–
–
–
-97.141
97.141
97.141

Proračun 2005
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova prerazporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov
in računu ﬁnančnih terjatev in naložb.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 37/2004
Brezovica, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

5567.

Spremembe Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Brezovica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni
list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet občine Brezovica
na 17. redni seji, z dne 24. 11. 2004 sprejel

SPREMEMBO ODLOKA
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V24 Rakitna
1. člen
V 6. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto V24 Rakitna (Uradni list RS, št. 11/95) se v
točki »5. Območje urejanja VS 24/5-1 Jezero, VS 24/5-2 Jezero, VS 24/5-3 Jezero ter VS 24/6 Stelnik« na koncu doda
nova alinea, ki se glasi:
»Na parceli številka 808/6 k.o. Rakitna je dovoljena
gradnja stanovanjskega objekta.«
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati peti dan po objavi
v Uradnem listu RS.
Št. 39/2004
Brezovica, dne 24. novembra 2004.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

SPREMEMBE ODLOKA
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Brezovica
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 53/96) se v 11. členu
v tabeli namembnost – Stanovanjski namen za I. območje
izenači s točkami za II. območje, in sicer iz 40 na 30 točk.
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005
naprej.
Št. 38/2004
Brezovica, dne 24. novembra 2004.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

5568.

Sprememba Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto V24 Rakitna

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine
Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski
svet občine Brezovica na 17. redni seji dne 24. 11. 2004
sprejel

DOL PRI LJUBLJANI
5569.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju javne porabe
Občine Dol pri Ljubljani

Na podlagi petega odstavka 57. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 33. člena Zakona o
javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99), 29. členom Statuta
Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02) je župan
Občine Dol pri Ljubljani dne 1. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju javne porabe Občine
Dol pri Ljubljani
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto
2005 se ﬁnanciranje potreb proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2004,
vendar najdlje do 31. 3. 2005.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se uporabljajo sredstva v višini sorazmerno porabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 2004.
V okviru začasnega ﬁnanciranja se dovoljuje ﬁnanciranje investicij v teku.
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3. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2005.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne
1. januarja 2005.

41

Št. 40502-0002-2004/5
Dol pri Ljubljani, dne 1. decembra 2004.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r

42
43
III.

DORNAVA
5570.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Dornava za leto 2004

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99), spremembe in dopolnitve
statuta (Uradni Vestnik Občine Dornava št. 2/00 in 1/03) je Občinski svet občine Dornava na 19. seji dne 24. 11. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Dornava za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Dornava za leto 2004
(Uradni list RS, št. 8/04) se spremeni 2. člen odloka tako,
da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
v tisoč tolarjev
Skupina /Podskupina kontov
Proračun leta 2004
l.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
273.942
Tekoči prihodki (70+71)
124.862
70 Davčni prihodki
111.142
700 Davki na dohodek in dobiček
85.927
703 Davki na premoženje
12.032
704 Domači davki na blago in storitve
13.183
706 Drugi davki
–
71 Nedavčni prihodki
13.720
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
7.151
711 Takse in pristojbine
1.114
712 Denarne kazni
65
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
714 Drugi nedavčni prihodki
5.390
72 Kapitalski prihodki
436
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerial. premoženja
436
73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 Transferni prihodki
148.644
740 Transferni prihodki iz drugih
Javnoﬁnančnih institucij
148.644
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
353.653
40 Tekoči odhodki
82.984
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
16.138
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401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 3.827
402 Izdatki za blago in storitve
63.019
403 Plačila domačih obresti
–
404 Rezerve
–
Tekoči transferi
91.607
410 Subvencije
3.300
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
39.054
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
13.561
413 Drugi tekoči domači transferi
35.692
414 Tekoči transferi v tujino
Investicijski odhodki
159.780
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
159.780
Investicijski transferi
19.282
430 Investicijski transferi
19.282
Proračunski presežek (I.-lI.)
(proračunski primanjkljaj)
–79.711

B) Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Skupina/Podkupina kontov
Proračun leta 2004
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442)
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)
C) Račun ﬁnanciranja
Skupina/Podkupina kontov
Proračun leta 2004
VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)
–79.711
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
XI. Neto ﬁnanciranje (VI.+X.-IX.)
79.711
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-01-504/04
Dornava, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.

JESENICE
5571.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
podeželje v Občini Jesenice (planska celota J5
in J6)

Na podlagi 12. in 175. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) ter 10. in 33. člena
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Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski
svet občine Jesenice na 21. seji dne 25. 11. 2004 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v
Občini Jesenice (planska celota J5 in J6)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana občine Jesenice za obdobje 1986–1995/2000 (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 2/90) in v skladu z odločitvami družbenega plana občine Jesenice za obdobje 1986–1990
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/86) z dopolnitvami (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89, 4/90 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90,
26/91, 1/93, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98) ter 1. člena Zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90) sprejmejo novi prostorski ureditveni pogoji za
plansko celoto J5 – Podeželje v Občini Jesenice.
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji
za podeželje v Občini Jesenice, ki jih je izdelal Atelje PRIZMA
d.o.o. pod številko naloga 012-21/99 v oktobru 2004.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– graﬁčni prikaz razmejitev območij, meril in pogojev
za posege v prostor ter varovanih območij na preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:5000,
– obrazložitev in utemeljitev pogojev za posege v prostor ter
– soglasja pristojnih organov in organizacij.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
– funkcijo območja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto graditve ali drugega posega,
– merila in pogoje za oblikovanje posegov v prostor,
– merila in pogoje za določanje gradbenih parcel in
funkcionalnih zemljišč,
– merila in pogoje za prometno urejanje in urejanje
sistemov zvez,
– merila in pogoje za komunalno in energetsko opremljanje,
– merila in pogoje za varstvo voda in vodnih virov ter,
– merila in pogoje za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Pogoji so določeni za celotno obravnavano območje, za
posamezna območja urejanja, za površine in za ureditvene
enote. Za ureditvene enote so določena tudi območja varstva
pred hrupom.
4. člen
Primarne dejavnosti po tem odloku so kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov.
Terciarne dejavnosti po tem odloku so trgovina, promet,
gostinstvo, turizem in storitve.
Kvartarne dejavnosti po tem odloku so zdravstvo, socialno in otroško varstvo, šport in rekreacija, šolstvo, kultura,
uprava, cerkev in svobodni poklici.
Enostavni objekti po tem odloku so objekti, navedeni
v ZGO-1 in Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih
in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so
v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči ter zanje ni potrebno gradbeno dovoljenje. Delijo se na pomožne objekte,
začasne objekte, vadbene objekte, spominske objekte in
urbano opremo.
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II. MEJA OBMOČJA, KI SE UREJA S PROSTORSKIMI
UREDITVENIMI POGOJI
5. člen
Območje, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi
pogoji obsega naselja Hrušica (del), Plavški rovt, Prihodi,
Planina pod Golico, Javorniški rovt, Koroška Bela (del) in Potoki. Meja se spremeni zaradi novo nastale Občine Žirovnica.
Posledica je tudi sprememba površine Občine Jesenice.
Meja območja, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji, je prikazana v graﬁčnih prikazih na preglednem
katastrskem načrtu (merilo 1:5000) in poteka od severozahodne točke (list Mojstrana 37) od severozahodne točke
parcele št. 399/1 k.o. Hrušica po zahodni meji k. o. Hrušica
do severnega roba naselja Hrušica, od tu poteka proti vzhodu tako da seka južni del parcele 349/1, poteka po severnem robu parcel 339, 342, 331, 330, 423 (pot), deli parcelo
343/13, deli parcelo 424 (pot) in poteka po njenem severnem
robu, deli parcelo 344/1, poteka po severnem robu parcel
48, 49 in 485/4 (pot), deli parcelo 485/4 in 345/2, poteka po
severnem robu parcele 425/4 (pot), deli parcelo 3345/3, poteka po severnem robu parcele 425/4 (pot) in 78/1 (vse k.o.
Hrušica) ter po severnem robu parcele 528/6 k.o. Prihodi.
Na listu Mojstrana 48 meja poteka po severnem robu
parcele 528/6, jo deli in poteka po njenem severovzhodnem
robu, poteka po severnem robu parcel 528/7, 528/8, 528/9,
528/10 in 528/11, poteka po zahodnem robu parcele 849
(pot) in jo deli, poteka po severnem robu parcel 527/18 in
527/21, deli parceli 527/6 in 527/28, poteka po zahodnem
robu parcele 865/2, poteka po severnem robu parcele 526/2,
deli parcelo 525/1 (pot), poteka po severnem robu parcele
523/22, deli parceli 523/16 in 845 (pot), poteka po severnem
in vzhodnem robu parcele 521/17 ter po vzhodnem robu
parcele 521/16 (vse k.o. Prihodi)
Na listu Bled 8 meja poteka po vzhodnem robu parcel
521/16, 521/1 (pot), po vzhodnem robu parcele 522/3, po
severnem robu parcel 521/11 in 444/1, deli parceli 444/13 in
444/14 (vse k.o.o. Prihodi).
Na listu Bled 9 meja deli parcelo 444/15, poteka po
zahodnem robu parcele 444/42 (pot), deli parcelo 444/19,
poteka po zahodnem, severnem in vzhodnem robu parcele
444/23, deli parcelo 835 (pot) in poteka po njenem severnem
robu, poteka po severnem in vzhodnem robu parcele 443/2,
po južnem robu parcele 830, po severnem in vzhodnem
robu parcele 325/22, po vzhodnem robu parcele 325/21, po
severnem robu parcel 862/5 (pot), 325/21, 325/20, 325/156,
325/49 in 325/18, po vzhodnem robu parcele 325/150, po
severnem robu parcele 325/163 (vse k.o. Prihodi) ter po
severnem robu parcele 248/85 k.o. Javorniški rovt.
Na listu Bled 10 meja poteka po severnem robu parcele 248/85, po zahodnem robu parcele 248/43, deli parcelo
248/41, poteka po zahodnem robu parcele 252, deli parcele
248/41, 252/1 in 248/40, poteka po vzhodnem robu parcele
248/40, deli parcelo 493, poteka po severnem in vzhodnem
robu parcele 254/2, deli parcelo 512 in poteka po njenem
severnem robu (vse k.o. Javorniški rovt), poteka po severnem robu parcel 597/237 in 405, deli parcelo 597/418 (pot),
poteka po njenem vzhodnem robu in jo ponovno deli, poteka
po vzhodnem robu parcele 597/242 in jo deli, poteka po severnem robu parcele 691/1 (pot), po zahodnem robu parcele
35, severnem robu parcele 33, deli parcelo 597/245, poteka
po severnem robu parcel 597/398, 23, 19, 693 in 12, deli
parcelo 597/248, poteka po severnem robu parcele 6, deli
parcelo 693, poteka po severnem in vzhodnem robu parcele
3/1, deli parcelo 15/2, deli parcelo 715/2 (potok) in poteka
po njenem južnem robu, poteka po vzhodnem robu parcel
177/5, 177/1, 181, 182, 184/1, 692/1, 199, 200, 204 in 203,
deli parcelo 694 (pot), poteka po vzhodnem robu parcel 207,
212, 213, 595 (pot), 592, 593 in 594, deli parcelo 597/343,
poteka po vzhodnem robu parcel 591/1, 585/3, 594, po
severnem in zahodnem robu parcele 582/1, po zahodnem
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robu parcel 581 in 718, poteka po vzhodnem robu parcele
579 (vse k.o. Koroška Bela) do vzhodnega roba k.o. Koroška
Bela; od tu poteka meja po vzhodnem robu k.o. Koroška Bela
v smeri proti jugu.
Na listu Bled 20 meja poteka po vzhodnem robu k.o.
Koroška Bela do meje s k.o. Blejska Dobrava in nato po severnem robu k.o. Blejska Dobrava v smeri proti vzhodu.
Na listu Radovljica 11 meja poteka po severnem robu
k.o. Blejska Dobrava v smeri proti vzhodu, nato po vzhodnem
robu k.o. Blejska Dobrava v smeri proti jugu do in sledi ob-
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činski meji z Občino Bled po strugi reke Save, nato poteka
proti severovzhodu po občinski meji z Občino Radovljica do
državne meje preko listov Bled 12, 13, 14, 4 do lista Radovljica 5. Državni meji sledi proti zahodu preko listov Radovljica
5, 4, 3, 2, 1, Borovlje 41 in 31 ter Mojstrana 40, 39, 38 in 37
do začetne (izhodiščne) točke.
6. člen
1. Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje
za površine zunaj ureditvenih območij, ki so:

površine, trajno namenjene kmetijski proizvodnji – prvo območje kmetijskih zemljišč
kmetijske površine – drugo območje kmetijskih zemljišč
gozdne površine
varovalni gozd
gozd posebnega namena
površine v zaraščanju v gozdne površine
naravne površine, nerodovitno zemljišče, skalovje, melišča
vodne površine
območje eksploatacije
površina razpršene gradnje – stavbna zemljišča
2. Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za naslednja območja urejanja:
Naziv območja urejanja

Plavški rovt
Planina pod Golico
Planina pod Golico
Planina pod Golico
Planina pod Golico
Planina pod Golico
Belcjan
Prihodi
Javorniški rovt
Javorniški rovt
Javorniški rovt
Španov vrh
(prekrivajoča raba)
Pristava – Zoisov park
(prekrivajoča raba)
Tematski park po rudarski
poti naših prednikov
(prekrivajoča raba)
Trilobit
Žerjavec – počitniške hiše
Prihodi – počitniške hiše
Betelj – počitniške hiše
Javorniški rovt – počitniške
hiše
Potoki
magistralna cesta odsek
Potoki-Moste
železnica Jesenice –
Ljubljana, odsek Potoki –
Moste

Planska
celota

Oznaka
območja
urejanja

Okvirna
površina
m2

J5
J5
J5
J5
J5
J5
J5
J5
J5
J5
J5
J5

S1
S2/1
S2/2
S2/3
S2/4
S2/5
S2/6
S3
S4
S5
S6
R1

J5

R2/p

J5

R4

J5
J5
J5
J5
J5

R3
W1
W2
W3
W4

8.955
35.162
4.806
40.405
51.850

ve
v
v

J6

S1
T2/4

23.387

v, ve

T3/5

23.443
130.800
16.144
20.553
9.003
9.181
9.677
21.080
41.121
8.393

Ureditvene
enote
v
v
v
v
v
e, v

Način
urejanja

ve
ve
ve
ve
1, 2, G, z

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
UN*
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP

1, 2, z

UN*

Območja
varstva
pred
hrupom
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3

UN*
PUP
ZN*
PUP
PUP
PUP

2
2
3
2

PUP
PUP

3
4

LN*

4

Opomba: * označuje predvidene PIN
Meja območja, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji, meje območij urejanja in površin ter meje ureditvenih
enot so določene v graﬁčnem prikazu.

Stran

15754 /

Št.

131 / 6. 12. 2004

III. SKUPNI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
7. člen
Skupni pogoji veljajo za vsa istovrstna območja urejanja, ureditvene enote ali površine, razen če v posebnih
pogojih ni določeno drugače.
3.1 Namembnost območij in površin
8. člen
Funkcije območij in površin
Na vseh zemljiščih so dopustne:
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,
komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za telekomunikacije),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih in rekreacijskih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
V območjih za stanovanja (S) so dopustni posegi za
naslednje dejavnosti:
– stanovanja,
– počitniška stanovanja, vendar le kot sprememba namembnosti obstoječih objektov, novogradnje počitniških hišic
niso dopustne.
– spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij, ki so: trgovine osnovne oskrbe, gostinstvo in storitve,
ki ne motijo okolice in katerih zazidana površina ne presega
300 m2,
– kvartarne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki ne motijo okolice in po površini ne presegajo 200 m2.
V območjih za stanovanja v ureditvenih enotah v – vas
so dopustni tudi posegi za kmetijstvo. V območjih za stanovanja, v ureditvenih enotah ve – vaška enodružinska zazidava
so dopustni posegi za kmetijstvo, če gre za posege na obstoječih kmetijah oziroma kmetijskih objektih ali za prekrivajočo dejavnost oziroma rabo na meji območja s kmetijskim
zemljiščem in za prostočasne dejavnosti, ki so povezane s
kmetijstvom.
V območjih za proizvodnjo (P) so dopustni posegi za
naslednje dejavnosti:
– proizvodnja,
– terciarne dejavnosti in
– kvartarne dejavnosti.
V območju za počitniške hiše (W) so dopustni posegi za
naslednje dejavnosti:
– počitniške hiše vendar koristna bivalna površina ne
sme preseči 70 m2,
– gostinstvo do koristne površine 40 m2.
V območjih za rekreacijo (R) so dopustne ureditve in
naprave za potrebe športa in rekreacije. Objekti so dopustni,
vendar je namembnost lahko le za rekreacijo ali da dopolnjuje rekreacijsko namembnost območja. Velikost objektov
je dovoljena do največ 70 m2 koristne etažne površine. Dovoljene so tudi trgovine in gostinski poslovni prostori, ki se
povezujejo s športom in rekreacijo.
V območjih za obstoječa smučišča (prekrivajoča raba)
(RS) so dopustne ureditve in naprave za potrebe smučanja in
rekreacije. Objekti so dopustni, vendar je namembnost lahko
le za rekreacijo ali taka, da dopolnjuje rekreacijsko namembnost območja. Velikost objektov je dovoljena do največ 70 m2
koristne etažne površine. Dovoljeni so gostinski poslovni
prostori, ki se povezujejo s športom in rekreacijo.
V območjih za nova smučišča (prekrivajoča raba) (RS1)
so dopustne ureditve in naprave za potrebe smučanja. Objekti so dopustni, pod pogojem, da ne ovirajo izvedbo smučarskih prog, vendar je namembnost lahko le taka, da dopolnjuje smučarsko namembnost območja. Velikost objektov je
dovoljena do največ 70 m2 koristne etažne površine. Dovoljeni so gostinski poslovni prostori, ki se povezujejo s predlaganim športom. Obstoječi objekti v območju prekrivajoče
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rabe smučišč se lahko vzdržujejo ali odstranijo.
V območjih za promet (T) so dopustne dejavnosti za
komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo ter sistemi
zvez ter oskrbe za prometne površine do koristne površine
70 m2.
Območja (z) – površine razpršene gradnje – predstavljajo stavbna zemljišča z naslednjimi kategorijami izključne
namenske rabe:
zx – izjemni posegi na kmetijskih zemljiščih za potrebe
kmetijstva,
zo – oskrbna dejavnost,
zs – stanovanjski objekti,
zt – turistična dejavnost,
zk – kmetija,
zpš – planšarska (pastirska) koča,
zpl – planinska koča,
zm – mešana raba,
zw – počitniške hiše (vikendi),
Na površinah razpršene gradnje (zx) so dopustni posegi
za naslednje dejavnosti:
– izjemni posegi na kmetijskih zemljiščih za potrebe
kmetijstva.
Na površinah razpršene gradnje (zo) so dopustni posegi
za naslednje dejavnosti:
– oskrba (vodohrami, črpališča, transformatorji, male
HE, ČN in podobno)
Na površinah razpršene gradnje (zs) so dopustni posegi
za naslednje dejavnosti:
– stanovanjske hiše,
– kmetijstvo in gozdarstvo,
– lov in ribolov,
– proizvodnja,
– terciarne dejavnosti in
– kvartarne dejavnosti.
Na površinah razpršene gradnje (zt) so dopustni posegi
za naslednje dejavnosti:
– turistični objekti,
– kmetijstvo in gozdarstvo,
– lov in ribolov,
– terciarne dejavnosti,
– dejavnosti za prosti čas.
Na površinah razpršene gradnje (zk) so dopustni posegi
za naslednje dejavnosti:
– kmetijstvo in gozdarstvo,
– lov in ribolov,
– turizem,
– dejavnosti za prosti čas,
– proizvodnja,
– terciarne dejavnosti,
– kvartarne dejavnosti.
Na površinah razpršene gradnje (zpš) so dopustni posegi
za naslednje dejavnosti:
– kmetijstvo in gozdarstvo,
– lov in ribolov,
– dejavnosti za prosti čas,
– turizem.
Na površinah razpršene gradnje (zpl) so dopustni posegi
za naslednje dejavnosti:
– pohodništvo in turizem,
– lov,
– dejavnosti za prosti čas.
Na površinah razpršene gradnje (zm) so dopustni posegi
za naslednje dejavnosti:
– kmetijstvo, gozdarstvo, dopolnilne dejavnosti in storitve na kmetijah, nemoteče proizvodne in transportne dejavnosti,
– lov in ribolov,
– dejavnosti za prosti čas,
– turizem.
Na površinah razpršene gradnje (zw) so dopustni posegi
za naslednje dejavnosti:
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– počitniške hiše do koristne površine 70 m2,
– turizem,
– kmetijstvo in gozdarstvo,
– lov in ribolov,
– dejavnosti za prosti čas.
Na kmetijskih zemljiščih (1), (2) so dopustni posegi za
naslednje dejavnosti:
– kmetijstvo, gozdarstvo,
– rekreacija, šport (prekrivajoča raba),
– lov in ribolov,
– naravna in kulturna dediščina.
Na gozdnih zemljiščih (G) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– kmetijstvo, gozdarstvo,
– rekreacija, šport, pohodništvo, kulturna dediščina,
– dejavnosti za prosti čas,
– lov in ribolov.
Na gozdnih zemljiščih (Gv) so ob presoji vplivov na okolje dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– gozdarstvo,
– planinska paša, kjer je opredeljena z gozdnogojitvenim načrtom
– pohodništvo, kulturna dediščina,
– lov in ribolov.
Prepovedani so posegi, ki bi zahtevali preoblikovanje
reliefa in spremembo talnega proﬁla, redna sečnja drevja in
grmovja je prepovedana, dopustne so le sanitarne sečnje
in sečnje na površini do 5 arov zaradi krepitve varovalne
funkcije.
Na gozdnih zemljiščih (Gn) velja režim, kot je določen v
predpisu o razglasitvi statusa gozdov.
Na zemljiščih v zaraščanju v gozdne površine (Gs) so
dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– čiščenje in posek prirastka,
– kmetijstvo, planšarstvo,
– rekreacija, šport, pohodništvo, kulturna dediščina,
– dejavnosti za prosti čas,
– lov in ribolov.
Na naravnih površinah, kot so nerodovitna zemljišča,
skalovje in melišča posegi niso dopustni.
Na območjih vodnih zemljišč (V) so dopustne tudi ureditve za rekreacijo in ribolov.
Na območjih eksploatacije (E) je dopustno izkoriščanje
naravnih materialov, postavljanje začasnih objektov in naprav za potrebe izkoriščanja. Dopustna je tudi sprememba
namembnosti v športna in rekreacijska območja ter sanacija
teh območij.
Na območju smučišč (prekrivajoča raba) (RS, RS1) so
ob presoji vplivov na okolje dopustni posegi za naslednje
dejavnosti:
– kmetijstvo, gozdarstvo,
– pohodništvo, kulturna dediščina,
– lov in ribolov.
Dovoljeni so posegi za oblikovanje smučarskih prog, ki
bodo v dopustni meri preoblikovali relief in spremenili talni
proﬁl, redna sečnja drevja in grmovja je dopustna, prav tako
sanitarna sečnja.
Na celotnem območju ni dopustna gradnja nakupovalnih središč.
9. člen
3.2 Dopustne vrste posegov
1. V ureditveni enoti vaško jedro (v) so
– za stanovanjske objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrtno dejavnost
in
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• odstranitve objektov
– za gospodarska poslopja dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrtno dejavnost
in
• odstranitve objektov;
– za objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za druge terciarne in
kvartarne dejavnosti in
• odstranitve objektov;
– za obrtne delavnice dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrtno dejavnost
in
• odstranitve objektov;
– za enostavne objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• nove gradnje in
• odstranitve objektov.
2. V ureditveni enoti vaška enodružinska zazidava (ve)
so:
– za stanovanjske objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrt in kmetijstvo
in
• odstranitve objektov;
– za objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrt,
• odstranitve objektov;
– za enostavne objekte (in sicer: gospodarska poslopja,
garaže, drvarnice, vrtne lope, čebelnjake in nadstrešnice)
dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za rekreacijo in prostočasne dejavnosti in
• odstranitve objektov.
3. V ureditveni enoti razpršena gradnja (zx) so
– za izjemne posege na kmetijskih zemljiščih za potrebe
kmetijstva in gozdarstva
• vzdrževalna dela,
• rekonstrukcije, dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• odstranitve objektov;
4. V ureditveni enoti razpršena gradnja (zo) so
– za objekte oskrbe dopustna:
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• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje, kjer to dopušča velikost območja,
• odstranitve objektov.
– za enostavne objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• nove gradnje in
• odstranitve objektov.
5. V ureditveni enoti razpršena gradnja (zs) so
– za stanovanjske objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje, kjer to dopušča velikost območja,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za proizvodno obrt,
rekreacijo in prostočasne dejavnosti ter kmetijstvo,
• odstranitve objektov;
– za gospodarska poslopja dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrtne dejavnosti,
rekreacijo in prostočasne dejavnosti ter
• odstranitve objektov;
– za objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za druge terciarne in
kvartarne dejavnosti, rekreacijo in prostočasne dejavnosti
ter kmetijstvo,
• odstranitve objektov;
– za obrtne delavnice dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrtno dejavnost,
rekreacijo in prostočasne dejavnosti ter kmetijstvo,
• odstranitve objektov;
– za enostavne objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• nove gradnje in
• odstranitve objektov.
6. V ureditveni enoti razpršena gradnja (zt) so
– za turistične objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje, kjer to dopušča velikost območja,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti, rekreacijo in prostočasne
dejavnosti,
• odstranitve objektov;
– za gospodarska poslopja dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti, rekreacijo in prostočasne
dejavnosti ter
• odstranitve objektov;
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– za enostavne objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• nove gradnje in
• odstranitve objektov.
7. V ureditveni enoti razpršena gradnja (zk) so
– za kmetijske objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje, kjer to dopušča velikost območja,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za proizvodno obrt,
rekreacijo in prostočasne dejavnosti ter kmetijstvo,
• odstranitve objektov;
– za gospodarska poslopja dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrtne dejavnosti,
rekreacijo in prostočasne dejavnosti ter
• odstranitve objektov;
– za objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za druge terciarne in
kvartarne dejavnosti, rekreacijo in prostočasne dejavnosti
ter kmetijstvo,
• odstranitve objektov;
– za obrtne delavnice dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrtno dejavnost,
rekreacijo in prostočasne dejavnosti ter kmetijstvo,
• odstranitve objektov;
– za enostavne objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• nove gradnje in
• odstranitve objektov.
8. V ureditveni enoti razpršena gradnja (zpš) so
– za planšarske objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje, kjer so opuščeni objekti ali ruševine
nekdanjih objektov,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti, rekreacijo in prostočasne
dejavnosti ter kmetijstvo,
• odstranitve objektov;
– za gospodarska poslopja dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti, rekreacijo in prostočasne
dejavnosti ter
• odstranitve objektov;
– za enostavne objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• nove gradnje in
• odstranitve objektov.
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9. V ureditveni enoti razpršena gradnja (zpl) so
– za planinske koče dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje, kjer so opuščeni objekti ali ruševine
nekdanjih objektov,
• odstranitve objektov;
– za enostavne objekte v sklopu koč dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• nove gradnje in
• odstranitve objektov.
10. V ureditveni enoti razpršena gradnja (zm) so za mešano rabo dopustna:
– za kmetijske objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje, kjer to dopušča velikost območja,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za proizvodno obrt,
rekreacijo in prostočasne dejavnosti ter kmetijstvo,
• odstranitve objektov;
– za gospodarska poslopja dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrtne dejavnosti,
rekreacijo in prostočasne dejavnosti ter
• odstranitve objektov;
– za objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za druge terciarne in
kvartarne dejavnosti, rekreacijo in prostočasne dejavnosti
ter kmetijstvo,
• odstranitve objektov;
– za obrtne delavnice dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrtno dejavnost,
rekreacijo in prostočasne dejavnosti ter kmetijstvo,
• odstranitve objektov;
– za enostavne objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• nove gradnje in
• odstranitve objektov.
11. V ureditveni enoti razpršena gradnja (zw) so
– za počitniške objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje, kjer to dopušča velikost območja,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti, rekreacijo in prostočasne
dejavnosti ter kmetijstvo,
• odstranitve objektov;
– za enostavne objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• nove gradnje in
• odstranitve objektov.
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12. Na gozdnih površinah so dopustne postavitve lovskih prež in ureditve za rekreacijo. Niso pa dopustni posegi,
ki bi oslabili gozdni rob ali skupino dreves.
Na območjih gozdov (G) so:
– na gozdnih zemljiščih dopustne ureditve gozdarskih
naprav ter objekti in ureditve za rekreacijo;
– v varovanih gozdovih (Gv) dopustne le sanitarne sečnje, posek posameznih dreves, ki ogrožajo stabilnost tal. Posek nizke intenzitete na manjših položnejših površinah tako,
da varovalne funkcije gozdov ter gozdov v njihovi neposrednji
bližini v pasu 60 m ni dopusten;
– na gozdnih zemljiščih (Gs) dopustne gradnje in ureditve za potrebe gozdarstva, lovstva in vzdrževalna dela,
adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav.
Na vseh zemljiščih, razen v območjih, za katera bodo
izdelani prostorski izvedbeni načrti, so:
– za obstoječe objekte na stavbnih zemljiščih dopustna
vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov, dopustne so tudi spremembe
namembnosti v dejavnosti, ki so za posamezno območje
urejanja določene v 8. členu tega odloka ter obrazložene v
4. členu tega odloka,
– na stavbnih zemljiščih dopustne postavitve pomožnih
in začasnih objektov,
– izven stavbnih zemljišč dopustne postavitve pomožnih
objektov za potrebe kmetijstva, ograje so dopustne le za potrebe varstva narave, gozdarstva, kmetijstva, varstva voda,
lova in rekreacije.
IV. VARSTVO OKOLJA
10. člen
Vse objekte, ki imajo ali so priključeni na vodovod, je
potrebno priključiti na kanalizacijo za odvod odpadne vode in
na čistilno napravo za njeno čiščenje. Do izgradnje omrežja in
naprav za odvod in čiščenje odpadnih voda so obvezne vodotesne greznice, ki jih prazni in vsebino odvaža pooblaščena
organizacija na čistilno napravo Jesenice. Evidenca praznjenja
greznic se vodi in hrani na upravi čistilne naprave Jesenice.
Na območjih, kjer gradnja javne kanalizacije ni mogoča ali
smiselna, je dopustna gradnja malih čistilnih naprav.
Jame za gnojnico in gnojevko, gnojiščne in gnojne
jame morajo biti vodotesne in dovolj velike za polletno kapaciteto.
Strešne in meteorne vode se odvajajo v ponikovalnico.
Zaledne in talne vode se speljejo v ponikovalnico ali urejeno
meteorno kanalizacijo.
V območjih počitniških hiš niso dopustne cisterne za
kurilno olje. Rezervoarji za plin so lahko le vkopani.
V. REZERVATI IN VARSTVENA OBMOČJA
11. člen
V območjih rezervatov in varstvenih pasov infrastrukturnih
omrežij in naprav, v območjih varstva naravne in kulturne dediščine, v območjih zemljišč, ki so trajno namenjena kmetijstvu
(1. območje kmetijskih zemljišč), v varovanih gozdovih (Gv), v
gozdovih posebnega namena (Gn) ter v varstvenih območjih
vodnih virov in voda, ki so določeni v graﬁčnih prikazih, je izvajanje posegov omejeno skladno z veljavnimi predpisi ter s pogoji,
opredeljenimi v 10., 12., 42., in 44. členu tega odloka.
5.1 Območja za katera bodo izdelani prostorski izvedbeni načrti
12. člen
Na območjih za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, so do sprejetja le-teh dopustni le
naslednji posegi:
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– nujna vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije
na obstoječih objektih in napravah,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
v dejavnosti, ki so na podlagi 8. člena tega odloka dopustne
v tem območju.
– postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav
ter ozelenitve, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja prostorskega izvedbenega načrta, če so v nasprotju s predvidenimi posegi v prostorskem
izvedbenem načrtu,
– vzdrževalna dela infrastrukturnega omrežja in naprav;
rekonstrukcije in novogradnje infrastrukturnih objektov in naprav so dopustne le, če so skladne s planiranimi prostorskimi
izvedbenimi načrti,
– odstranitve obstoječih objektov in naprav,
– izjemoma tudi novogradnje, pod pogojem, da ne bodo
ovirali kasnejšega načrtovanja in da so skladni s predvidenimi ureditvami.
Navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da ne bodo
ovirali kasnejšega načrtovanja in da so skladni s predvidenimi ureditvami. Skladnost s predvidenimi ureditvami ugotavlja
na podlagi programske zasnove ali osnutka prostorskega
izvedbenega načrta za prostor odgovoren del uprave Občine
Jesenice in za poseg izda izjavo o skladnosti.
VI. POGOJI ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
6.1 Urbanistično oblikovanje
13. člen
Varovani robovi naselij pomenijo popolno prepoved
gradnje preko meje stavbnih zemljišč.
V območjih značilnih pogledov niso dopustne ureditve in
gradnje, ki bi zakrile kvalitetne poglede na objekte, skupino
objektov, del naselja in na naravne dominante ali značilne
poglede na okolico.
14. člen
Pri določanju višine objektov je treba poleg predpisanih
dopustnih višin za posamezne vrste objektov upoštevati tudi
vertikalne gabarite naselja oziroma zaselka, tako da novi
objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe naselja oziroma zaselka, kar se ugotovi s prikazom, ki je sestavni del
projektne dokumentacije.
Novi objekti ne smejo biti postavljeni na vizualno izpostavljenih legah.
15. člen
Novogradnje objektov na površinah, ki niso namenjene
poselitvi, niso dopustne.
Enostavni objekti razen senikov, kozolcev in čebelnjakov, morajo biti postavljeni v neposredni bližini osnovnega
objekta, tako da objekti tvorijo zaključeno gručo poslopij. Za
potrebe vzdrževanja gozdnih površin, ki tvorijo zaokroženo
(zaključeno) celoto nad 1 ha, je na gozdnih zemljiščih (G)
možno postaviti lopo za orodje velikosti do 15 m2.
Začasnih objektov ni dopustno postavljati v območjih ali
v neposredni bližini objektov naravne in kulturne dediščine.
6.2 Arhitekturno oblikovanje
16. člen
Oblikovanje stavbne mase
Strehe na vseh objektih morajo biti dvokapnice nad
osnovnim tlorisom; nad sestavljenim tlorisom so dopustne
tudi večkapnice. Strešine naklona od 35o do 45o morajo biti v
istem naklonu. Cerkve, kapelice, znamenja, graščine in dvorci imajo lahko tudi drugačen naklon strehe od predpisanega
naklona v pogojih za oblikovanje v ureditvenih enotah. Sleme
mora potekati v smeri daljše stranice.
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Dostopnost objektov
Novi objekti v javni rabi morajo funkcionalno oviranim
zagotavljati dostop, vstop in uporabo brez grajenih ovir.
V primeru, da so na območjih razpršene gradnje obstoječi objekti stanovanjski in nimajo dovoza, ki omogoča
intervencijske posege (reševalci in gasilci) in urejen odvoz
odpadkov iz zbiralnikov, si morajo tak dovoz in odvoz lastniki
zagotoviti sami. Počitniški objekti morajo imeti urejen le dostop, lastniki pa morajo sami zagotoviti, odvoz odpadkov do
kontejnerskega zbirališča.
17. člen
Gradbeni materiali
Strehe morajo biti krite s kritino sive do graﬁtno sive,
rjave ali rdeče barve. Dopustne so še lesene kritine in kritine z majhnimi strešniki. Svetla pločevinasta kritina, ki ne
oksidira in ima močen odsev, ter prosojna barvasta kritina ni
dopustna. Pločevinasta kritina z drobnozrnatimi posipi in obarvana je dovoljena. Bakrena kritina je dopustna na cerkvah,
kapelicah, znamenjih, graščinah, vilah in dvorcih.
18. člen
Vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave
in nadzidave
Za vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov
kot za novogradnje.
Dozidave in nadzidave objektov se morajo skladati s
celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovnega objekta. Prizidki z
ravnimi strehami niso dopustni.
Rušitev
V primeru, da se ob gradnji novega objekta del obstoječega poruši, je potrebno ohranjeni del obstoječega objekta
in nov objekt povezati v enotno oblikovano stavbno maso;
nakloni strešin in kritina morajo biti enaki.
6.3 Oblikovanje drugih posegov
19. člen
Okrog ureditev rekreacijskih površin izven ureditvenih
območij naselij so dopustne lesene ograje, okrog igrišč pa
po potrebi ustrezne ograje v izvedbi, ki se čimbolj približa
krajevnim značilnostim. Stavbe niso dopustne razen sanitarij.
Te stavbe in ureditve ne smejo biti vir odpadnih voda oziroma
te ureditve morajo biti v skladu z Zakonom o varstvu voda in
Zakonom o varstvu narave.
20. člen
Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov oziroma tako, da je čim
manj vidnega betona. Visokodebelno vegetacijo ob vodotokih
je potrebno v čim večji meri ohranjati.
21. člen
Z urejanjem kmetijskih zemljišč oziroma rekreacijskih
objektov se ne sme sprožiti nevarnih erozijskih procesov,
porušiti ravnotežja na labilnih tleh ter preprečiti odtoka visokih voda in hudournikov. Urejanje je treba izvajati usklajeno
z rastjem, da se površine zarastejo.
Z gradnjo kmetijskih in gozdnih prometnic se ne sme sprožiti nevarnih erozijskih procesov, porušiti ravnotežja na labilnih
tleh ter preprečiti odtoka visokih voda in hudournikov. Odtok
meteornih voda s cestnih površin mora biti urejen. Urejanje je
treba izvajati usklajeno z rastjem, da se površine zarastejo.
Pri urejanju kmetijskih zemljišč je treba:
– ohranjati pasove vegetacije in posamezna debelejša
drevesa ali skupine dreves, kjer razmere to dopuščajo,
– ohranjati gozdni rob oziroma ga na novo zasaditi ali
okrepiti.

Uradni list Republike Slovenije
22. člen
Manjši peskokopi in gramoznice so dopustni na okoljsko neproblematičnih in na vidno neizpostavljenih legah. Po
končani rabi je potrebno kamnolome in gramoznice sanirati
v prvotno rabo prostora (gozd, kmetijske površine).
23. člen
Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja
je potrebno zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi nagibi
je potrebno zatraviti, utrditi z grmovnimi prepleti ali zasaditi z
grmovnicami, ki dobro vežejo podlago. V primeru strmejših
brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je treba uporabljati za zavarovanje take elemente, ki omogočajo kasnejšo
zasaditev z grmovnicami.
Betonske škarpe in oporni zidovi, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje, so lahko obloženi z avtohtonim kamnom ali izvedene v proﬁliranem betonu in ozelenjene.
Za oporne zidove za katere je potrebno gradbeno
dovoljenje, pa je poleg načrta gradbenih konstrukcij in
statičnega izračuna potreben tudi načrt arhitekture z oblikovanjem.
24. člen
Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah
niso dopustne odstranitve varovanih dreves, ki so določena
v graﬁčnem prikazu. V naselju, kjer objekti krajevno značilne
arhitekture tvorijo ožine in je za te odseke v graﬁčnem prikazu določena gradbena črta, niso dopustne odstranitve teh
objektov.
Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora
izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti
provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico, da
ne bo možna degradacija okolja.
25. člen
Obcestna (ulična) oprema, turistične oznake, napisi in
reklame
Obcestna (ulična) oprema, reklamne oznake in turistične oznake morajo biti locirani tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih ljudi, da ne zastirajo značilnih pogledov ter da ne
ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.
Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemenom hiš in ne smejo presegati 2 m2 površine (izvzeti so
občasni transparenti in zastave) in ne smejo zaradi vidnosti
z javnih površin dominirati v prostoru. Na objektih naravne in
kulturne dediščine reklame niso dopustne.
Nadstrešnice, izvesne table, markize in napisi nad vhodi
in izložbami morajo biti najmanj 2,4 m nad pločnikom. Podpore nadstrešnic, drogovi tabel in prometnih znakov morajo
stati v liniji robnika ali neposredno ob njem.
VII. POGOJI ZA OBLIKOVANJE V TIPIH UREDITVENIH
ENOT
26. člen
Ureditvena enota vaška enodružinska zazidava (ve)
V ureditveni enoti enodružinska zazidava (ve) veljajo
naslednja pravila za oblikovanje:
stanovanjski objekti:
– višina: največ VP+1+M, kota pritličja pri vhodu ne sme
biti višja od 100 cm nad terenom, kolenični zid ne sme biti
višji od 100 cm.
– streha: strešine v naklonu 35° do 45°.
Objekti za terciarne in kvartarne dejavnosti
– višina: do VP+1+M, kota pritličja pri vhodu ne sme biti
višja od 100 cm nad terenom,
– streha: strešine v naklonu 35° do 45°.
Enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.
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Prostostoječi pomožni objekti morajo imeti podolgovat
tloris in simetrično dvokapnico v naklonu 35° do 45°. Enokapnice in ravne strehe niso dopustne, izjemoma kadar so pohodne ali zatravljene terase. Pomožni objekti kot prizidki na
fasadah ki so vidne z javnih površin, morajo biti izvedeni tako,
da se streha osnovnega objekta podaljša oziroma nadaljuje
preko pomožnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha, ali se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha.
Vrtne ute morajo biti lesene, barva zaščitnih sredstev za
les mora biti enaka kot na sosednjih objektih, streha je dvokapnica v naklonu 35° do 45°, izjemoma je lahko šotorasta.
Odmik med dvema ograjama vrtov oziroma parcel pri
dovoznih cestah mora biti najmanj 5 m.
Lahke montažne (kovinsko zabojne, plastične, platnene) garaže niso dopustne.
27. člen
Ureditvena enota vas (V)
V ureditveni enoti vas (v) in v območjih razpršene gradnje (zw, zs, zt, zk in zp) na zazidanih stavbnih zemljiščih izven
strnjenih naselij, se mora arhitekturno oblikovanje posegov
zgledovati po oblikovanih kvalitetah krajevno značilne arhitekture).
Za oblikovanje stanovanjskih, počitniških, turističnih,
kmetijskih in planšarskih (pastirskih) objektov velja:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1: 1,4,
– višina: največ P + !+ M, kjer je pritličje pri vhodu največ
30 cm nad terenom, kolenčni zid pa visok največ 40 cm,
– streha: strešine v naklonu 35° do 45°.
Za oblikovanje gospodarskih poslopij velja:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1: 1,5,
– streha: strešine v naklonu 35° do 45°.
Za oblikovanje objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti velja:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1: 2,
– streha: strešine v naklonu 35° do 45°.
Za oblikovanje obrtnih delavnic velja:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1: 2,
– streha: strešine v naklonu 35° do 45°.
Enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta. Prostostoječi pomožni objekti morajo imeti podolgovat tloris in simetrično
dvokapnico v naklonu 35° do 45°. Enokapnice in ravne strehe
niso dopustne. Enostavni objekti kot prizidki na fasadah, ki
so vidne z javnih površin, morajo biti izvedeni tako, da se
streha osnovnega objekta podaljša oziroma nadaljuje preko
pomožnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha, ali
se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha.
Vetrolov ni dopustno dodajati na fasade objektov krajevno značilne arhitekture, ki so vidne z javnih površin.
Stolpni silosi morajo biti postavljeni v sklopu hleva oziroma gospodarskega poslopja. Koritasti silosi so lahko postavijo tudi izven sklopa hleva oziroma gospodarskega poslopja.
Vrtne lope in ute morajo biti lesene: strehe vrtnih lop so
lahko dvokapnice ali šotoraste v naklonu 35° do 45°.
Postavljanje kioskov in prodajnih prikolic ni dopustno.
Izjemoma se dovoli začasna postavitev za posamezne prireditve.
Oblikovanje ograj naj se zgleduje pri tradicionalnih primerih ograjevanja parcel značilnimi vertikalnimi ali horizontalnimi elementi, ali z zidovi iz kamna.
Pri zatrepih, ki so delno ometani in delno obloženi z
lesom, mora biti delitev izvedena vodoravno.
Napušči morajo biti bodisi tanke površine z vidnimi konstrukcijskimi elementi (legami) ali pa ometani z zaokrožitvijo
med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča). Prepovedano je zapiranje napuščev z opažem.
Odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad, katerih
strešine morajo imeti enak naklon kot osnovna streha (toleranca 10°). Razmerje frčad mora biti usklajeno s celotno
fasado objekta. Celotna dolžina frčad na strehi, ki je vidna z
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javnih površin, ne sme presegati ene tretjine dolžine strehe.
Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe. Čopi na
frčadah niso dovoljeni, dovoljena so strešna okna.
Balkoni oziroma ganki na čelnih fasadah stanovanjskih
objektov so dopustni na zatrepu. Balkoni oziroma ganki na
vzdolžnih fasadah stanovanjskih objektov in gospodarskih
poslopij so dopustni v nadstropju.
Ograje balkonov oziroma gankov morajo biti izvedene
v lesenem opažu, ki je položen vertikalno. Razmik med deskami ne sme biti večji od 2 cm.
Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke ali iz umetnih snovi ter zasteklitve s
steklaki niso dopustne.
Za zaščito opažev in ograj je dopustna uporaba zaščitnih sredstev v sivi do graﬁtno sivi ali rjavi barvi.
Oblikovanje ograj ob javnih površinah se mora zgledovati pri tradicionalnih primerih ograjevanja parcel z značilnimi
vertikalnimi ali horizontalnimi elementi, dopustne so tudi žive
meje in polni zidovi (in sicer le avtohtoni kamen). Žične ograje
so dopustne za zaščitne ograje (na primer za varstvo vodnih
virov) in na športnih igriščih, drugod morajo biti zasejane z
živo mejo.
Višina ograje ne sme presegati 1,2 m, višina kamnite
ograje pa 1 m; višje ograje so dopustne le kot zaščitne oziroma varovalne ograje.
Varovalne ograje ob cesti in na mostovih v naseljih morajo biti obložene z naravnimi materiali (kamen, les) nosilni
del je lahko kovinski.
Površine trgov in glavnih vaških cest naj bodo urejene
tako, da se s tlaki ločijo primarne vozne površine od drugih
voznih in peš površin in da je omogočeno urejeno odvodnjavanje meteornih voda.
28. člen
Ureditvena enota posamični objekti s svojstvenim oblikovanjem (X)
V ureditveni enoti posamični objekti s svojstvenim oblikovanjem (x) morajo posegi na obstoječih objektih upoštevati
oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih objektov ter jih
dopolnjevati (cerkve, šole, proizvodni objekti).
29. člen
Ureditvena enota parkovne površine, otroška igrišča in
funkcionalno zelenje v naseljih (p)
V ureditveni enoti parkovne površine, otroška igrišča in
funkcionalno zelenje v naseljih (p) je prepovedana gradnja
novih objektov. Odstranitev visokodebelne vegetacije je dopustna le kot sanitarna sečnja.
VII. POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL
30. člen
Gradbena parcela se določa glede na ureditveno območje, velikost in namembnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikovanost zemljišča in glede na posestne meje.
Gradbena parcela za nove prostostoječe individualne stanovanjske objekte meri najmanj 600 m2 in največ 800 m2.
Pri določanju gradbene parcele kmetije se upošteva tudi
medsebojna razporeditev objektov kmetije, vrsta kmetijske
proizvodnje in potrebni manipulativni prostor za kmetijsko
mehanizacijo. Gradbena parcela kmetije meri najmanj 2000 m2.
Gradbena parcela mora omogočati normalno uporabo
in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi
potrebami, razen v primeru, da je del teh potreb zagotovljen
na drugem zemljišču.
Za stanovanjske objekte je širina gradbene parcele
okrog objekta najmanj 2,5 m, širina dovoza do objekta najmanj 3 m. Za kmetijske objekte je širina gradbene parcele ob
objektu najmanj 2,5 m, širina dovoza pa najmanj 3,5 m.
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Če je dejansko zemljišče pri obstoječih objektih manjše
od gradbene parcele, ugotovljene na osnovi navedenih meril,
se upošteva dejanska površina zemljišča (parcele).
Pri več stanovanjskih objektih, javnih objektih in objektih
s posebnim oblikovanjem, ki so obkroženi z javnimi površinami in javnimi parkirišči, je v funkciji objektov lahko tudi samo
površina fundusa. Normalna uporaba, vzdrževanje objekta in
vse spremljajoče prostorske potrebe se objektu neposredno
zagotavljajo na obkrožajočih javnih površinah. To velja tudi
za posege, ki omogočajo, da je objekt dostopen funkcionalno
oviranim ljudem.
IX. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE IN UREJANJE
SISTEMOV ZVEZ
31. člen
Prometno urejanje
Državne ceste
Za vse posege v varovalni pas državne ceste je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje Direkcije RS za
ceste. Cestni priključki na državno cesto morajo biti ustrezno
urejeni. Morebitne rekonstrukcije obstoječih in ureditve novih
cestnih priključkov je treba strokovno utemeljiti. Posegi v varovalnem pasu državnih cest ne smejo negativno vplivati na
območje državnih cest in promet na njih. Ne sme biti ovirana
preglednost, predvideti je potrebno ustrezen odmik in odvodnjavanje. Investitorji posameznih posegov niso upravičeni
do nikakršne odškodnine za nastalo škodo, ki bi nastala na
objektih ter napravah kot posledica izvajanja del, hrupa, tresenja ob gradnji ali rekonstrukciji državnih cest.
Občinske ceste
Za vse posege v varovalni pas občinske ceste je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje Občine Jesenice,
Komunalna direkcija. Cestni priključki na občinsko cesto morajo biti ustrezno urejeni. Morebitne rekonstrukcije obstoječih
in ureditve novih cestnih priključkov je treba strokovno utemeljiti. Posegi v varovalnem pasu občinske ceste ne smejo
negativno vplivati na območje občinskih cest in promet na
njih. Ne sme biti ovirana preglednost, predvideti je potrebno
ustrezen odmik in odvodnjavanje. Investitorji posameznih
posegov niso upravičeni do nikakršne odškodnine za nastalo
škodo, ki bi nastala na objektih ter napravah kot posledica
izvajanja del, hrupa, tresenja ob gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest.
Proﬁl občinskih cest se sestoji iz:
– dvopasovnice širine do 7 m oziroma do 10 m v križiščih z levim zavijanjem,
– enostranske kolesarske steze širine 1,50, povsod kjer
je to mogoče,
– enostranskega pločnika širine 1 do 1,50 m.
Za rekonstrukcije (v smislu adaptacije, ki bistveno ne
spreminja zmogljivosti in namena) občinskih in gozdnih cest
zaradi izboljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti, s
katero se ne posega v prostor zunaj varovalnega pasu ob
občinski cesti, za katero so pridobljena potrebna zemljišča
v trasi rekonstruirane ceste in ki je usklajena s prizadetimi
lastniki zemljišč ter lastniki in upravljalci zakonito zgrajenih
objektov, naprav in napeljav v tem prostoru, je potrebna le
priglasitev gradbenih del.
Pri teh posegih je potrebno upoštevati v največji možni
meri tudi potrebo po kolesarskih povezavah.
Pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vhodov v
objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša.
Trase prometnic ne smejo posegati v območja naravnih
posebnosti kot so brezna, jame, izvire ter sekati vodnih žil. Pri
prečkanju grap z vodo je treba izvesti ustrezne prepuste.
Kjer ureditve prometnic prečkajo planinske in druge
poti, je treba te poti na novo urediti in označiti.
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32. člen
Kmetijske in gozdne prometnice smejo biti široke največ 3 m, razen v ostrih zavojih; na ravnih delih so mestoma dopustne ureditve izogibališč in deponij za les.
Gozdna cesta Savske Jame – Križevci – Pristava naj
bo širša, in sicer min. 3,50 m.
33. člen
Pri objektih z dejavnostmi, ki so vezane na individualni motorni promet (trgovine, gostilne, servisi, delavnice za
popravila avtomobilov, banke, pošte ipd.) ali pa so potrebne manjše deponije, je treba zagotoviti parkirne prostore,
oziroma deponije na gradbeni parceli pri objektu ali na
skupni gradbeni parceli za več objektov skupaj.
Parkirišča pri objektih terciarnih in kvartarnih dejavnosti morajo biti locirana ob objektu ali v neposredni bližini,
kadar to dopuščajo prostorske možnosti.
34. člen
Sistemi zvez
Ob medkrajevnih kablih za zveze je v trimetrskem varovalnem pasu dopustna le gradnja komunalnih naprav.
Na objektih kulturne dediščine postavitve televizijskih
anten niso dopustne.
Za vse posege v varnostnem pasu telekomunikacijskih vodov je potrebno pridobiti projektne pogoje in
soglasje ter ob gradnji ostalih komunalnih vodov in objektov vzporedno ali ob križanju s telekomunikacijskimi
vodi upoštevati tehnične normative glede odmikov in zavarovanj.
35. člen
Železnica
Za vsak objekt v 200 m varovalnem pasu železnice
(merjeno od osi tira na vsako stran železniške proge) je potrebno upoštevati veljavni Zakon o varnosti v železniškem
prometu (Uradni list RS, št. 102/04) in Pravilnik o graditvi
gradbenih objektov ali drugih objektov v varovalnem pasu
(Uradni list SRS, št. 2/87), glede minimalnih odmikov bodočih objektov od osi skrajnega tira, gradnje protihrupne
ograje, če se pokaže za potrebno in zaščito vseh morebitnih kovinskih delov v zemlji proti vplivu blodečih tokov
zaradi v prihodnosti elektriﬁcirane železniške proge.
X. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO
OPREMLJANJE
36. člen
Komunalne in energetske ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavljajo varstvo okolja in ustreza
pogojem obrambe in zaščite.
Komunalno omrežje in naprave morajo biti vkopane
(na krajevno značilen način) v teren. Zemljišča tras podzemnih napeljav oziroma vodov je potrebno po izvedbi napeljave sanirati tako, da se odstrani odvečni material, teren
pa zatravi oziroma zasadi z avtohtonimi grmovnicami.
37. člen
Odvajanje odpadnih voda
Za vse greznice je predpisano redno in po potrebi
praznijo z mehanizacijo za praznjenje greznic. Vsebina se
odvaža na čistilno napravo Jesenice.
Jame za gnojnico in gnojevko, gnojiščne in gnojne
jame se morajo redno prazniti v skladu s predpisi.
Meteorne vode z utrjenih površin v naseljih se morajo odvajati površinsko v kamnitih kanaletah, razširjenih
kanaletah ali pa se morajo speljati v ponikovalnice. Meteorne vode z urejenih parkirišč je potrebno odvajati preko
lovilcev olj.
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38. člen
Energetska oskrba
Prostozračni električni vodi ne smejo potekati preko
dominantnih pogledov proti naseljem in proti okoliškim prostorskim dominantam.
Vrsto energenta na posameznih področjih natančno
opredeljujejo veljavne Energetske zasnove, sprejete na
10. seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 30. 9. 1999
in spremembe sprejete na 19. seji Občinskega sveta občine
Jesenice dne 30. 9. 2004.
Nadzemne komunalne in prostozračne energetske
objekte je treba postavljati nevpadljivo, predvsem ne na
osrednjih prostorih naselja. Objekti morajo biti arhitekturno
oblikovani. Naklon strehe mora biti 35° do 45° in prilagojen
sosednjim objektom. Ravne strehe so dopustne, če so izvedene kot pohodne terase ali tako, da jih je možno zatraviti.
Postavitve teh objektov v območjih varstva naravne in
kulturne dediščine niso dopustne.
39. člen
Sončnih zbiralnikov ni dopustno postavljati nad slemena
in na objekte kulturne dediščine.
40. člen
Odstranjevanje odpadkov
Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki v naseljih morajo biti urejena na vizualno neizpostavljenih lokacijah, imeti
morajo utrjeno površino, tako da je omogočeno enostavno
čiščenje. Odjemna mesta za kosovni odpad in steklovino
naj bodo v naseljih postavljena v bližini trgovin ali parkirišč.
Odjemna mesta za odpadke na pokopališčih morajo biti urejena v sklopu ograje – zidu pokopališča, vendar ne na vidno
izpostavljeni lokaciji.
Varstvo pred požarom
Zagotoviti je treba dostope k površinskim vodotokom.
Za potrebe varstva pred požarom in pomanjkanja vode se
uredijo ustrezni požarni bazeni, ki se napajajo lahko tudi z
meteorno vodo. Dodatno zaščito je možno zagotoviti tudi
individualno z rezervoarji kapnice, ki so dovoljeni. Prepovedano pa je mešanje tako zajete vode s pitno vodo iz vodooskrbnega sistema.
XI. POGOJI ZA VARSTVO VODA IN VODNIH VIROV
41. člen
Do vodotokov je potrebno zagotoviti dostop na vsej
dolžini. Dostop služi za vzdrževanje in dostop javnosti.
Vse evidentirane obstoječe vodne vire, ki so zaščiteni z
občinskim odlokom, je potrebno varovati pred onesnaženjem
in jih vzdrževati za oskrbo v izrednih razmerah in za požarno varnost. Posegi in dejavnosti v njihovi bližini ne smejo
onemogočati dostopnosti in ureditve vodnih virov. V vplivnih
območjih vodnih virov pa niso dovoljene dejavnosti in posegi,
ki bi kakorkoli ogrozili kvaliteto vodnih virov.
42. člen
Za potrebe vzdrževanja vodotokov je treba zagotoviti
najmanj 10-metrski odmik objektov od roba brežine, razen
za premostitve, mline, žage in male hidroelektrarne. Za vse
posege v tem pasu je potrebno pridobiti mnenje pristojnega
upravnega organa za varstvo voda in pristojnega zavoda za
varstvo naravne dediščine.
43. člen
Pri urejanju objektov in naprav z izpeljavo (npr. malih
hidroelektrarn, mlinov, žag in ribogojnic) mora investitor na
odseku od odvzema vode do ponovnega izpusta v strugo
vodotoka zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga
določi pooblaščena strokovna institucija. Odvzem vode ne
sme ovirati pretoka visokih voda. Če je to potrebno zaradi
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ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, mora investitor zagotoviti ustrezen prehod rib (ribje steze).
Tlačni vodi morajo biti vkopani in zemljišče urejeno ter
zavarovano proti eroziji. Pri vkopavanju tlačnih cevi ni dopustno zasipavati strugo z odvečnim materialom.
Peskolovi in cevovodi morajo biti vkopani, zemljišče
pa sanirano in krajinsko nemoteče zavarovano proti eroziji.
Odvečni odkopani material ni dopustno odlagati v strugo ali
ga nezavarovanega odlagati na strmih pobočjih in brežinah,
deponijo odkopanega materiala je potrebno ozeleniti. Na
zajetjih ob trasi cevovoda in na izpustu niso dopustne vidne
betonske površine.
V upravnem postopku je potrebno uskladiti zahteve
vseh uporabnikov vode na vplivnem območju.
Pri urejanju malih hidroelektrarn strojnica po velikosti
ne sme presegati dimenzij, ki jih narekuje tehnologija. Generatorska etaža strojnice s pristopom mora biti nad nivojem
stoletne visoke vode. Če se strojnica nahaja v poplavnem
območju, je to lokacijo potrebno strokovno utemeljiti s hidravličnimi presojami. Strojnica ne sme ovirati dostopa do struge
zaradi vzdrževalnih ali intervencijskih del. Streha mora biti
simetrična dvokapnica z naklonom 35° do 45°. Ograje okrog
strojnice niso dopustne, ker bi omejevale dostop do vodotoka
upravljalcu vodotoka.
XII. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO NARAVNIH
VREDNOT IN KULTURNE DEDIŠČINE
44. člen
Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravne
vrednote, niso dovoljeni.
Za vse posege na objektih ali območjih naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, ki so označeni v graﬁčnih prikazih, je potrebno pridobiti strokovno mnenje Zavoda RS za
varstvo narave, OE Kranj.
Seznam naravnih vrednot je naslednji:
60
Golica – rastišče narcis
839
Dobršnik – soteska
888
Špičasta peč
1266 Dobršnik – drugi slap
1458 Javorniški Rovt – nahajališče fosilov
1459 Javornik – potok s slapovi
2747 Rožca – rastišče narcis
2748 Javorniški Rovt – rastišče narcis
2749 Jeseniški rovti – rastišče narcis
3663 Dobravski rovti – rastišče narcis
3755 Španov vrh – rastišče narcis
3756 Prihodi – rastišče narcis
3757 Plavški rovt – rastišče narcis
3758 Zakamnik – rastišče narcis
3759 Rogarjev rovt – rastišče narcis
3760 Hruški vrh – rastišče narcis
3761 Martinčev rovt – rastišče narcis
3762 Markljev rovt – rastišče narcis
3763 Črni vrh – rastišče narcis
3764 Lipene – rastišče narcis
3756 Jekljevo sedlo – rastišče narcis
4309 Savske jame – rudnik
4301 Savske jame – rudnik
4919 Pristava na Jav. Rovtu – smreka 1
4922 Pristava na Jav. Rovtu – smreka 2
4924 Pristava na Jav. Rovtu – smreka 3
4925 Pristava na Jav. Rovtu – smreka 4
4926 Pristava na Jav. Rovtu – zrasli
5029 Javorniški slapovi
5057 Pristava na Jav. Rovtu – macesni
5061 Pristava na Jav. Rovtu – botanični vrt
5116 Pristava na Jav. Rovtu – jeseni
5119 Pristava na Jav. Rovtu – gorska bresta
5333 Mirca – trbiška breča
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5334
5336
5337
5342
5345
5354
5354
5356

Planina pod Golico – nahajal. kremen. konglomerata
Planina pod Golico – nahajal. auripigmenta in
realgarja
Planina pod Golico – nahajališče fosilov
Mrzle konte – gozdni rezervat
Planina pod Golico – nahajal. karbonske ﬂore
Planina pod Golico – nahajališče karbonske
ﬂore
Javorniški Rovt – rudnik siderita pod Konjsko
glavo
Lipene – nahajal. eocenskih fosilov in ostanki
rudarjenja

45. člen
Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili kulturno
dediščino, niso dovoljeni.
Odstranitev korit napajališč na osrednjih vaških prostorih ni dopustna.
Za vse posege na objektih ali območjih kulturne dediščine, ki so označeni v graﬁčnih prikazih, je potrebno pridobiti strokovno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Kranj.
Objekti so razvrščeni v Odloku o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/85) in Odloku o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 2/87).
Seznam kulturne dediščine je naslednji:
565
Potoki – Kašča Potoki 11
2398 Planina pod Golico – Cerkev sv. Križa
5338 Hrušica – Spominska plošča Jožetu Vrhuncu na
hruščanski planini
5344 Javorniški Rovt – Spomenik padlim v NOB
5345 Javorniški Rovt – Spominska plošča Antonu
Štumpfelu
5346 Javorniški Rovt – Spominska plošča padlim borcem v Medjem dolu
5348 Javorniški Rovt – Spominska plošča Evgenu
Bizjaku
5349 Javorniški Rovt – Spominska plošča Ivanki Krničar
5350 Javorniški Rovt – Grob Jožeta Zupana-Ježka
5351 Javorniški Rovt – Grob Jožeta Žvaba
5411 Planina pod Golico – Spominsko znamenje kurirjema
5412 Planina pod Golico – Spominska plošča Ivanu
Čeru na Suhem sedlu
5413 Planina pod Golico – Spominska plošča padlim
borcem NOB
5414 Planina pod Golico – Spominska plošča padlim
kurirjem v Kramparici
5415 Planina pod Golico – Grob Joža Čopa
5422 Potoki – Partizanska javka pri Cimpkovih
5423 Potoki – Spominska plošča padlima borcema
5424 Potoki – Spominska plošča padlim borcem pod
Ajdno
5425 Potoki – Spominska plošča Janku Pretnarju na
Urbasu
5447 Planina pod Golico – Znamenje pod cerkvijo
5448 Planina pod Golico – Znamenje ob križišču
8119 Javorniški Rovt – Hidroelektrarna Javorniški
Rovt
9709 Planina pod Golico – Rudniki železove rude
Savske jame
10068 Planina pod Golico – Pokopališče
10311 Javorniški Rovt – Zoisov park ob Pristavi
Zasnovo kulturne dediščine predstavljajo tudi druge
enote registrirane skladno s predpisi o varstvu kulturne
dediščine, ki so navedene v Strokovnih podlagah za varstvo kulturne dediščine za Občino Jesenice, ki jih je izdelal
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ZVKD v Kranju novembra 2001, ter vse njihove uradne
dopolnitve.
XIII. POSEBNE DOLOČBE ZA POSEGE V PROSTOR
46. člen
Pašniki na območju Karavank
Potrebno je ohranjanje planinskih pašnikov in kvalitetnega visokodebelnega drevja na pašnikih, še posebej
pa skupine dreves na Hruščanski in Jeseniški planini, na
Pustem rovtu in Belski planini ter Potoški planini.
Na pobočjih Karavank (od Rožce do Vajneža) so dopustna le zavarovanja pobočij, ureditve hudournikov ter sanitarna sečnja. Na stavbnih zemljiščih so dopustna vzdrževalna
dela, adaptacije in rekonstrukcije ter odstranitve obstoječih
objektov in naprav.
Možna je prekrivajoča raba za smučišča, ki bodo povezovala obstoječa smučišča Črnega vrha, Španovega vrha
s Savskimi jamami in Javorniškim rovtom.
Na območju narcisnih poljan je sprememba primarne
rabe prepovedana.
47. člen
J5 S1 Plavški rovt in J5/S3 Prihodi
Za ureditveni območji J5/S1 in J5/S3 veljajo skupna
merila in pogoji ter:
– pri vseh gradbenih posegih, ki povečujejo stavbno
maso objekta, je potrebno predhodno izdelati geološko mnenje o nosilnosti tal,
– spremembe namembnosti gospodarskih poslopij v
stanovanjska so možne ob pogoju, da se arhitektonske značilnosti objektov ne smejo bistveno razlikovati od ostalih
stanovanjskih objektov,
– dopustna je sprememba namembnosti stanovanjskih
objektov ali delov objektov v objekte za obrtno ali turistično
dejavnost, s tem da obrtna dejavnost ne sme imeti škodljivih
vplivov na okolje, predvsem potrebno varovati vode in bivalno okolje pred hrupom.
48. člen
J5 W2 Prihodi
Za ureditveno območje J5/W2 veljajo skupna merila in
pogoji ter:
– prizidave, nadzidave, spremembe namembnosti in
gradnja pomožnih in začasnih objektov ni dovoljena,
– gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena.
49. člen

J5 W4 Betelj
Za ureditveno območje J5/W4 veljajo skupna merila in
pogoji ter:
– pri vseh gradbenih posegih, ki povečujejo stavbne
mase objektov, je potrebno predhodno izdelati geološko
mnenje o nosilnosti tal,
– dopustna je tudi gradnja stanovanjskih objektov in objektov za primarne dejavnosti v gabaritu K + P + M,
– sprememba namembnosti je izjemoma dovoljena za
turistično dejavnost,
– sprememba namembnosti počitniških hiš v stanovanja je dopustna le pod pogojem, da so objekti priključeni
na ustrezno kanalizacijsko omrežje in na čistilno napravo
in imajo omogočen dovoz po cesti širine najmanj 3 m z naklonom cestišča do 10% oziroma da je cesta kategorizirana
občinska cesta.
50. člen
J5 S2 Planina pod Golico
Za ureditvena območja J5/S2/1, J5/S2/2 J5/S2/3 in
J5/S2/4 veljajo skupna merila in pogoji ter:
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– pri vseh gradbenih posegih, ki povečujejo stavbne
mase objektov, je potrebno predhodno izdelati geološko
mnenje o nosilnosti tal,
– spremembe namembnosti gospodarskih poslopij v
stanovanjska so ob pogoju, da se arhitektonske značilnosti
objektov ne smejo bistveno razlikovati od ostalih stanovanjskih objektov,
– dopustna je sprememba namembnosti stanovanjskih
objektov ali delov objektov v objekte za obrtno ali turistično
dejavnost, s tem da obrtna dejavnost ne sme imeti škodljivih
vplivov na okolje,
– ohranjati je potrebno objekte gospodarstev, ki se še
ukvarjajo s primarnimi dejavnostmi.
Dovoljeni so manjši posegi za označitev, obnovo in
opremo rudarske poti in rekonstrukcijo rudarskih rovov na
območju Savskih Jam. Po posegih morajo biti površine sanirane in krajinsko nemoteče zavarovane proti eroziji.
51. člen
J5 W4 Javorniški rovt
Za ureditveno območje J5/W4 veljajo skupna merila
in pogoji ter:
– Gradnja novih počitniških hiš je dovoljena. Sprememba namembnosti počitniških hiš v stanovanja je dopustna le
pod pogojem, da so objekti priključeni na ustrezno kanalizacijsko omrežje in na čistilno napravo in imajo omogočen dovoz po cesti širine najmanj 3,00 m z naklonom cestišča do
10% oziroma da je cesta kategorizirana občinska cesta.
52. člen
J5 R2 Pristava – Zoisov park
Za ureditveno območje J5/R2 in J5/S3 veljajo naslednja merila in pogoji:
– prepovedana je vsakršna sečnja dreves brez nadzora. Izvaja se le sanitarna sečnja pod nadzorom predstavnikov gozdnega gospodarstva,
– dopustni so posegi za potrebe rekreacije, športa in
turizma (ureditev sprehajalnih poti, okolice jezerc in planinskega doma,
– dopustna je uporaba lokalnih in nekategoriziranih
cest za potrebe rekreacije in turizma s soglasjem lastnika
in upravljalca.
Dovoljeni so manjši posegi za označitev, obnovo in
vzdrževanje geološke učne poti. Po posegih morajo biti
površine sanirane in krajinsko nemoteče zavarovane proti
eroziji.
53. člen
J6 S1 Potoki
– V nizu objektov severno od ceste od vaškega križišča do potoka je potrebno pri novih posegih ohranjati
značilno orientacijo slemena v smeri sever–jug.
XIV. KONČNE DOLOČBE
54. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati prostorski
ureditveni pogoji in njihove spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 15/91, 6/97 in 51/98).
55. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizacijam in skupnostim ter podjetjem stalno na vpogled na Občini Jesenice, Upravni enoti Jesenice. Na vseh krajevnih
skupnostih je na vpogled tekstualni del.
56. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
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57. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije
Št. 012-21/99
Jesenice, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

5572.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in
J4)

Na podlagi 12. in 175. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) ter 10. in 33. člena
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski
svet občine Jesenice na 21. seji dne 25. 11. 2004 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto
Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana občine Jesenice za obdobje 1986–1995/2000
(Uradni vestni Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 2/90) in v skladu
z odločitvami družbenega plana občine Jesenice za obdobje
1986–1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/86) z dopolnitvami (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89, 4/90 in Uradni list
RS, št. 28/90, 31/90, 26/91, 1/93, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98)
ter 1. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS 48/90) sprejmejo novi prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto J 4 – Jesenice.
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji
za Jesenice – planska celota J4 in veljajo na območju novih
planskih celot J1 – Hrušica, J2 – Jesenice, J3 – Koroška Bela
in J4 – Blejska Dobrava.
Razlog za pripravo novih prostorskih ureditvenih pogojev so spremenjena namenska raba zemljišč, ureditvena
območja in načini urejanja v Urbanistični zasnovi mesta
Jesenice.
Prostorske ureditvene pogoje je izdelal Atelje Prizma
d.o.o., pod št. naloge 012-21/99 v oktobru 2004 in obsegajo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– prikaz razmejitev območij, meril in pogojev za posege
v prostor ter varovanih območij na preglednem katastrskem
načrtu v merilu 1:5000,
– obrazložitev in utemeljitev pogojev za posege v prostor ter
– soglasja pristojnih organov in organizacij.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo urbanistične, oblikovalske in druge pogoje za posege v prostor na območju, ki
ga obravnava ta odlok, ter ukrepe za ohranjanje in razvijanje
naravnih in z delom pridobljenih vrednot okolja, zlasti pa:
– pogoje za prometno urejanje in urejanje sistemov
zvez,
– pogoje za komunalno in energetsko opremljanje,
– pogoje za varstvo in urejanje voda,
– pogoje za varstvo naravne in kulturne dediščine,
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– pogoje za varstvo in izboljšanje okolja.
Pogoji so določeni za celotno plansko celoto J4 Jesenice, za posamezna območja urejanja in znotraj teh še podrobneje za ureditvene enote. Za ureditvene enote so določena
tudi območja varstva pred hrupom. Skupni pogoji za posege
v prostor veljajo za vsa območja urejanja, razen če v vseh
pogojih za posamezno območje urejanja ali ureditveno enoto
izjemoma ni določeno drugače.
II. MEJA OBMOČJA, KI SE UREJA S PROSTORSKIMI
UREDITVENIMI POGOJI
3. člen
Meja planske celote J1, J2, J3, in J4 za Jesenice, ki se
ureja s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji je prikazana v
graﬁčnih prikazih na preglednem katastrskem načrtu (merilo
1: 5000) in poteka od severozahodne točke (list Mojstrana
46) od nekdanjega mostu čez Savo na meji med k.o. Dovje
in k.o. Hrušica proti vzhodu po novi meji med občinama
Kranjska Gora in Jesenice do potoka Dobričnik (parcela 426)
in ga prečka.
Na listu Mojstrana 47 meja deli parcelo 490/6, deli parcelo 426 (potok) in poteka po njenem vzhodnem robu (vse
do k.o. Dovje). Deli parcelo 349/1 poteka po severnem robu
parcel 339, 342, 331, 330, 423 (pot), deli parcelo 343/13 deli
parcelo 424 (pot) in poteka po njenem severnem robu, deli
parcelo 344/1, poteka po severnem robu parcel 48, 49 in
485/4 in 345/2 poteka po severnem robu parcele 425/4 (pot)
deli parcelo 3345/3 poteka po severnem robu parcele 425/4
(pot) in 78/1 (vse k.o. Hrušica) ter po severnem robu parcele
528/6 (k.o. Prihodi).
Na listu Mojstrana 48 meja poteka po severnem robu
le 528/6, jo deli in poteka po njenem severovzhodnem robu,
poteka po severnem robu parcel 528/7 in 528/8. 528/10 in
528/11 poteka po zahodnem robu parcele (pot) in jo deli,
poteka po severnem robu parcel 527/21 deli parcel 527/6 in
527/28, poteka po njenem robu parcele 865/2 poteka po severnem robu parcele 526/2, deli parcelo 525/1 (pot), poteka
po severnem robu parcele 523/22, deli parceli 523/16 in 845
(pot). Poteka po severnem in vzhodnem robu parcele 521/17
ter po vzhodnem robu parcele 521/16 (vse k.o. Prihodi).
Na listu Bled 8 meja poteka po vzhodnem robu parcel
521/16, 521/1 (pot) po vzhodnem robu parcele po severnem
robu parcel 521/11 in 444/1 deli parceli 444/13 in 444/14 (vse
k.o. Prihodi).
Na listu Bled 9 meja deli parcelo 444/15, poteka po
vzhodnem robu parcele 444/42 (pot), deli parcelo 444/19
po zahodnem, severnem in vzhodnem robu parcel 444/23,
deli parcelo 835 (pot) in poteka po njenem robu, poteka po
severnem in vzhodnem robu parcele 443/2, po južnem robu
parcele 830, po severnem in vzhodnem robu parcele 325/22,
po vzhodnem robu parcele 325/21 po severnem robu parcel
862/5 (pot) parcel 325/20, 325/156, 325/49 in 325/18, po
vzhodnem robu parcele 325/150, po severnem robu parcele
325/163 (k.o. Prihodi) ter po severnem robu parcele 248/85
k.o. Javorniški Rovt.
Na listu Bled 10 meja poteka po severnem robu parcele 248/85, po zahodnem robu parcele 248/43, deli parcelo
248/41, poteka po zahodnem robu parcele 252 in parcele
248/41, 252/1 in 248/40, poteka po vzhodnem delu parcele
248/40, deli parcelo 493, poteka po severnem in vzhodnem
robu parcele 254/2, deli parcelo 512 in poteka po njenem severnem robu (vse k.o. Javorniški Rovt), poteka po severnem
robu parcel 597/237 in 405, deli parcelo 597/418 (pot), poteka po njenem vzhodnem robu in jo ponovno deli, poteka po
vzhodnem robu parcele 597/242 in jo deli, poteka po severnem robu parcele 691/1 (pot), po zahodnem robu parcele 35,
severnem robu parcele 33, deli parcelo 597/245, poteka po
severnem robu parcel 597/398, 23, 19, 693 in 12, deli parcelo
597/248, poteka po severnem robu parcele 6, deli parcelo
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693, poteka po severnem in vzhodnem robu parcele 3/1,
deli parcelo 15/2, deli parcelo 15/2, deli parcelo 715/2 (potok) in poteka po njenem južnem robu, poteka po vzhodnem
robu parcel 177/5, 177/1, 181, 182,184/1 692/1, 199, 200,
204, 203, deli parcelo 694 (pot) 592, 593, 594, deli parcelo
597/343, poteka po vzhodnem robu parcel 591/1. 585/3, 594,
po severnem in zahodnem robu parcele 582/1, po zahodnem
robu parcel 581 in 718. Naprej poteka po vzhodnem robu
parcele 579 (vse k.o. Koroška Bela, do vzhodnega roba k.o.
Koroška Bela; naprej poteka meja po vzhodnem robu k.o.
Koroška Bela v smeri proti jugu.
Na listu Bled 20 meja poteka po vzhodnem robu k.o.
Koroška Bela do meje s k.o. Blejska Dobrava in nato po
severnem robu k.o. Blejska Dobrava v smeri proti vzhodu.
Na listu Radovljica 11 meja poteka po severnem robu
k.o. Blejska Dobrava v smeri proti vzhodu na to po vzhodnem
robu k.o. Blejska Dobrava v smeri proti jugu do občinske
meje od tu poteka meja po južni meji k.o. Blejska Dobrava in
poteka preko listov Bled 20, Bled 19 in Bled 9.
Na listu Bled 8 meja poteka po južnem robu k.o. Blejska
Dobrava in k.o. Podmežaklja.
Na listu Bled 7 maja poteka po južnem robu k.o. Podmežaklja in k.o. Hrušica. Na listu Bled 6 poteka meja po južnem
in zahodnem robu k.o. Hrušica.
Na listu Mojstrana 46 poteka meja po zahodnem robu
k.o. Hrušica, po severni meji parcele 1070/51, deli parcelo
1970/35 (pot), poteka po južnem robu parcele 430 (reka),
po zahodnem robu parcele 1931, po južnem robu parcel

1
2
G
Gv
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N
V
E
z
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1934/1 in 1934/2, deli parcelo 2022 (pot), poteka po južnem
robu parcele 1942, po južnem in zahodnem robu parcel 1941
in 1942 deli parcelo 2022 (pot), poteka po zahodnem robu
parcele 1949, deli parceli 1931 in 2064 (reka), deli parcelo
2073/4 (železnica), poteka po zahodnem robu parcele 477/1,
deli parcelo 1983/3 (cesta), poteka po zahodnem robu parcele 2067 (potok), deli parcelo 460/1 in v nadaljevanju poteka
po njenem zahodnem robu do začetne točke (stičišča parcel
460/1, 469 in 472/1) vse k.o. Dovje.
S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ne urejajo območja veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov.
4. člen
Primarne dejavnosti po tem odloku so kmetijstvo, gozdarstvo, industrija (proizvodnja), lov in ribolov.
Terciarne dejavnosti po tem odloku so trgovina, promet,
gostinstvo, turizem in storitve.
Kvartarne dejavnosti po tem odloku so zdravstvo, socialno in otroško varstvo, šport in rekreacija, šolstvo, kultura,
uprava, cerkev in svobodni poklici.
Enostavni objekti po tem odloku so objekti, navedeni
v ZGO-1 in Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov
brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči ter zanje ni potrebno gradbeno
dovoljenje. Delijo se na pomožne objekte, začasne objekte,
vadbene objekte, spominske objekte in urbano opremo.
1. Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje
za površine zunaj ureditvenih območij, ki so:

površine, trajno namenjene kmetijski proizvodnji – prvo območje kmetijskih zemljišč
kmetijske površine – drugo območje kmetijskih zemljišč
gozdne površine
varovalni gozd
gozd posebnega namena
površine v zaraščanju v gozdne površine
naravne površine, nerodovitno zemljišče, skalovje, melišča
vodne površine
območje eksploatacije
površina razpršene gradnje – stavbna zemljišča
2. Prostorski ureditveni določajo merila in pogoje za območja urejanja, in sicer:
Naziv območja urejanja

HRUŠICA
Hrušica – Belo polje
Dobrčnik – sever
Republika
Republika
Republika
Dobrčnik – jug
Dobrčnik – jug
Hrušica – vzhod
Hrušica – center
Hrušica – cerkev
Hrušica vas
Plavški travnik II-Vrbje
transportni plato
transportni plato
JESENICE

Planska
celota

J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1

Oznaka
območja
urejanja

S1
S2
S3/1
S3/2
S3/3
S4/1
S4/2
S5
C1/1
C1/2
SK1
M1
T1/1
T1/2

Okvirna
površina
m2

73.955
18.915
12.599
11.851
41.804
26.970
9.771
35.490
14.183
12.856
87.606
168.321
25.360
47.512

Ureditvene
enote

1, sb, vd
ve
2, e

e,
sb
ve
x
v

Način
urejanja

PUP
PUP
PUP
ZN
UN*
PUP
PUP
ZN*
PUP
ZN*
PUP
ZN
ZN
ZN

Območja
varstva
pred
hrupom
2
3
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
4
4
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Naziv območja urejanja

Zgornji Plavž
Na Pejcah
Staneta Bokala
Murova
Spodnji Plavž
Plavž
Razgledna pot
Pod Gozdom
Hermanov most
Kurja vas
Kurja vas
Pod Krajam
Pod Krajam
Za štreko (Tomšičeva)
Za štreko (Tomšičeva)
Za štreko – Straža
Trebež
Trebež
Slovenski Javornik vzhod
Cesta železarjev
Cesta železarjev – gasilski dom
Borovlje
Borovlje
Podmežakla
Podkočna
Podkočna
Podkočna
Plavž center
Center II
Center II – Integral
Center Jesenice
Gledališče
Hrenovica
Center Stara Sava
Partizan
Kazina
Slovenski Javornik center
Odlagališče komunalnih odpadkov
RTP Plavž
Hermanov jez
Bolnišnica
Bolnišnica – vzhod
OŠ Plavž
Gimnazija
Stara Sava
Poslovna cona
Ob Savi
Kovin
Plavški travnik I
Plavški travnik II
Plavški travnik II – klavnica
Plavški travnik II – vzhod
HVŽ
Kisikarna
Slovenski Javornik

Uradni list Republike Slovenije
Planska
celota
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2

Oznaka
območja
urejanja
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10/1
S10/2
S11/1
S11/2
S12/1
S12/2
S12/3
S13/1
S13/2
S13/3
S14/1
S14/2
S15/1
S15/2
S16
S17/1
S17/2
S17/3
C1
C2/1
C2/2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C10
O1
O2
O4
I1/1
I1/2
I2
I3
I4
M1
M2
M3
P1
P2/1
P2/2
P2/3
P4
P5
P9/1

Okvirna
površina
m2
28.807
17.071
95.682
72.908
10.500
122.946
17.628
39.698
27.797
44.961
83.379
29.945
31.640
198.001
97.786
34.794
4.693
2.718
7.592
121.295
62.434
221.628
31.725
87.448
23.402
19.962
3.091
21.061
57.540
20.950
58.784
24.699
47.527
29.809
13.317
26.008
42.325
99.486
14.239
4.489
23.507
12.371
18.987
26.176
16.535
295.417
71.671
5.976
153.252
74.606
25.989
12.682
60.149
15.146
90.483

Ureditvene
enote
e
e
e, sb,
e, sb,
e
e, sb, ze
e, sb
e
e, p
e
e, sb
e
e, sb, vd
e
e
e
e, sb,vd, x
e, sb
e
e
e
e
e
sb, x
e, sb,
x
e, sb, x

x
e, x
x
x
x
x
x
e, sb, x

p
p
p
p
p
p
p, x

Način
urejanja
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN*
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN*
PUP
PUP
PUP
ZN
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
PUP
ZN*
ZN
ZN*
PUP
PUP
PUP
PUP
UN
PUP
ZN*
PUP
PUP
UN
ZN
ZN*
PUP
PUP
ZN
ZN
ZN
PUP
PUP
PUP

Območja
varstva
pred
hrupom
3
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3,3,2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
1
2
2
2
3
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
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Naziv območja urejanja

Slovenski Javornik
Halda – vzhod
Železniška postaja Slovenski Javornik
Športno rekreacijski park Podmežakla
Smučišče (prekrivajoča raba)
Kamnolom (prekrivajoča raba)
Kopališče
Straža (prekrivajoča raba)
Spominski park Plavž
Mestni park Murova
Mestni postajni park
Park Stara Sava
Park Podmežakla
KOROŠKA BELA
Koroška Bela
Koroška Bela
Koroška Bela
Javorniško nabrežje
Čistilna naprava
HE Javornik
OŠ Koroška Bela
Nad valjarno
Nad Jeklarno II
Acroni
Kres
Ob potoku Bela
Spominski park
Koroška Bela
BLEJSKA DOBRAVA
Kočna
Kočna
Lipce
Na Saplah
Blejska Dobrava
Črna vas
Cesta Jesenice – Bled,
odsek Podkočna
Cesta Jesenice – Bled,
odsek Kočna
Kočna – smučišče
(prekrivajoča raba)
Strelišče
Lipce
Pokopališče Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Melioracija Blejska Dobrava
Melioracija Blejska Dobrava
Melioracija Blejska Dobrava
DRUGA OBMOČJA IN POVRŠINE
Avtocesta – mejni plato
Avtocesta – odsek Jesenice
Bencinski servis Belo polje – sever
Bencinski servis Belo polje – jug
magistralna cesta Jesenice – Rateče,
odsek Hrušica

Št.

Planska
celota

Oznaka
območja
urejanja

Okvirna
površina
m2
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Ureditvene
enote

J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2

P9/2
R6
T1
R1
R2
R3
R4
R5
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

19.222
55.991
19.530
66.182
54.467
23.373
6.618
22.147
11.965
6.490
6.586
12.220
5.150

p
ze
x

J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3

S1/1
S1/2
S2
S3
O1
O2
I1
M1
M2
P1
R1
Z1
Z2
SK1

J4
J4
J4
J4
J4
J4
J4

Stran

Način
urejanja

Območja
varstva
pred
hrupom

ze
ze
x
ze
ze
ze
ze
ze
ze

PUP
ZN*
PUP
UN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
UN
UN
PUP

4
4
4
3
/
/
3
2
2
2
3
2
2

146.986
4.854
52.060
27.493
8.805
5.144
20.051
17.307
15.595
486.852
34.889
7.511
4.125
98.556

e, sb
x
e
e, vd, v
x
x
x
e, x
e, x
p, x
ze
ze
ze
v

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP

3
3
3
3
4
4
2
3
3
4
3
3
2
3

S1/1
S1/2
S2
S3
S4
P1
T1/1

135.823
4.914
68.370
41.542
69.444
46.647
35.519

ve
ve
ve
e
ve

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
UN
PUP

3
3
3
3
3
3
4

J4

T1/2

4.193

PUP

4

J4

R1

49.992

PUP

/

J4
J4
J4
J4
J4
J4
J4

R2
R4
Z1/1
SK1
K1/1
K1/2
K1/3

22.957
39.808
83.508
234.118
98.617
920.424
126.872

UN*
PUP
PUP
PUP
UN
UN
UN

/
/
2
3
3
3
3

T1/1
T1/2
T1/3
T1/4
T2/1

185.161
727.433
19.488
35.442
36.816

PUP
LN
LN
LN
PUP

4
4
4
4
4

ze, x
v, ve
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Naziv območja urejanja

magistralna cesta Jesenice –
Rateče, odsek Jesenice zahod
magistralna cesta Jesenice –
Rateče, odsek Koroška Bela
železnica Jesenice – Avstrija
železniška postaja Jesenice
železnica Jesenice – Ljubljana,
odsek med ŽP Jesenice in ŽP
Slovenski Javornik
železnica Jesenice – Ljubljana,
odsek Javornik – Potoki
železnica Jesenice – Bohinj,
odsek Hrenovica
železnica Jesenice – Bohinj,
odsek Podmežakla
železnica Jesenice – Bohinj,
odsek Blejska Dobrava
železnica Jesenice – Bohinj,
odsek Vintgar
Daljinska kolesarska pot
Obvozna cesta Lipce
razpršena gradnja – z

Uradni list Republike Slovenije
Planska
celota

J4

Oznaka
območja
urejanja

Okvirna
površina
m2

Ureditvene
enote

Način
urejanja

Območja
varstva
pred
hrupom

T2/2

31.611

PUP

4

T2/3

31.678

PUP

4

T3/1
T3/2
T3/3

82.808
199.450
54.391

PUP
ZN
LN

4
4
4

T3/4

55.900

LN*

4

T4/1

7.341

PUP

4

T4/2

66.039

PUP

4

T4/3

76.840

PUP

4

T4/4

12.387

PUP

4

LN*
LN*

4
4

J1, J2, J4
J4
T4/5
J1, J2, J3, J4

76.872

zs, zo, zt

Opomba: * označuje predvidene PIN
Meja območja, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji, meje območij urejanja, meje površin in meje ureditvenih
enot so določene v graﬁčnem prikazu razmejitev ter meril in pogojev na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000.

III. SKUPNI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
5. člen
Skupni pogoji veljajo za vsa območja urejanja, ureditvene enote ali površine, razen za prvo območje kmetijskih zemljišč, za varovalni gozd, gozd posebnega pomena, v območjih
varstva in če v posebnih pogojih ni določeno drugače.
1. Funkcija območja, pogoji za izrabo prostora in kvaliteto graditve ali posegov v prostor
6. člen
Glede na pretežno namensko rabo prostora se s prostorskimi ureditvenimi pogoji in s tem odlokom celotno območje J4 obravnava kot:
A) območja urejanja, ki so namenjena poselitvi so:

S
C
M
I
P
T
O
SK
R
Z

območja za stanovanja in spremljajoče dejavnosti
območja za centralne dejavnosti
območja mešane rabe
območja za inštitute, šole, bolnišnice
območja za proizvodnjo
območja za transportne dejavnosti in večje prometne površine
območje za oskrbne sisteme: RTP, toplarna, čistilna naprava, odlagališče
območja za stanovanja in kmetije
območja za šport in rekreacijo
mestno parkovno zelenje, pokopališče in
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B) površine, ki niso namenjene poselitvi, so:
1
2
G
Gv
Gn
Gs
N
V
E
z

površine, trajno namenjene kmetijski proizvodnji – prvo območje kmetijskih zemljišč
kmetijske površine – drugo območje kmetijskih zemljišč
gozdne površine
varovalni gozd
gozd posebnega namena
sanacija zemljišča v gozdne površine
naravne površine, nerodovitno zemljišče, skalovje, melišča
vodne površine
območje eksploatacije
površina razpršene gradnje – stavbna zemljišča
• V območjih za stanovanja (S) so dopustne naslednje dejavnosti:

– stanovanja,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij, ki so: trgovina, gostinstvo in storitvene dejavnosti, ki
ne motijo okolice,
– kvartarne dejavnosti ter
– v ožjih območjih vaške enodružinske zazidave (ve)
primarne dejavnosti.
• V območjih za centralne dejavnosti (C) so dopustne
naslednje dejavnosti:
– terciarne in kvartarne dejavnosti,
– stanovanja.
• V območjih mešane rabe (M) so dopustne naslednje
dejavnosti:
– manjše proizvodne dejavnosti,
– oskrbne in storitvene dejavnosti in
– poslovni prostori drugih dejavnosti.
• V območjih za inštitute, bolnice, šolstvo in muzeje (I)
so dopustne dejavnosti:
– inštituti – znanstveno raziskovalne organizacije,
zdravstvo in socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, muzejske dejavnosti in galerije, ter druge sorodne terciarne in
kvartarne dejavnosti,
– stanovanja v minimalnem obsegu – za potrebe nadzora oziroma vzdrževanja objektov,
– gostinstvo in trgovina za potrebe dejavnosti v območju
urejanja.
• V območjih za proizvodnjo (P) so dopustne naslednje
dejavnosti:
– proizvodnja, obrtne dejavnosti,
– poslovni prostori,
– trgovina za občasno oskrbo,
– storitvene dejavnosti,
– šport in rekreacija.
• V območjih za transportne dejavnosti in večje prometne površine (T) so dopustne dejavnosti:
– promet,
– proizvodnja in storitve povezane s prometom,
– poslovni prostori,
– trgovina in gostinstvo za potrebe območja urejanja
oziroma za občasno oskrbo.
• V območjih za oskrbne sisteme (O) so dopustne dejavnosti za komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo
ter sistemi zvez.
• V območjih za stanovanja in kmetije (SK) so dopustne
naslednje dejavnosti:
– stanovanja in kmetije,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanj in kmetij, ki so trgovina lokalne oskrbe, gostinstvo in turizem, storitvene dejavnosti,
– kvartarne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki ne motijo okolice in po površini ne presegajo 350 m2.
• V območjih za rekreacijo (R) so dopustne naslednje
dejavnosti:

– šport in rekreacija.
Objekti so dopustni, vendar je namembnost lahko le za
rekreacijo ali da dopolnjuje rekreacijsko namembnost območja. Velikost objektov je dovoljena do največ 70 m2 koristne
etažne površine. Dovoljene so tudi trgovine in gostinski poslovni prostori, ki se povezujejo s športom in rekreacijo.
• V območjih mestno parkovno zelenje, pokopališče (Z)
so dopustne dejavnosti:
– dejavnosti prostega časa, gostinstvo.
• Na gozdnih zemljiščih (G) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– kmetijstvo, gozdarstvo,
– rekreacija, šport, pohodništvo, kulturna dediščina,
– dejavnosti za prosti čas,
– lov in ribolov.
• Na gozdnih zemljiščih (Gv) so ob presoji vplivov na
okolje dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– gozdarstvo,
– pohodništvo, kulturna dediščina,
– lov in ribolov.
Prepovedani so posegi, ki bi zahtevali preoblikovanje
reliefa in spremembo talnega proﬁla, redna sečnja drevja in
grmovja je prepovedana, dopustne so le sanitarne sečnje
in sečnje na površini do 5 arov zaradi krepitve varovalne
funkcije.
• Na gozdnih zemljiščih (Gn) velja režim, kot je določen
v predpisu o razglasitvi statusa gozdov.
• Na zemljiščih v zaraščanju v gozdne površine (Gs) so
dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– čiščenje in posek prirastka,
– kmetijstvo, planšarstvo,
– rekreacija, šport, pohodništvo, kulturna dediščina,
– dejavnosti za prosti čas,
– lov in ribolov.
• Na naravnih površinah, kot so nerodovitna zemljišča,
skalovje in melišča posegi niso dopustni.
• V območjih za eksploatacijo (peskokopi, kamnolomi,
deponije) (E) so dopustne dejavnosti:
– objekti in naprave za eksploatacijo,
– sprememba namembnosti v območje za šport in rekreacijo,
– sanacija območja.
Na površinah razpršene gradnje (zo) so dopustni posegi
za naslednje dejavnosti:
– oskrba (vodohrami, črpališča, transformatorji, male
HE, ČN in podobno).
Na površinah razpršene gradnje (zs) so dopustni posegi
za naslednje dejavnosti:
– stanovanjske hiše,
– kmetijstvo in gozdarstvo,
– lov in ribolov,
– proizvodnja,
– terciarne dejavnosti in
– kvartarne dejavnosti.
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Na površinah razpršene gradnje (zt) so dopustni posegi
za naslednje dejavnosti:
– gostinske in turistične dejavnosti in
– rekreacijske dejavnosti.
7. člen
Gradnje objektov, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije, adaptacije in spremembe namembnosti so dopustne na
stavbnih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno
komunalno oskrbo, to je: dovoz na javno cesto, priključek na
javno vodovodno omrežje, priključek na javno kanalizacijsko
omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic, priključek na
javno elektroenergetsko omrežje ter zagotovljen odvoz smeti
in odpadkov.
Vse objekte, ki imajo možnost priključitev, je potrebno
priključiti na kanalizacijo za odvod odpadne vode na čistilno
napravo za njeno čiščenje. Do izgradnje kanalizacije so obvezne vodotesne greznice, ki jih prazni in vsebino odvaža
pooblaščena organizacija na Čistilno napravo Jesenice.
Problematika enostavnih objektov se rešuje v skladu z
Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB)
in Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in
pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03), ki opredeljujeta vse objekte, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje.
Število enostavnih stavbnih objektov na parceli je pogojeno z
velikostjo parcele, vendar maksimalno do skupne površine 40
m2. Objektov ni dovoljeno združevati pod skupno streho.
8. člen
Na vseh območjih urejanja so za:
– prometno omrežje in naprave,
– komunalno omrežje in naprave,
– energetsko omrežje in naprave,
– objekte in naprave za telekomunikacije in
– vodnogospodarske ureditve ter
– postavitve spominskih plošč, spomenikov in drugih
obeležij
dopustne naslednje vrste posegov:
– vzdrževalna dela,
– rekonstrukcije in adaptacije,
– novogradnje in
– odstranitve.
A) Območja urejanja, ki so namenjena poselitvi
9. člen
V vseh območjih urejanja, ki so namenjena poselitvi,
so dopustne še:
– ureditve javnih površin,
– ureditve in objekti za rekreacijo,
– postavitve začasnih objektov
razen, če ni to za posamezno območje s tem odlokom
prepovedano.
10. člen
1. Ostale dopustne vrste posegov so določene za posamezne tipe ureditvenih enot, ki so:
e – enodružinska zazidava,
ve – vaška enodružinska zazidava,
vd – vrstne hiše z dvojčki,
v – vaško jedro,
sb – stanovanjski bloki, stolpiči in stolpnice,
x – posamični objekti s svojstvenim oblikovanjem,
p – proizvodni objekti,
ze – park, mestno funkcionalno zelenje,
E – območje eksploatacije,
z – razpršena gradnja.
z – površine razpršene gradnje – predstavljajo stavbna
zemljišča z naslednjimi
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kategorijami izključne namenske rabe:
zo – oskrbna dejavnost,
zs – stanovanjski objekti,
zt – objekti za turizem.
2. V ureditveni enoti enodružinska zazidava (e) so:
– za stanovanjske objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrtno dejavnost in
• odstranitve objektov;
– za objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrtno dejavnost
in
• odstranitve objektov;
– za enostavne objekte (garaže, drvarnice, vrtne lope,
čebelnjake in nadstrešnice) dopustna
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• nove gradnje,
• odstranitve objektov.
V ureditveni enoti vaška enodružinska zazidava (ve) so:
– za stanovanjske objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrt in kmetijstvo in
• odstranitve objektov;
– za objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrt in
• odstranitve objektov;
– za enostavne objekte (gospodarska poslopja, garaže,
drvarnice, vrtne lope, čebelnjake in nadstrešnice) dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za rekreacijo in prostočasne dejavnosti in
• odstranitve objektov.
V območjih za stanovanja, v ureditvenih enotah ve
– vaška enodružinska zazidava so dopustni posegi za kmetijstvo in za prostočasne dejavnosti, ki so povezane s kmetijstvom.
3. V ureditveni enoti vrstne hiše in dvojčki (vd) so
– za stanovanjske objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave objektov na začetku in na koncu niza/vrste,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbo (trgovina lokalne oskrbe) za storitve gospodinjstvom in
• odstranitve objektov;
– za enostavne objekte (garaže, drvarnice, vrtne lope,
ograje) dopustna
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• nove gradnje,
• odstranitve objektov.
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4. V ureditveni enoti vaško jedro (v) so
– za stanovanjske objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrtno dejavnost
in
• odstranitve objektov
– za gospodarska poslopja dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrtno dejavnost
in
• odstranitve objektov;
– za objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za druge terciarne in
kvartarne dejavnosti in
• odstranitve objektov;
– za obrtne delavnice dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrtno dejavnost
in
• odstranitve objektov;
– za enostavne objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• nove gradnje in
• odstranitve objektov.
5. V ureditveni enoti stanovanjski bloki, stolpiči in stolpnice (sb) so
– za stanovanjske objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave blokov v primeru izboljšanja bivalnega standarda in dozidave vhodov pri blokih, stolpičih in stolpnicah,
• nadzidave za ureditev podstrešnih stanovanj,
• spremembe namembnosti pritličij objektov za oskrbo
(trgovina lokalne oskrbe), za storitve gospodinjstvom in za
varstvo otrok in poslovne dejavnosti, če to dovoljujejo veljavni
materialni predpisi, ki urejajo gradnjo in
• odstranitve objektov;
– za objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• dozidave in nadzidave,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter druge terciarne un
kvartarne dejavnosti in
• odstranitve objektov;
– za enostavne objekte:
• vzdrževalna dela, adaptacije in
• odstranitve objektov
6. V ureditveni enoti posamični objekti s svojstvenim
oblikovanjem (x) so
– za posebne objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
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• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje in
• odstranitve objektov.
7. V ureditveni enoti proizvodni objekti (p) so
– za proizvodne objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• odstranitev objektov in naprav
• nove gradnje ter
• spremembe namembnosti za poslovne dejavnosti in
trgovine;
– za poslovne objekte, delavnice, skladišča in garaže
dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• odstranitve objektov in naprav ter
• spremembe namembnosti za poslovne dejavnosti in
trgovino;
– dopustne so postavitve ograj.
8. V ureditveni enoti park, mestno funkcionalno zelenje
(ze) so dopustni naslednji posegi:
– hortikulturne ureditve,
– postavitve vrtnih lop ali paviljonov za kulturne namene
v sklopu parka,
– postavitve protihrupnih ovir (v območju ob avtocesti),
– ureditve za rekreacijo in prostočasne dejavnosti ter
– otroška igrišča.
9. V ureditveni enoti razpršena gradnja (zo) so
– za objekte oskrbe dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje, kjer to dopušča velikost območja,
• odstranitve objektov.
– za enostavne objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• nove gradnje in
• odstranitve objektov.
10. V ureditveni enoti razpršena gradnja (zs) so
– za stanovanjske objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje, kjer to dopušča velikost območja,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za proizvodno obrt,
rekreacijo in prostočasne dejavnosti ter kmetijstvo,
• odstranitve objektov;
– za gospodarska poslopja dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrtne dejavnosti,
rekreacijo in prostočasne dejavnosti ter
• odstranitve objektov;
– za objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za druge terciarne in
kvartarne dejavnosti, rekreacijo in prostočasne dejavnosti
ter kmetijstvo,
• odstranitve objektov;
– za obrtne delavnice dopustna:
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• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrtno dejavnost,
rekreacijo in prostočasne dejavnosti ter kmetijstvo,
• odstranitve objektov;
– za enostavne objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• nove gradnje in
• odstranitve objektov.
V ureditvenih enotah (zs) ni dovoljeno bistveno povečevati gostoto naseljenosti.
11. V ureditveni enoti razpršena gradnja (zt) so
– za turistične objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje, kjer to dopušča velikost območja,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti, rekreacijo in prostočasne
dejavnosti,
• odstranitve objektov;
– za gospodarska poslopja dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje,
• spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti, rekreacijo in prostočasne
dejavnosti ter
• odstranitve objektov;
– za enostavne objekte dopustna:
• vzdrževalna dela, adaptacije,
• nove gradnje in
– odstranitve objektov.
B) Območja urejanja, ki niso namenjena poselitvi
11. člen
Na vseh površinah, ki niso namenjena poselitvi so dopustne melioracije zemljišč.
12. člen
Na območjih za kmetijstvo so:
1. na kmetijskih zemljiščih (1), ki so trajno namenjena
za kmetijstvo so
– za pomožne objekte za kmetijstvo dopustna:
• vzdrževalna dela in adaptacije,
• dozidave in
• odstranitve objektov.
2. Na kmetijskih zemljiščih (2), ki niso trajno namenjena
za kmetijstvo so
– za kmetijske objekte dopustna:
• vzdrževalna dela in adaptacije,
• rekonstrukcije,
• dozidave in nadzidave,
• nove gradnje in
• odstranitve objektov;
– za enostavne objekte za kmetijstvo dopustna:
• vzdrževalna dela in adaptacije,
• dozidave,
• nove gradnje in
• odstranitve objektov;
– dopustne postavitve začasnih objektov ter
– dopustne ureditve za rekreacijo.
3. Na gozdnih površinah so dopustne postavitve lovskih
prež in ureditve za rekreacijo. Niso pa dopustni posegi, ki bi
oslabili gozdni rob ali skupino dreves.
Na območjih gozdov (G) so
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– na gozdnih zemljiščih dopustne ureditve gozdarskih
naprav ter objekti in ureditve za rekreacijo;
– v varovanih gozdovih (Gv) dopustne le sanitarne sečnje, posek posameznih dreves, ki ogrožajo stabilnost tal. Posek nizke intenzitete na manjših položnejših površinah tako,
da varovalne funkcije gozdov ter gozdov v njihovi neposrednji
bližini v pasu 60 m ni dopusten;
– na gozdnih zemljiščih (Gs) dopustne gradnje in ureditve za potrebe gozdarstva, lovstva in vzdrževalna dela,
adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav.
V območjih voda (V) so dopustne tudi ureditve za šport
in rekreacijo.
Na območjih eksploatacije (E) je dopustno izkoriščanje
naravnih materialov, postavljanje objektov in naprav za potrebe izkoriščanja. Dopustna je tudi sprememba namembnosti v
športna in rekreacijska območja ter sanacija teh območij.
C) Rezervati in varstvena območja
13. člen
V rezervatih in varstvenih območjih infrastrukturnega
omrežja in naprav v območjih varstva narave in kulturne
dediščine, na površinah prvega območja kmetijskih zemljišč
varovalnem gozdu, v gozdu posebnega namena, v območju
varstva voda in vodnih virov, ter v drugih rezervatih oziroma
varstvenih območjih je izvajanje posegov omejeno, skladno
s predpisi. Merila in pogoji so opredeljeni v 45. do 48. členu
tega odloka.
14. člen
Na območjih za katera bodo izdelani prostorski izvedbeni načrti so do sprejetja le-teh dopustni naslednji posegi:
– nujna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah,
– ozelenitve do pričetka izvajanja prostorskega izvedbenega načrta, če niso v nasprotju s predvidenimi posegi v
prostorskem izvedbenem načrtu,
– vzdrževalna dela infrastrukturnega omrežja in naprav;
rekonstrukcije in novogradnje infrastrukturnih objektov in naprav so dopustne le, če so skladne s planiranimi prostorskimi
izvedbenimi načrti,
– odstranitve obstoječih objektov in naprav,
– izjemoma tudi novogradnje, pod pogojem, da ne bodo
ovirale kasnejšega načrtovanja in da so skladne s predvidenimi ureditvami.
Skladnost s predvidenimi ureditvami ugotavlja občinski
upravni organ pristojen za prostor na podlagi programske zasnove, izdelanih posebnih strokovnih podlag, ali osnutka prostorskega izvedbenega načrta in mnenja izdelovalca teh aktov.
2. Pogoji za oblikovanje posegov v prostor
15. člen
Posegi v prostor morajo glede urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja upoštevati ali se zgledovati po oblikovnih kvalitetah posamezne ureditvene enote
oziroma območja urejanja in hkrati upoštevati nove sodobne
oblikovalske možnosti, ki jih prinašajo sodobni gradbeni materiali.
Urbanistično oblikovanje
16. člen
Urbanistično oblikovanje posegov (gradnje in ureditve)
se mora zgledovati po morfoloških značilnostih območja urejanja predvsem glede:
– gradbene črte,
– orientacije objektov,
– gradbene mase,
– naklonov strešin in smeri slemen,
– uporaba novih materialov, ki se uporabljajo v gradbeništvu.

Uradni list Republike Slovenije
17. člen
Varovani robovi naselij pomenijo popolno prepoved
gradnje preko meje stavbnih zemljišč.
V območjih značilnih pogledov niso dopustne ureditve in gradnje, ki bi zakrile kvalitetne poglede na objekte,
skupino objektov, del naselja in na naravne dominante ali
značilne poglede na okolico.
18. člen
Pri določanju višine objektov je poleg predpisanih dopustnih višin za posamezne vrste objektov treba upoštevati
tudi vertikalni gabarit naselja oziroma silhueto naselja tako,
da novi objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe naselja. Še posebej velja to za vse vrste posegov na robovih
naselij in na izpostavljenih pobočjih.
19. člen
Gradnja objektov na parcelni meji je dopustna le v
primeru gradnje objektov v območjih ohranjene značilne
strnjene zazidave (Murova) ob ustrezni ureditvi strešnih
odtokov, snegolovov in v območjih, kjer regulacijska in
gradbena linija sovpadata.
20. člen
Nadstrešnice, izvesne table, napisi nad vhodi in izložbami in markize morajo biti najmanj 3,20 m nad pločnikom.
Podpore nadstrešnic, drogovi tabel ali prometnih znakov
morajo stati v liniji robnika ali neposredno ob njem.
Izložbe, ki izstopajo iz fasadne površine, zunanje stopnice in drugi deli objekta smejo segati v prostor pločnika:
– do 50 cm ob Cesti Maršala Tita na odseku od Gimnazije do železniške postaje, na preostalem delu Ceste
Maršala Tita in na Cesti Železarjev mora biti zagotovljena
širina pločnika min. 2 m oziroma na krajših odsekih vsaj
1,60 m; izložbe ne smejo segati v površino pločnika, če je
ta minimalne širine;
– na sekundarnih mestnih cestah mora biti zagotovljena širina pločnika min. 1,60 m,
– na drugih cestah mora biti zagotovljena širina pločnika min. 1 m.
Ulična oprema in turistične oznake ter postavitve miz
in druge začasne gostinske ponudbe na javne površine
morajo biti locirani tako, da je zagotovljen nemoten dostop
do lokalov, da ne ovirajo minimalnega prehoda pešcev, ki
je 1,50 m in ne predstavljajo ovir za funkcionalno ovirane
ljudi ter da ne zastirajo značilnih pogledov in da ni ovirano
vzdrževanje infrastrukturnega omrežja. Pri tem je treba
upoštevati minimalne širine pločnikov, navedene v drugem
odstavku tega člena.
Arhitekturno oblikovanje
21. člen
Arhitekturno oblikovanje posegov (gradnje in ureditve)
se mora zgledovati po oblikovanih kvalitetah območja urejanja ali ureditve enote, predvsem glede:
– sestave in razmerja osnovnih stavbnih mas,
– razmerja fasad,
– teksture streh.
Način gradnje ni predpisan.
Večstanovanjski objekti in objekti terciarnih in kvartarnih
dejavnosti morajo biti dostopni za funkcionalno ovirane ljudi.
22. člen
Dozidave k objektom se morajo skladati s celotno
stavbno maso. Način gradnje ni predpisan.
23. člen
Pri izkoriščenih podstrehah je možno izrabiti tudi prostore druge mansarde za osnovni namen objekta.
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Pri vzdrževalnih delih, adaptacijah, dozidavah in nadzidavah objektov značilne vaške arhitekture se je treba prilagajati prepoznavnim kvalitetnim razmerjem stavbne mase,
razmerjem fasad in strešin, naklonom strešin, razporeditvi
odprtin, detajlom in ornamentu.
V primeru spremembe namembnosti objektov značilne vaške arhitekture niso dopustne bistvene spremembe
zunanjosti objekta, predvsem niso dopustne spremembe
razporeditve odprtin, členitve fasad in razmerij stavbnih mas
ter naklonov strešin.
Pri vzdrževalnih delih, adaptacijah, dozidavah in nadzidavah objektov značilne mestne arhitekture se je treba
prilagajati prepoznavnim kvalitetnim razmerjem stavbne
mase, razmerjem med okni in fasado in razporeditvi odprtin, gradbenim linijam in višinam objektov.
Balkone se lahko zasteklijo vendar pod pogojem, da je
oblikovanje zapiranja na objektih enotno.
24. člen
Pri oblikah streh ni omejitev pri naklonih, vendar pa
velja pravilo o frčadah v primeru izvedbe dvokapnic.
Odpiranje strešin je poleg strešnih oken, ki so dovoljena povsod, dopustno v obliki frčad, katerih strešine morajo
imeti enake naklone kot osnovna streha. Niso dopustne
trapezne frčade. Celotna odprtina frčad na strehi, ki je vidna
z javnih površin ne sme presegati polovice dolžine strehe.
Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe.
Strešna kritina je lahko tudi pločevinasta vendar mora
biti površina drobno strukturirana in neodsevna.
Plastična kritina je dopustna izjemoma na gospodarskih poslopjih za dosuševanje krme.
Sončne zbiralnike je dopustno postavljati na strehe
tako, da ne segajo preko slemena, na balkonske ograje pa
v vodoravnem pasu ograje.
Na objekte je dopustno obešati ali postavljati vizualna
sporočila tako, da se zagotovi vidnost z javnih površin,
vendar pa na strehe tako, da ne segajo preko slemena, na
balkonske ograje v vodoravnem pasu ograje, na oporne
zidove tako, da ne segajo preko zaščitnih ograj in na proste
površine tako, da ne bi zakrile kvalitetne poglede na objekte, skupino objektov, del naselja in na naravne dominante
ali značilne poglede na okolico.
Oblikovanje drugih posegov v prostor
25. člen
Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora
izvajalec gradbenih del:
– med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami,
– po končani gradnji odstraniti provizorje in odvečni
gradbeni material ter urediti okolico.
Oblikovanje ograj ob javnih površinah se mora zgledovati pri tradicionalnih primerih ograjevanja parcel z značilnimi vertikalnimi ali horizontalnimi elementi, dopustne so tudi
žive meje in polni zidovi (le avtohtoni kamen). Žične ograje
so dopustne za zaščitne ograje (na primer za varstvo vodnih
virov) in na športnih igriščih, drugod morajo biti zasejane z
živo mejo.
Višina ograj ne sme presegati 1,2 m, višina kamnitih
ograj pa 1 m; višje ograje so dopustne le kot zaščitne oziroma varovalne ograje.
Varovalne ograje ob cesti in na mostovih v naseljih morajo biti obložene z naravnimi materiali (kamen, les) nosilni
del je lahko kovinski.
Vrtički na javnih in vodnih površinah, v varstvenem
pasu železnice ter površinah cestnih teles niso dovoljeni.
Občina predvidi urejena območja, ki bodo namenjena izključno za vrtičke. Predpiše tudi ureditev in opremo za
posamezna območja, ki morata biti enotni. Brez soglas-
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ja upravljavca ni dopusten priklop na javno vodovodno
omrežje.
26. člen
Pri zemeljskih delih ni dopustno:
– zasipavati izvirov,
– sprožiti nevarnih erozijskih procesov,
– porušiti ravnotežja na labilnih tleh,
– zapirati pretočnih proﬁlov,
– preprečiti odtok visokih voda in hudournikov.
Visokodebelno vegetacijo je potrebno pri zemeljskih
delih v čim večji meri ohranjati.
Nasipe ali odkopne brežine je potrebno zavarovati
pred erozijo. Potrebna je zatravitev ali zasaditev z grmovnicami, ki dobro vežejo podlago. V primeru, da naravna
zavarovanja brežin niso zadostna, je treba uporabljati take
elemente za zavarovanje, ki omogočijo kasnejšo zasaditev
z grmovnicami. Betonski oporni zidovi, ki varujejo brežine,
so dopustni. Dopustno je tudi zavarovanje brežin z betonskimi prefabriciranimi elementi, ki jih zasaditve kasneje
prerastejo.
Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov je treba izvajati pravočasno tako, da se površine zarastejo; urejanje na
večjih površinah je treba izvajati postopoma.
27. člen
Pri urejanju obstoječih ali novih kmetijskih zemljišč
(agromelioracijah) je treba ohranjati pasove vegetacije na
mejah – obmejkih, posamezna debelejša drevesa ali skupine dreves. Prav tako je treba ohranjati gozdni rob oziroma
ga na novo zasaditi ali okrepiti.
28. člen
Regulacije oziroma ureditve vodotokov in hudournikov
je dopustno izvajati z uporabo naravnih materialov oziroma
tako, da je čim manj vidnega betona.
Visokodebelno vegetacijo ob vodotokih je potrebno v
čim večji meri ohranjati.
29. člen
Pri urejanju malih hidroelektrarn mora biti zagotovljen
prehod rib (ribja steza) in takšen pretok vode, ki zagotavlja
biološki sprejemljiv pretok. Tlačni vodi morajo biti vkopani
in zemljišče urejeno ter zavarovano proti eroziji. Pri vkopavanju tlačnih cevi ni dopustno zasipavati strugo z odvečnim
materialom.
30. člen
Rešitve za oblikovanje začasnih turističnih objektov ali
naprav, namenjenih sezonski turistični ponudbi, prireditvam
ali proslavam, je potrebno predložiti Oddelku za prostor Občine Jesenice, ki presodi primernost rešitev.
Pogoji za oblikovanje v tipih ureditvenih enot
31. člen
Ureditvena enota enodružinska zazidava (e)
Za oblikovanje stanovanjskih objektov (enodružinska
hiša ali dvojček) velja:
– višina: največ P+ 1+ IP, kolenčni zid ne sme biti višji
od 100 cm;
– streha: strešine v naklonu 15° do 45°
Objekti za terciarne in kvartarne dejavnosti
– višina: do P+1
– streha: ravna, dvokapnica ali sestavljena večkapnica
z naklonom strešin 0° do 45°
– kritina: temne, neodsevne barve.
Prizidki so lahko prekriti s podaljški obstoječih strešin
in z enokapnicami v naklonu osnovne strešine.
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Pomožni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.
Pomožni objekti kot samostojni objekti morajo imeti
podolgovat tloris. Enokapnice niso dopustne. Izjemoma so
dovoljene ravne strehe zatravljene ali izvedene kot pohodne
terase.
Vrtne lope morajo biti lesene, barva zaščitnih sredstev
naj poudarja in ohranja videz lesa.
Odmik med dvema ograjama vrtov na obeh straneh
dovozne ceste oziroma parcel ob dovoznih cestah mora biti
najmanj 5 m, v sklopu ograje višine 1,20 m naj bo pri vhodu
na dvorišče urejeno odjemno mesto za odpadke, tako, da je
dostopno z obeh strani in ne posega v 5 m obcestni pas.
Lahke montažne (plastične, platnene) garaže niso dopustne.
Ureditvena enota razpršena gradnja (z)
Za oblikovanje objektov v območju razpršene gradnje
velja:
– višina: največ P+ IP, kolenčni zid ne sme biti višji od
100 cm;
– streha: strešine v naklonu 0° do 45°
Objekti za terciarne in kvartarne dejavnosti
– višina: do P+1
– streha: ravna, dvokapnica ali sestavljena večkapnica
z naklonom strešin 0° do 45°
– kritina: temne neodsevne barve.
Prizidki so lahko prekriti s podaljški obstoječih strešin
in z enokapnicami vendar do polovice velikosti obstoječega
objekta.
Enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.
Enostavni objekti kot samostojni objekti morajo imeti
podolgovat tloris. Enokapnice niso dopustne. Izjemoma so
dovoljene ravne strehe zatravljene ali izvedene kot pohodne
terase.
Vrtne lope morajo biti lesene, barva zaščitnih sredstev
naj poudarja in ohranja videz lesa.
Odmik med dvema ograjama vrtov na obeh straneh
dovozne ceste oziroma parcel ob dovoznih cestah mora biti
najmanj 5 m, v sklopu ograje naj bo pri vhodu na dvorišče
urejeno odjemno mesto za odpadke, tako, da je dostopno z
obeh strani in ne posega v 5 m obcestni pas.
Lahke montažne (plastične, pločevinaste, platnene)
garaže niso dopustne.
Ureditvena enota vaške enodružinska zazidava (ve)
Za oblikovanje stanovanjskih objektov (enodružinska
hiša v območju vasi – Hrušica, Koroška bela in Blejska Dobrava) velja:
– višina: največ P+ 1+ IP, kolenčni zid ne sme biti višji
od 100 cm;
– streha: strešine v naklonu 35° do 45°
Objekti za terciarne in kvartarne dejavnosti
– višina: do P+1
– streha: ravna, dvokapnica ali sestavljena večkapnica
z naklonom strešin 0° do 45°
– kritina: temne neodsevne barve.
Prizidki so lahko prekriti s podaljški obstoječih strešin
in izjemoma z enokapnicami v naklonu osnovne strešine.
Enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.
Enostavni objekti kot samostojni objekti morajo imeti
podolgovat tloris. Enokapnice niso dopustne. Izjemoma so
dovoljene ravne strehe zatravljene ali izvedene kot pohodne
terase.
Vrtne lope morajo biti lesene, barva zaščitnih sredstev
naj poudarja in ohranja videz lesa.
Odmik med dvema ograjama vrtov na obeh straneh
dovozne ceste oziroma parcel ob dovoznih cestah mora biti
najmanj 5 m, v sklopu ograje naj bo pri vhodu na dvorišče
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urejeno odjemno mesto za odpadke, tako, da je dostopno z
obeh strani in ne posega v 5 m obcestni pas.
Lahke montažne (plastične, pločevinaste, platnene)
garaže niso dopustne.
32. člen
Ureditvena enota vrstne hiše, dvojčki (vd)
Posegi, ki spreminjajo zunanjost objekta so dopustni,
kadar gre za oblikovno izboljšavo zunanjega videza. Primernost ugotavlja občinski upravni organ pristojen za prostor na podlagi idejne zasnove predvidenega posega.
Nova gradnja vrstnih hiš je dopustna le v prilagojenih
predvsem višinskih gabaritih (obstoječi zazidavi). Streha
niza mora biti v istem naklonu in z enako kritino.
Vrtne lope morajo biti lesene, barva zaščitnih sredstev
za les mora biti enaka kot na sosednih objektih (stanovanjski objekti ali gospodarska poslopja).
Odmik med dvema ograjama vrtov na obeh straneh
dovozne ceste oziroma parcel ob dovoznih cestah mora biti
najmanj 5 m, v sklopu ograje naj bo pri vhodu na dvorišče
urejeno odjemno mesto za odpadke, tako da je dostopno z
obeh strani in ne posega v 5 m obcestni pas.
33. člen
Ureditvena enota vaško jedro (v)
Za oblikovanje stanovanjskih objektov velja:
– tloris: podolgovat, z razmerjem osnovnih stranic vsaj
1: 1,5;
– višina: P+1+M, pritličje sme biti pri vhodu dvignjeno
nad terenom do 30 cm, kolenčni zid ne sme biti višji od
100 cm ali do VP+1+M, pritličje sme biti pri vhodu dvignjeno nad terenom do 90 cm, kolenčni zid ne sme biti višji od
40 cm;
– streha: dvokapnica ali sestavljena večkapnica, strešine v enakem naklonu 35°do 45°. Sleme mora potekati v
smeri daljše stranice objekta
– kritina: temne barve
– zatrepi so lahko ometani ali leseni; polovične ali delne izvedbe v poševni ali vertikalno smeri niso dopustne;
– balkoni v pritličju oziroma visokem pritličju niso dopustni.
Za oblikovanje gospodarskih poslopij velja:
– tloris: podolgovat, z razmerjem osnovnih stranic vsaj
1: 1.5
– streha: simetrična, z enakim naklonom strešin 35°do
45°, sleme mora potekati v smeri daljše stranice objekta
– kritina: temne barve
Objekti terciarnih in kvartarnih dejavnosti morajo biti
oblikovani skladno z oblikovanjem objektov v ureditveni
enoti oziroma skladno s sosednjimi objekti.
– višina: do P+1+M
– streha: dvokapnica ali sestavljena večkapnica z naklonom strešin 35° do 45°
– kritina: temne barve
Za oblikovanje obrtnih delavnic velja:
– višina ne sme presegati sosednjih stanovanjskih objektov oziroma gospodarskih poslopij;
– dvokapnica z enakim naklonom strešin 35° do 45°
– kritina: temne barve
Enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.
Enostavni objekti kot samostojni objekti morajo imeti
podolgovat tloris in simetrično dvokapnico v naklonu 35°do
45°. Enokapnice niso dopustne.
Pomožni objekti kot prizidki morajo biti izvedeni tako,
da se streha podaljša oziroma nadaljuje preko pomožnega
v istem naklonu ali se streha pomožnega objekta izjemoma priključi osnovnemu objektu kot enokapnica v naklonu
osnovne strešine.
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Lahke montažne (plastične, pločevinaste, platnene)
garaže niso dopustne.
Vrtne lope morajo biti izvedene v lesu, streha mora biti
dve ali večkapnica. Barva zaščitnih sredstev za les mora
biti enaka kot na sosednjih objektih (stanovanjski objekti ali
gospodarska poslopja).
Za oblikovanje koritastih silosov velja:
– tloris: podolgovat;
– streha: simetrična, z naklonom 35° do 45°;
– materiali: isti oziroma sorodni kot za osnovni objekt.
Stolpni silosi morajo biti postavljeni pod streho hleva
oziroma gospodarskega poslopja. Prostostoječi stolpni silosi so dopustni kadar tvorijo z ostalimi objekti ambientalno
celoto.
Ograje vrtov oziroma parcel so dopustne do višine
1,20 m:
– odmik med dvema ograjama pri dovoznih cestah
mora biti najmanj 5 m,
– v sklopu ograje naj bo pri vhodu na dvorišče urejeno
tudi odjemno mesto za odpadke, tako, da je dostopno z
obeh strani in ne posega v 5 m obcestni pas.
Površine trgov in glavnih vaških cest naj bodo urejene
tako, da se s tlaki ločijo primarne vozne površine od drugih
voznih in peš površin.
34. člen
Ureditvena enota stanovanjski bloki, stolpiči in stolpnice (sb)
Za oblikovanje stanovanjskih blokov velja:
– dozidave vhodov so dopustne, kadar so potrebne
večje pokrite površine za skupne potrebe stanovalcev (vetrolov, vhodni prostor z nabiralniki, prostor za smeti ali
kolesarnica ipd.)
– nadzidava za ureditev podstrešnih stanovanj mora
biti izvedena za celotni objekt ali za zaključen del objekta
(npr. lamela, stopnišče);
– oblikovanje dozidanega vhoda oziroma nadzidanje
podstrehe se mora skladati z oblikovanjem objekta kot
celote,
– zasteklitve balkonov so dovoljene pod pogojem, da
se izdela celostna ureditev balkonov za objekt in posamezna zasteklitev izvaja v skladu z ureditvijo,
– nadstreški niso dovoljeni.
Enostavni objekti v tej ureditveni enoti niso dovoljeni,
saj bi s tem posegali na mestne urbane površine, razen
vrtne lope, ki so dopustne v sklopu javnih zelenih površin
ali otroških igrišč, velikosti do 10 m2.
Garaže so dopustne le pod nivojem terena tako, da
se ne zmanjšujejo javne zelene površine; izjemoma je dopustna ureditev garaž tako, da te segajo 1 m nad teren,
pri čemer mora biti streha zasajena s travo ali utrjena s
pohodnim tlakom in zaščitena z ograjo. Na tako izvedenih
strehah so dopustne namenske zunanje ureditve (ureditve
otroških igrišč, rekreativnih površin, površin za prostočasne
dejavnosti).
Izjemoma je možno nadaljevanje že obstoječih garažnih nizov, kjer je to možno.
35. člen
Ureditvena enota proizvodni objekti (p) (proizvodne
hale velikega merila, delavnice in servisi srednjega merila)
Za oblikovanje objektov velja:
– višina novih ali dopolnilnih gradenj sme biti taka,
da gradnje niso vidno izpostavljene in da ne tvorijo nove
višinske dominante v prostoru,
– poslovni objekti ali deli objektov naj bodo locirani
bližje ulici oziroma javnemu prostoru.
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Enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.
Ograje okrog objektov oziroma območja objekta (objektov) so lahko visoke do 2,50 m, izjemoma po materialnem
predpisu (plin); oblikovanje ograj ob javni ulici ali drugem
javnem prostoru mora biti skladno z ureditvami (ograjami)
pri sosednjih objektih. Ograje ne smejo biti masivne ali ozelenjene, ob cestiščih pa morajo omogočati preglednost
36. člen
Ureditvena enota posamični objekti s svojstvenim oblikovanjem (x)
Posegi na obstoječih objektih s svojstvenim oblikovanjem morajo upoštevati oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih objektov, jih dopolnjevati in oblikovno izboljševati.
Enostavni objekti v teh območjih niso dovoljeni.
Ureditvena celota mešane rabe (M)
Novogradnje morajo upoštevati merila in pogoje prostorskih izvedbenih načrtov. V območjih so možne rušitve obstoječega stavbnega fonda, adaptacije in rekonstrukcije.
Posegi na obstoječih objektih morajo upoštevati oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih objektov, jih dopolnjevati in oblikovno izboljševati.
Enostavni objekti v teh območjih niso dovoljeni, razen
morebitnih objektov, ki zagotavljajo proizvodnim objektom
nujne pogoje za realizacijo proizvodnih procesov in se lahko
rešujejo kot enostavni objekti.
3. Pogoji za določanje gradbenih parcel
37. člen
Gradbena parcela se določa glede na ureditveno območje, velikost in namembnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikovanost zemljišča ter na posestne meje.
Gradbena parcela za novo prostostoječo individualno
stanovanjsko hišo meri največ 600 m2.
Pri določanju gradbene parcele stanovanjskih objektov, delavnic, servisov, proizvodnih objektov in kmetij se
upošteva tudi medsebojno razporeditev objektov, vrsto proizvodnje in potrebni manipulativni prostor za mehanizacijo.
Pri določanju gradbene parcele obrtnih delavnic in proizvodnih objektov je treba upoštevati tudi potrebne površine
za skladiščenje materiala in izdelkov, potrebne površine za
parkiranje ter potreben manipulativni prostor okrog objektov
za potrebe dovoza in odvoza vozil, ki oskrbujejo dejavnost
oziroma proizvodnjo ter morebitne potrebe po zunanjih odprtih skladiščnih površinah.
38. člen
Gradbena parcela se določa glede na velikost in namembnost objekta ter oblikovanost zemljišča. Omogočati
mora nemoteno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi
spremljajočimi prostorskimi potrebami razen v primeru, da
so te potrebe ali da je del teh potreb zagotovljen na drugem
zemljišču.
39. člen
Za objekte v ureditvenih enotah enodružinska gradnja
(e) in vaška enodružinska gradnja (ve), vrstne hiše in dvojčki (vd) in vaško jedro (v) je širina gradbene parcele okrog
objekta najmanj 2,5 m. Širina dovoza do objekta je 2,75m.
V primeru objektov v nizu je meja med dvema gradbenima parcelama sredina skupnega konstrukcijskega zidu.
Za kmetijske objekte je širina gradbene parcele ob objektu najmanj 2,5 m, širina dovoza je 3,5 m.
Pri večstanovanjskih objektih v enotah stanovanjskih
blokov, stolpičev in stolpnic (sb), javnih objektih in objektih
s posebnim oblikovanjem v enotah (x), ki so obkroženi
z javnimi površinami mestnega funkcionalnega zelenja in
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javnimi parkirišči, je v funkciji objektov lahko tudi samo površina fundusa. Normalna uporaba, vzdrževanje objekta in
vse spremljajoče prostorske potrebe se objektu neposredno
zagotavljajo na obkrožajočih javnih površinah. To velja tudi
za posege, ki omogočajo, da je objekt dostopen funkcionalno oviranim ljudem.
40. člen
Če je dejansko zemljišče manjše od predpisane velikosti gradbene parcele, ugotovljenega na osnovi navedenih
meril, se upošteva dejanska površina zemljišča (parcele).
zvez

4. Pogoji za prometno urejanje in urejanje sistemov

41. člen
Državne ceste
Za vse posege v varovalni pas državne ceste je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje Direkcije RS za
ceste. Cestni priključki na državno cesto morajo biti ustrezno urejeni. Morebitne rekonstrukcije obstoječih in ureditve
novih cestnih priključkov je treba strokovno utemeljiti. Posegi v varovalnem pasu državnih cest ne smejo negativno
vplivati na območje državnih cest in promet na njih. Ne sme
biti ovirana preglednost, predvideti je potrebno ustrezen odmik in odvodnjavanje. Investitorji posameznih posegov niso
upravičeni do nikakršne odškodnine za nastalo škodo, ki bi
nastala na objektih ter napravah kot posledica izvajanja del,
hrupa, tresenja ob gradnji ali rekonstrukciji državnih cest.
Za urejanje regionalne ceste v mestu (Cesta Maršala
Tita, Cesta železarjev in Cesta B. Kidriča) so določeni značilni prometni proﬁli, in sicer:
• na odseku od bolnice do železniške postaje ter od
gledališča do križišča za Koroško Belo se ulični proﬁl sestoji iz:
– dvopasovnice širine 7 m oziroma 10 m v križiščih,
– dvostranske kolesarske steze širine 1,5 do 2 m (povsod kjer je to možno),
– dvostranskega pločnika širine 1,5 do 3 m,
– drevoreda vsaj na eni strani cestišča;
• na odseku od železniške postaje do gledališča se
ulični proﬁl sestoji iz:
– dvopasovnice širine 7 m,
– enostranske kolesarske steze 1,5 m,
– vzdolžnega parkiranja širine 2,5 m na južni strani ceste na vzhodnem delu odseka, ter vzdolžnega parkiranja na
severni strani ceste na odseku pred objekti Titova 18–20;
– pred železniško postajo je obojestransko vzdolžno
avtobusno postajališče;
– na tem odseku naj bo zasajen tudi drevored; na severni strani ceste naj bo drevored umaknjen za gradbeno
linijo objektov Titova 9 do 12;
• na odseku od Integrala do železniške postaje je treba
ulični proﬁl urediti obojestransko, na zunanji strani zgoraj
določenega proﬁla naj bo zasajen obojestranski drevored,
ob železniški progi poteka peš in kolesarska povezava, ki se
mimo Integrala nadaljuje mimo parka do ceste Revolucije;
• na odseku pod haldo (nasipom žlindre) ima cesta
na zunanji strani zgoraj določenega proﬁla še dvostranski
drevored v zelenici širine 2,5 do 3,5 m;
• na območju železarne so določeni naslednji ulični
proﬁli oziroma širine koridorjev:
– prečni vstopni koridorji Prešernova cesta, vhod v
železarno, vhod pri gasilskem domu: širina 20 m, dopustna
je zožitev pri strojnih delavnicah na 17 m,
– vzdolžni koridor nove industrijske ceste z industrijskim tirom v prvi fazi: širina 20 m,
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– koridor ob Savi z industrijskim tirom: širina 30 m;
– koridorji na območju halde z industrijskim tirom: širine 24 m.
Občinske ceste
Za vse posege v varovalni pas občinske ceste je
potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje Občine Jesenice, Komunalna direkcija. Cestni priključki na občinsko
cesto morajo biti ustrezno urejeni. Morebitne rekonstrukcije
obstoječih in ureditve novih cestnih priključkov je treba strokovno utemeljiti. Posegi v varovalnem pasu občinske ceste
ne smejo negativno vplivati na območje občinskih cest in
promet na njih. Ne sme biti ovirana preglednost, predvideti
je potrebno ustrezen odmik in odvodnjavanje. Investitorji
posameznih posegov niso upravičeni do nikakršne odškodnine za nastalo škodo, ki bi nastala na objektih ter napravah
kot posledica izvajanja del, hrupa, tresenja ob gradnji ali
rekonstrukciji občinskih cest.
Proﬁl občinskih cest se sestoji iz:
– dvopasovnice širine do 7 m oziroma do 10 m v križiščih z levim zavijanjem,
– enostranske kolesarske steze širine 1,50, povsod
kjer je to mogoče,
– vsaj enostranskega pločnika širine 1 do 1,50 m,
– dreves vsaj na eni strani cestišča, povsod kjer je to
mogoče.
42. člen
Pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno
nivo cestišča in nivo pločnikov za pešce uskladiti z nivoji
vhodov v objekte in zagotoviti neovirano gibanje funkcionalno oviranim ljudem in kolesarjem.
Za rekonstrukcije (v smislu adaptacije, ki bistveno ne
spreminja zmogljivosti in namena) občinskih cest zaradi
izboljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne posega v prostor zunaj varovalnega pasu ob
občinski cesti, za katero so pridobljena potrebna zemljišča
v trasi rekonstruirane ceste in ki je usklajena s prizadetimi
lastniki zemljišč ter lastniki in upravljavci zakonito zgrajenih
objektov, naprav in napeljav v tem prostoru, je potrebna le
priglasitev gradbenih del.
Pri teh posegih je potrebno upoštevati v največji možni
meri potrebo mesta po kolesarskih povezavah.
Prehodi za pešce morajo biti izvedeni tako, da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi.
Avtobusna postajališča morajo imeti pokrita počivališča in označene in osvetljene prehode za pešce.
Parkirišča morajo biti urejena tako, da ne prepuščajo
škodljivih snovi in morajo imeti urejene lovilce olj.
Spremembe voznih površin, oženje vozišč, zamiki in
pragovi na voziščih, ki predstavljajo ukrepe za umirjanje
prometa se urejajo v območjih šol, javnih ustanov in prehodov za pešce oziroma povsod, kjer se pokaže potreba
po umirjanju prometa.
43. člen
Kmetijske poti in gozdne ceste smejo biti široke do
4,5 m, mestoma je na takih voznih površinah potrebno
urediti izogibališča.
44. člen
Antene na objektih zunaj ureditvenih območij naselij,
ki niso opremljena s kabelskimi povezavami, ne smejo biti
postavljene nad slemenom strehe in ne na vidno izpostavljenem delu objekta.
Na objektih kulturne dediščine in objektih, ki so kulturni
spomeniki, kabelske povezave v zračni izvedbi in postavitve
anten niso dopustne.
Za vse posege v varnostnem pasu telekomunikacijskih
vodov je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje ter
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ob gradnji ostalih komunalnih vodov in objektov vzporedno
ali ob križanju s telekomunikacijskimi vodi upoštevati tehnične normative glede odmikov in zavarovanj.
45. člen
Za vsak objekt v 200 m varovalnem pasu železnice
(merjeno od osi tira na vsako stran železniške proge) je potrebno upoštevati veljavni Zakon o varnosti v železniškem
prometu (Uradni list RS, št. 102/04) in Pravilnik o graditvi
gradbenih objektov ali drugih objektov v varovalnem pasu
(Uradni list SRS, št. 2/87), glede minimalnih odmikov bodočih objektov od osi skrajnega tira, gradnje protihrupne
ograje, če se pokaže za potrebno in zaščito vseh morebitnih
kovinskih delov v zemlji proti vplivu blodečih tokov zaradi v
prihodnosti elektriﬁcirane železniške proge.
5. Pogoji za komunalno in energetsko opremljanje
46. člen
Komunalne in energetske ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja varstvo okolja in ustreza pogojem
obrambe in zaščite.
Vrsto energenta na posameznih področjih natančno
opredeljujejo veljavne Energetske zasnove, sprejete na
10. seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 30. 9. 1999
in spremembe sprejete na 19. seji Občinskega sveta občine
Jesenice dne 30. 9. 2004.
Trase podzemnih napeljav oziroma vodov je potrebno
po izvedbi napeljave sanirati tako, da se odstrani odvečni
material, teren pa se uredi v prvotno stanje (kmetijske površine, peš ali prometne površine).
Komunalne in energetske objekte je treba postaviti
nevpadljivo, predvsem ne na osrednjih prostorih naselij,
priporočljive so postavitve ob obstoječih objektih. Ravne
strehe so dopustne, sicer pa se naklone streh prilagaja sosednjim objektom.
Za napetostni nivo 110 kV je širina elektroenergetskega koridorja 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV). Za
vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih in predvidenih
prenosnih daljnovodov je potrebno pisno soglasje GJS Prenos električne energije. Za vse posege je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene
mejne vrednosti veličin elektromagnetskega sevanja kot to
določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96). Za vse prenosne elektroenergetske objekte je možna rekonstrukcija.
Vsi komunalni objekti (vodohrami, razbremenilniki,
prečrpališča itd.) so lahko vkopani v teren, dele nad površjem pa je treba izven ureditvenih območij naselij izvesti
v kamnu in vzdrževati.
47. člen
Pri vzdrževalnih delih, rekonstrukcijah ali novogradnjah
katerekoli podzemne infrastrukturne napeljave ali naprave
v posamezni ureditveni enoti ali posamezni cesti, je na tem
delu praviloma obvezna kompleksna ureditev oziroma prenova vseh infrastrukturnih omrežij oziroma naprav.
Obstoječe oporne zidove ob javnih površinah, ki jih je
potrebno rekonstruirati ali nadomestiti z novimi tako, da se
ohranja prvotni videz.
48. člen
Za potrebe varstva pred požarom je potrebno urediti
ustrezne požarne bazene oziroma zagotoviti dostope k površinskim vodotokom za interventne ukrepe.
Dovoljeno je graditi zbiralnike meteornih vod za potrebe zalivanja zelenic in vrtov ter nasadov vendar je prepovedana izvedba, ki bi omogočila mešanje pitne vode s
kapnico.
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6. Pogoji za varstvo in urejanje voda

Seznam kulturne dediščine je naslednji:
26
Blejska Dobrava – znamenje
202
Jesenice – Delavska kasarna
203
Jesenice – Petrolovo vodno kolo
204
Jesenice – Železarna Sava
1871
Jesenice – Cerkev sv. Lenarta
1873
Jesenice – Cerkev sv. Ingenuina in Albuina
2705
Blejska Dobrava – Cerkev sv. Štefana
2765
Jesenice – Cerkev Marije Pomočnice
5300
Jesenice – Kosova graščina
5301
Jesenice – Ruard-Buccelinijeva graščina
na Savi
5306
Jesenice – Partizanska bolnišnica na Mežakli
5310
Kočna – Jamnikov spodmol
5317
Koroška Bela – Utrjena postojanka v Soteski
5321
Blejska Dobrava – Grob Prešernovih sester
Katre in Jere
5322
Blejska Dobrava – Spominsko znamenje
Leopoldu Kovačiču
5340
Hrušica – Grob neznanega borca na vznožju Mežakle
5343
Hrušica – Spominska plošča kurirski postaji
G-28 v Javorju
5352
Jesenice – Spominska plošča borcem za
severno mejo
5354
Koroška Bela – Spomenik ustanovitvi socialistične delavske stranke
5355
Jesenice – Delavski dom Cesta železarjev
11
5356
Jesenice – Spominski park na Plavžu
5357
Jesenice – Spomenik padlim borcem 1941–
1945 v Podmežakli
5358
Jesenice – Osrednji spomenik NOB
5359
Jesenice – Rojstna hiša prvoborcev Jožeta
in Toneta Čufarja
5361
Jesenice – Rojstna hiša Matije Verdnika
– Tomaža
5363
Jesenice – Spominska plošča Borisu Čebinu
5365
Jesenice – Spominska plošča zakoncema
Pajer
5366
Jesenice – Spominska plošča Francu Markelju
5367
Jesenice – Spominska plošča Rupertu Kiršnerju
5368
Jesenice – Spomenik NOB na Javorniku
5369
Jesenice – Spominska plošča Julki in Albinu Piberniku
5370
Jesenice – Partizanska tiskarna na Javorniku
5371
Jesenice – Spominska plošča delovanju
jeseniškega OK KPS
5372
Jesenice – Spominska plošča Mari Kelih
5374
Jesenice – Spomenik Slavku Likoviču
5375
Jesenice – Spomenik Otmarju Novaku
5380
Kočna – Spomenik na Poljanah
5388
Lipce – Steber električnega daljnovoda
5403
Moste – Spominska plošča Jožetu Šavliju
in Ivanu Kovačiču
5422
Potoki – Partizanska javka pri Cimpkovih
5423
Potoki – Spominska plošča padlima borcema
5424
Potoki – Spominska plošča padlim borcem
pod Ajdno
5425
Potoki – Spominska plošča Janku Pretnarju
na Urbasu

Št.

49 člen
Vse obstoječe vodne vire je potrebno varovati pred
onesnaženjem in jih vzdrževati.
V varstvenih območjih in pasovih vodnih virov veljajo
omejitve Odloka o varstvenih pasovih za zaščito vodnih
virov:
– v III. območju varovanja morajo biti gnojišča urejena,
izkop gramoza je dovoljen največ 5 m nad najvišjo gladino
podtalnice;
– v II. območju varovanja gradnja stanovanjskih in
industrijskih zgradb, hlevov za več kot 10 glav, čistilnih napravah, ponikovalnic in smetišč ni dovoljena;
– v I. območju varovanja gradnja in izkop gramoza
nista dovoljena.
Tehnološke odpadne vode, katerih kvaliteta ne ustreza
pogojem za odvod odpadnih voda, je potrebno prehodno očistiti oziroma nevtralizirati v individualnih ali lokalnih
napravah. Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati
zaprte sisteme.
Za vse objekte, ki niso preko kolektorjev priključeni na
čistilno napravo Jesenice je potrebno greznice redno in po
potrebi prazniti z mehanizacijo za praznjenje greznic. Vsebino je potrebno odvažati na čistilno napravo Jesenice.
Za potrebe vzdrževanja vodotoka je potrebno zagotoviti 10 m odmike objektov od roba brežine vodotoka, razen
za mline, žage in male hidroelektrarne. Za vse posege v tem
pasu je potrebno pridobiti mnenje pristojne vodne uprave
in organizacije za varstvo dediščine. Prav tako morajo biti
dostopni za javno uporabo.
7. Pogoji za varstvo in razvoj naravnih vrednot in kulturne dediščine
50. člen
Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravne vrednote niso dovoljeni.
Za vse posege na objektih ali območjih naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, ki so označeni v graﬁčnih prikazih, je potrebno pridobiti strokovno mnenje Zavoda RS za
varstvo narave, OE Kranj.
Seznam naravnih vrednot je naslednji:
248
Radovna (TNP)
268
Sava Dolinka
345
Vintgar (TNP)
557
Šum v Vintgarju
654
Mežakla – naravni most
687
Kamnita baba nad Poljanami
5260
Jesenice – veliki jesen ob Hermanovem
mostu
5333
Mirca – trbiška breča
TNP
Triglavski narodni park
KKSRP* – predlagani Karavanško Kamniško Savinjski regionalni park
51. člen
Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili kulturno dediščino niso dovoljeni.
Za vse posege na objektih ali območjih kulturne dediščine, ki so označeni v graﬁčnih prikazih, je potrebno
pridobiti strokovno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj.
Objekti so razvrščeni v Odloku o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/85) in Odloku o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 2/87).
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5444
5445
5446
8125
8671
8777
9704
10063
10064
10065
10066
10067
10125
10126
12599

Jesenice – Gimnazija
Jesenice – Hiša Ulica maršala Tita 53
Koroška Bela – Štefančevo znamenje
Jesenice – Kisikova kolona na Javorniku
Blejska Dobrava – Staro pokopališče
Jesenice – Kolperna na Stari Savi
Jesenice – Pudlovka na Stari Savi
Jesenice – Mlin na Stari Savi
Jesenice – Plavž na Stari Savi
Jesenice – Grobišče borcev v spominskem
parku na Plavžu
Jesenice – Spominska kapela na Plavžu
Jesenice – Grobišče ponesrečenih graditeljev železniškega predora
Koroška Bela – Hiša Cankarjeva 21
Koroška Bela – Maričnikova hiša
Jesenice – Dimnik na Stari Savi

Zasnovo kulturne dediščine predstavljajo tudi druge
enote registrirane skladno s predpisi o varstvu kulturne
dediščine, ki so navedene v Strokovnih podlagah za varstvo kulturne dediščine za občino Jesenice, ki jih je izdelal
ZVKD v Kranju novembra 2001, ter vse njihove uradne
dopolnitve.
8. Pogoji za varstvo in izboljšanje okolja
52. člen
V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni le takšni tehnološki postopki, ki ne vplivajo na stanovanjska območja s prekomerno hrupnostjo, vibracijami in
sevanjem, ki ne onesnažujejo zraka, tal, površinskih voda in
podtalnice. Z odpadki se mora ravnati v skladu z veljavnimi
predpisi s področja ravnanja z odpadki.
Za tovrstne objekte se izvede presoja obremenitve
okolja.
IV. POSEBNI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
53. člen
Območje urejanja Hrušica – Belo Polje (J1/S 1)
Poleg posegov navedenih v tretjem odstavku 6. člena,
so dopustne tudi garaže, ki jih je potrebno prilagoditi terenu
(vkopane), obrtne delavnice in terciarne dejavnosti, ki ne
zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo velikosti 50 m2
tlorisne površine.
Za oblikovanje veljajo merila in pogoji za delavnice v
ureditveni enoti (v) opredeljeni v četrtem odstavku 33. člena.
54. člen
Območje urejanja Hrušica – Dobrčnik (J1/S 2)
Poleg posegov navedenih v tretjem odstavku 6. člena,
so dopustne tudi obrtne delavnice in terciarne dejavnosti,
ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo velikosti
50 m2 tlorisne površine.
Za oblikovanje veljajo merila in pogoji za delavnice v
ureditveni enoti (v) opredeljeni v četrtem odstavku 33. člena.
55. člen
urejanja Hrušica

Območje
– sever, Republika
(J1/S3/3)
Za območje je predvideno, da se ureja z ureditvenim
načrtom. Poleg posegov, ki so navedeni v 14. členu tega
odloka so dovoljene tudi garaže, ki jih je potrebno prilagoditi
terenu (vkopane).
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Za oblikovanje veljajo merila in pogoji za delavnice v ureditveni enoti (v) opredeljeni v četrtem odstavku
33. člena.
56. člen
Območje urejanja Hrušica – Republika (J1/S3/2)
V ureditveni enoti (e) so poleg posegov navedeni v
drugem odstavku 10. člena dopustne tudi obrtne delavnice,
ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo velikosti
50 m2 tlorisne površine.
Za oblikovanje veljajo merila in pogoji za delavnice v
ureditveni enoti (v) opredeljeni v četrtem odstavku 33. člena.
57. člen
Območje urejanja Hrušica vzhod (J1/S5)
Poleg posegov, navedenih v tretjem odstavku 6. člena
so dopustni tudi:
– stanovanjski objekti: nove gradnje, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objektov
– kmetijski objekti: nove gradnje, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objektov
– objekti terciarnih in kvartarnih dejavnosti: nove gradnje, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objektov.
58. člen
Območje urejanja Murova (J2/S4)
V območju niso dopustne spremembe objektov ali delov objektov za oskrbne, storitvene dejavnosti in proizvodno
obrt, ki so vezane na motorni promet.
Potrebno je ohranjanje značilne lege objektov ob cesti,
vendar tako, da je minimalna širina ulice 4 m, razen na odsekih novogradenj in pri obstoječih objektih, kjer je možna
razširitev ulice na predpisano širino. Na odsekih z zgodovinsko pogojeno lego objektov se ohrani obstoječ odmik.
59. člen
Območje urejanja Kurja vas 1 (J2/S10/1)
V ureditvenih enotah (e) so poleg posegov navedenih
v drugem odstavku 10. člena dopustne še obrtne delavnice.
Za oblikovanje veljajo merila in pogoji za delavnice v ureditveni enoti v opredeljeni v četrtem odstavku 33. člena.
Zelene površine in mestne funkcionalne površine
vključno z otroškimi igrišči se ne smejo zmanjševati.
V ureditveni enoti (p) so dopustne še spremembe namembnosti objektov za oskrbne in storitvene dejavnosti,
povezane s športom in rekreacijo ter gostinske dejavnosti.

1/1)

60. člen
Območje urejanja Podmežakla Pod Krajam (J2/S1-

V ureditveni enoti (sb) je dopustna še nova gradnja
stanovanjskih objektov. Etažnost ne sme presegati P+3. V
ureditveni enoti (ze) je potrebno ohraniti kvalitetno obstoječe visokodebelno drevje in parkovno, rekreacijsko ureditev
in otroško igrišče. V pasu ob avtocesti so dopustne protihrupne ograje, ki jih je treba ozeleniti.

1/2)

61. člen
Območje urejanja Podmežakla Pod Krajam (J2/S1-

V ureditveni enoti (sb) je dopustna še nova gradnja
garažnih objektov, ki jih je potrebno prilagoditi terenu (vkopane). Lahko so posamezne, v nizih in v dveh etažah. Oblikovanje mora biti enotno za celo območje. Za oblikovanje
veljajo merila in pogoji za delavnice v ureditveni enoti (v)
opredeljeni v četrtem odstavku 33. člena.
V pasu ob avtocesti so dopustne protihrupne ograje,
ki jih je treba ozeleniti.
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62. člen
Območje urejanja Tomšičeva 1 Nad Štreko – (J2/S12/1 in S12/2)
Poleg posegov, navedenih v drugem odstavku 10. člena so dopustne tudi obrtne delavnice, ki ne zahtevajo
zunanjih deponij in ne presegajo velikosti 100 m2 tlorisne
površine.
Za oblikovanje veljajo merila in pogoji za delavnice v ureditveni enoti (v) opredeljeni v četrtem odstavku
33. člena.
63. člen
Območje urejanja Železarski center Cesta Železarjev
(J2/S14/1)
V ureditveni enoti (e) so poleg posegov, navedenih v
drugem odstavku 10. člena, dopustne tudi obrtne delavnice, ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo 100
m2 tlorisne površine.
Za oblikovanje veljajo merila in pogoji za delavnice v ureditveni enoti (v) opredeljeni v četrtem odstavku
33. člena.
Ob Cesti železarjev v ureditveni enoti (e) je potrebno
ohranjati značilnosti obulične zazidave med seboj ločenih
objektov in postavljenih z daljšo stranico na gradbeno
črto. Obulični objekti ne smejo presegati višine P+2+M.
kolenčni zid sme biti visok največ 40 cm. Sleme mora biti
v smeri daljše stranice tlorisa, naklon strehe mora biti med
38° in 45°. Pomožni objekti so dopustni v zaledju objektov,
odmaknjeni od gradbene črte vsaj 8 m.
64. člen
Območje urejanja Javornik – Borovlje (J2/S15/1 in
S15/3)
V ureditveni enoti (e) in (sb) so poleg posegov, navedenih v drugem odstavku 10. člena, dopustne tudi obrtne
delavnice, ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo
100 m2 tlorisne površine. V območju (sb) je izjemoma dopustna gradnja niza nadzemnih garaž.
Za oblikovanje veljajo merila in pogoji za delavnice v ureditveni enoti (v) opredeljeni v četrtem odstavku
33. člena.
65. člen
Območje urejanja Podmežakla in Podkočna (J2/S17/1 in S17/2)
V ureditveni enoti (e) so poleg posegov, navedenih v
drugem odstavku 10. člena, dopustne tudi obrtne delavnice, ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo 100
m2 tlorisne površine.
Za oblikovanje veljajo merila in pogoji za delavnice v ureditveni enoti (v) opredeljeni v četrtem odstavku
33. člena.
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66. člen
Območje urejanja Koroška Bela – vas Trebež (J2/S1-

V ureditveni enoti (e) so poleg posegov, navedenih
v drugem odstavku 10. člena, dopustne tudi obrtne delavnice, ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo
150 m2 tlorisne površine.
Za oblikovanje veljajo merila in pogoji za delavnice v ureditveni enoti (v) opredeljeni v četrtem odstavku
33. člena.
67. člen
Območje urejanja Center Pošta/Korotan (J2/C2/1)
Pred Kosovo graščino se morata obojestranska pločnika razširiti v tlakovano površino na nivoju pločnika, vozišče pa naj poteka preko površine za pešce; širina nive-
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letno enotno urejene površine naj bo najmanj enaka širini
Kosove graščine.
68. člen
Območje urejanja Center Integral (J2/C2/2)
1. pogoji glede dejavnosti:
– V pritličju ob cesti so dopustni oskrba in storitve, v
nadstropjih pa poslovni prostori in stanovanja. Podrobna
razporeditev dejavnosti po posameznih objektih je prikazana v graﬁčnem prikazu.
– Zadaj za ulično fasado/objektom je varovana površina za garažno hišo za potrebe vzhodnega dela centra in za
nove potrebe območja Integral. Na tej površini niso dopustni
posegi, ki bi onemogočili kasnejšo postavitev garažne hiše.
Ob cesti Cirila Tavčarje mora biti garažna hiša zaključena z
objektom s storitvenimi ali oskrbnimi dejavnostmi.
– Obstoječ servis avtomobilov in tehnični pregledi vozil
lahko ostanejo v območju, vendar njihov program ne sme
segati na cesto Maršala Tita. Obstoječo avtobusno remizo
je treba preseliti na druge površine izven centra mesta.
Dopustna je sprememba namembnosti objekta za servise
avtobusov za druge dejavnosti, ki so sorodne avtomobilski.
Dopustna je tudi nadomestitev obstoječega objekta za servise avtobusov z novim objektom.
2. Merila in pogoji glede oblikovanja:
– Objekti ob Cesti Maršala Tita morajo biti oblikovani tako, da bodo sooblikovali mestno cesto. Novi objekti
morajo biti postavljeni ob cesto na gradbeno linijo, tako da
bodo tvorili ulično fasado na vzhodnem robu kareja Integral.
Stavbne mase morajo biti sklenjene in podolgovate, sledijo
naj ulici. Ulični gabarit na severu območja mora stopničasto
slediti postopni širitvi uličnega prostora Ceste Cirila Tavčarja
od zahoda proti vzhodu. Severni rob zazidave ne sme segati do ceste, tako da se ohranja širši zeleni pas ob Cesti
Cirila Tavčarja.
– Maksimalni vertikalni gabarit objektov ne sme presegati P+4.
– Na vogalih in na zaključkih pomembnih pogledov
morajo biti na objektih arhitekturni poudarki. Na jugovzhodnem vogalu poslovnega objekta mora biti posebej oblikovan
vogal, ki bo zaključil pogled od železniške postaje proti
zahodu in ustvaril kvaliteten poudarek ulice. V osi pogleda
Kosove graščine mora biti fasada objekta Integral vertikalno členjena. Skrajni severozahodni vogal zazidave, ki bo
vidno izpostavljen v pogledu iz soseske Plavž mora imeti
prav tako arhitekturni poudarek. Arhitekturni poudarki lahko
segajo preko gradbene in regulacijske linije, vendar pri tem
ne smejo ovirati peš in kolesarskega prometa.
– Ob cesti Maršala Tita in ob peš ter kolesarski povezavi ob južnem robu obravnavanega območja je predvidena
zasaditev drevoreda.
3. Pogoji glede prometnega urejanja:
– V območju je treba zagotoviti (rezervirati) površino
za garažo z zmogljivostjo vsaj 240 parkirnih oziroma garažnih mest. Dovoz do garaže naj bo urejen nivojsko s Ceste
Maršala Tita.
– Variantno je dopustna ureditev izvennivojskega priključka do garaže iz vzhodne smeri, pri čemer je dopustna
ureditev uvozne rampe na desnem robu sedanje Ceste
Maršala Tita.
– Obvezno je potrebno ohraniti prostor za sanacijo
podhoda na Cesti Maršala Tita pri Integralu.
– Med Titovo cesto in Podmežaklo je določen rezervat
za ureditev peš prehoda preko železniških tirov. Trasa prehoda mora na severni strani slediti smeri na severni smeri
od cerkve na Murovi skozi Center II do Titove ceste, na južni
strani pa smeri sedanjih industrijskih objektov pri rekreacijskem območju Podmežakla.
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69. člen
Med Titovo cesto in Hrenovico (J2/C5) je predviden
koridor za ureditev podhoda pod železniškimi tiri do obstoječih industrijskih objektov, ki so namenjeni prestrukturiranju. Trasa prehoda poteka iz Centra Jesenice (J2/C3)
do Hrenovice.
70. člen
Območji urejanja Gledališče (J2/C4) in Partizan
(J2/R5):
Urejeni trg, ki povezuje upravno-izobraževalni-kulturni
center Jesenic je potrebno povezati z območjem Partizana,
ki predstavlja eno od mestnih parkovnih površin.
71. člen
Območje urejanja Koroška Bela (J3/SK1)
V ureditvenih enotah (e) so poleg posegov, navedenih
v drugem odstavku 10. člena, dopustne tudi obrtne delavnice, ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo 100 m2
tlorisne površine.
Za oblikovanje veljajo merila in pogoji za delavnice v ureditveni enoti (v) opredeljeni v četrtem odstavku 33. člena.
72. člen
Območja urejanja Kočna (J4/S1), Lipce (J4/S2), Na
Saplah (J4/S3) in Blejska Dobrava (J4/S4).
V ureditvenih enotah (ve), (v) in (e) so poleg posegov
navedenih v drugem odstavku 10. člena dopustne še obrtne
delavnice ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo
100 m2 tlorisne površine.
Za oblikovanje veljajo merila in pogoji za delavnice v
ureditveni enoti (v) opredeljeni v četrtem odstavku 33. člena.
Zelene površine in mestne funkcionalne površine
vključno z otroškimi igrišči se ne smejo zmanjševati.
V ureditveni enoti (ve) so dopustne še spremembe
namembnosti objektov za oskrbne in storitvene dejavnosti,
povezane s športom in rekreacijo, dopustne so še gostinske
dejavnosti.
V ureditveni enoti (E) so poleg posegov, navedenih v
drugem odstavku 10. člena, dopustne tudi obrtne delavnice,
ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo 150 m2
tlorisne površine.
Za oblikovanje le-teh veljajo merila in pogoji za delavnice v ureditveni enoti (v) opredeljeni v četrtem odstavku
33. člena.
73. člen
Območje urejanja (J4/R1) Kočna – rekreacija
V območju so dopustne ureditve za gostinske dejavnosti za potrebe rekreacijskega območja.
74. člen
Območje urejanja (J4/Z1/1) Pokopališče Blejska Dobrava
V območju so prepovedane vse druge dejavnosti razen
trgovine in storitve, ki so vezane na potrebe pokopališča.
V. KONČNE DOLOČBE
75. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati prostorski
ureditveni pogoji in njihove spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 15/91, 6/97 in 51/98).
76. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizacijam in skupnostim ter podjetjem stalno na vpogled na Ob-
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čini Jesenice in Upravni enoti Jesenice. Na vseh krajevnih
skupnostih je na vpogled tekstualni del.
77. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcijska služba.
78. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 012-21/99
Jesenice, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

5573.

Sklep o merilih za določanje plač direktorjev
javnih podjetij

Na podlagi desetega odstavka 100.b člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US,
45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 obv.
razl., 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 10. člena Statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet
občine Jesenice na 21. seji, dne 25. 11. 2004, sprejel

SKLEP
o merilih za določanje plač direktorjev javnih
podjetij
I
S tem sklepom se določajo merila za določanje plač
direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Jesenice (v nadaljevanju: občina), če z zakonom ni določeno drugače.
II
Plača obsega osnovno plačo in dodatek za delovno
dobo.
Višino osnovne plače direktorja na podlagi meril, določenih v tem sklepu, določi nadzorni svet javnega podjetja.
Pogodbo o zaposlitvi direktorja sklene v imenu delodajalca
predsednik nadzornega sveta javnega podjetja, ki mora
pred podpisom pogodbe o zaposlitvi pridobiti mnenje župana o njeni ustreznosti. Predlogu za podajo mnenja mora
priložiti podatke, ki so osnova za določitev osnovne plače
direktorja.
Na podlagi meril določene osnovne plače direktorjev
lahko dosegajo najmanj 50 % in največ 90 % plače župana,
brez dodatka za delovno dobo.
Dodatek za delovno dobo se določi v višini, določeni s
kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.
III
Pri določanju osnovne plače direktorjev javnih podjetij
se upoštevajo naslednja merila, ki so vrednotena v odstotku
plače župana:
1. velikost javnega podjetja, z največ 70 %, in sicer ob
upoštevanju naslednjih meril
– povprečno število zaposlenih v javnem podjetju v
zadnjem poslovnem letu, z največ 20 %
– čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu,
z največ 20 %
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– vrednost aktive javnega podjetja ob koncu poslovnega leta, z največ 30 %
2. pomen javnega podjetja, z največ 20 %.
V okviru kriterija pomen javnega podjetja se upošteva
zlasti vrsta in narava nalog, ki jih opravlja javno podjetje,
speciﬁčnost dela v javnem podjetju ter posebna znanja, ki
se zahtevajo za opravljanje funkcije direktorja.
IV
Merila iz prejšnje točke se vrednotijo v odstotku plače
župana, in sicer:
1. povprečno število zaposlenih v javnem podjetju v
zadnjem poslovnem letu:
– do 50 zaposlenih – 10 %
– 51 do vključno 100 zaposlenih – 15 %
– 101 in več zaposlenih – 20 %
2. čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem
letu
– do vključno 500,000.000 SIT – 10 %
– nad 500,000.000 SIT do vključno 1.500,000.000
SIT 15 %
– nad 1.500,000.000 SIT – 20%
3. vrednost aktive javnega podjetja ob koncu poslovnega leta
– do vključno 1.000,000.000 SIT – 10%
– nad 1.000,000.000 SIT do vključno 2.000,000.000
SIT – 15%
– nad 2.000,000.000 SIT do vključno 3.000,000.000
– 20%
– nad 3.000,000.000 SIT do vključno 4.000,000.000
– 25%
– nad 4.000,000.000 SIT – 30%
4. pomen javnega podjetja
4.1. vrsta in narava nalog, ki jih podjetje opravlja
– podjetje opravlja do pet dejavnosti, ki so opredeljene kot javne službe v četrtem členu Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 33/95)
– 5%
– podjetje opravlja pet ali več dejavnosti, ki so opredeljene kot javne službe v četrtem členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS,
št. 33/95) – 10%
4.2. znanja, ki se zahtevajo za opravljanje funkcije
direktorja
– višja izobrazba in dodatna usposobljenost za opravljanje poslovodne funkcije – 5%
– visoka izobrazba in dodatna usposobljenost za
opravljanje poslovodne funkcije – 10%.
V
Delodajalec lahko izplača direktorju nagrado za
uspešnost poslovanja, ki se lahko izplača enkrat letno po
sprejemu letnega poročila, in sicer največ v višini ene povprečne plače direktorja v preteklem letu, po predhodnem
soglasju župana.
Direktorju se lahko izplača nagrada za uspešnost poslovanja, če so v letu, za katerega se izplačuje nagrada,
izpolnjeni naslednji pogoji:
1. letni program dela oziroma letni gospodarski načrt
javnega podjetja je izpolnjen v celoti,
2. poslovanje javnega podjetja je bilo pozitivno; v primeru da je javno podjetje poslovalo z izgubo, je izplačilo
delne nagrade za uspešnost možno le v primeru, da je
izguba nastala iz objektivnih razlogov,
3. javno podjetje je povečalo delež dohodka, ki je bil
pridobljen na trgu.
Obrazložen predlog za izdajo soglasja iz prvega odstavka te točke za delodajalca poda nadzorni svet javnega
podjetja, ki mora predhodno preveriti ali so izpolnjeni po-
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goji iz prejšnjega odstavka. Pri določanju višine nagrade
za uspešnost poslovanja nadzorni svet upošteva izpolnjevanje programa dejavnosti glede na obseg in pričakovano
kvaliteto, gospodarnost poslovanja, stroške poslovanja kot
posledico izboljšanja organizacije dela, izvedene naložbe
v razvoj dejavnosti in delovno obremenitev direktorja.
VI
V primeru, da javno podjetje posluje z izgubo, se plača direktorja, določena v skladu s prejšnjimi točkami, zniža
največ do 15 %. Sklep o znižanju osnovne plače sprejme
nadzorni svet javnega podjetja po sprejemu letnega poročila in pri tem upošteva vzrok in višino izkazane izgube
javnega podjetja. Tako znižana plača se izplačuje do sprejema naslednjega letnega poročila oziroma do sprejema
sanacijskega programa.
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če je
izguba nastala iz objektivnih razlogov ali če gre za prestrukturiranje ali sanacijo javnega podjetja.
VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 141-1/2004
Jesenice, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KOČEVJE
5574.

Razpis naknadne predčasne volitve članov
Sveta krajevne skupnosti Kočevje–mesto

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 70/95, 51/02 in 73/03) Občinska volilna komisija
občine Kočevje

razpisuje
naknadne predčasne volitve članov Sveta
krajevne skupnosti Kočevje–mesto
1. Naknadne predčasne volitve članov Sveta krajevne
skupnosti Kočevje–mesto, v volilnih enotah št. 1, 2, 6, 7,
8, 9 in 11, bodo v nedeljo, 30. januarja 2005.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki
za volilna opravila, se šteje 13. december 2004.
3. Mandatna doba članov Sveta krajevne skupnosti
Kočevje–mesto, izvoljenih na naknadnih predčasnih volitvah 30. januarja 2005, traja do izteka mandata članom
občinskega sveta, izvoljenih na rednih volitvah 10. novembra 2002.
4. Za izvedbo volitev skrbita občinska volilna komisija
in Volilna komisija krajevne skupnosti Kočevje–mesto.
Št. 008-4/04-153
Kočevje, dne 2. decembra 2004.
Predsednik
Občinske volilne komisije občine
Kočevje
Roman Poklač, univ. dipl. prav. l. r.
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KRANJ
5575.

Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 45. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96,
35/00 in 85/02) je župan Mestne občine Kranj dne 3. 12.
2004 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi

III
Javna razgrnitev traja od 15. 12. 2004 do 14. 1.
2005.
IV
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer: v sredo, dne 12. januarja 2005 ob 16. uri v
dvorani Šmartinskega doma v Stražišču.
V
Pisne pripombe k predlogu odloka občinskega lokacijskega načrt Pševo lahko vpišete v knjigo pripomb na krajih
javne razgrnitve ali pošljete na Oddelek za okolje in prostor,
Mestne občine Kranj, Slovenski trga 1, Kranj. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene
pripombe in predlogi. Rok za pripombe k razgrnjenemu
gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
VI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in Gorenjskem
glasu.
Št. 35003-0002/2004-41/03
Kranj, dne 3. decembra 2004.
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SKLEP
I
Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Laško za leto 2005 znaša 165 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2005 dalje.
Št. 42301-1/04
Laško, dne 24. novembra 2004.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

I
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega
načrta Pševo, ki ga je izdelalo podjetje MEGA d.o.o., Britof
292, Kranj, pod št. projekta 06/04 z datumom november
2004.
II
Predlog občinskega lokacijskega načrta Pševo se javno razgrne na Oddelku za okolje in prostor Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
Predlog občinskega lokacijskega načrta Pševo se razgrne tudi na sedežu Krajevne skupnosti Stražišče.
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LJUBLJANA
5577.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Mestne občine Ljubljana za leto
2005

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in 10. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list
RS, št. 130/03) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
15. seji dne 29. 11. 2004 sprejel

Sklep
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Mestne občine Ljubljana za leto 2005
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana
za leto 2005 znaša za zazidana stavbna zemljišča 0,0820 SIT/m2/mesec in za nezazidana stavbna zemljišča
0,1231 SIT/m2/mesec.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3594-28/2004-2
Ljubljana, dne 29. novembra 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

MIRNA PEČ
LAŠKO
5576.

Sklep o vrednosti točke za odmero
komunalnih taks

Na podlagi 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 1/00) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine
Laško na 14. seji dne 24. 11. 2004 sprejel naslednji

5578.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila na območju Občine Mirna Peč za
leto 2005

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 22. člena zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/
98), 19. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 43/04)
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ter 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št.
18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet občine Mirna Peč na
19. redni seji dne 23. 11. 2004 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
na območju Občine Mirna Peč za leto 2005
1. člen
Letna vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Mirna Peč za leto 2005 znaša 0,47 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2005.
Št. 032-01-77/04
Mirna Peč, dne 24. novembra 2004.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

5579.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o vrednotenju športnih programov
v Občini Mirna Peč

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00, 100/00 in odl. US, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) in 15. člena statuta
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01, 40/03,
48/03) je Občinski svet občine Mirna Peč na 19. redni seji
dne 23. 11. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o vrednotenju športnih programov
v Občini Mirna Peč
1. člen
V pravilniku o vrednotenju športnih programov v Občini
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 48/03) se naslov pravilnika
zamenja z naslovom “Pravilnik o postopkih in merilih soﬁnanciranja letnega programa športa v Občini Mirna Peč”.
2. člen
V 2. členu pravilnika se besedilo “sprejetih programskih nalog” zamenja z besedilom “sprejetega letnega programa športa”.
3. člen
Naslov drugega poglavja “II. VSEBINSKE DOLOČBE”
se zamenja z naslovom “II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA
PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA”.
4. člen
V 3. členu se za tretjo alineo postavi vejica in doda
nova četrta alinea, ki se glasi:
“– zveze športnih društev”.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
“Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa občine.”
5. člen
V 4. členu se v četrti alinei besedilo “kot to določa zakon o društvih” zamenja z besedilom “kolikor so organizirani
v skladu z zakonom o društvih”.
6. člen
Za drugim poglavjem se pred 5. členom doda naslov
novega tretjega poglavja, ki se glasi:
“III. LETNI PROGRAM ŠPORTA”.
7. člen
V 5. členu pravilnika se doda nov prvi odstavek, ki se
glasi:
“Izvajanje občinskega programa športa se določi z letnim programom športa, ki ga sprejme Občinski svet občine
Mirna Peč. Letni program športa določa programe športa,
ki se soﬁnancirajo v tekočem proračunskem letu, obseg
in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in
obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za
posamezne programe.”
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek, v prvi
alinei pa se za besedo “mladine” doda “ter študentov”.
V istem odstavku se za drugo alineo dodata nova tretja
in četrta alinea, ki se glasita:
“– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,”
Dosedanja tretja in četrta alinea postaneta peta in
šesta alinea.
Za novo šesto alineo se dodajo nove sedma, osma in
deveta alinea, ki se glasijo:
“– znanstvena in razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanje,
– založniška in propagandna dejavnost,
– informacijski sistem na področju športa,”
Dosedanja peta alinea postane deseta alinea, dosedanja šesta alinea pa postane enajsta alinea in se ji pred piko
doda “in športne zveze”.
8. člen
Za tretjim poglavjem se pred 6. členom doda nov naslov
poglavja “IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN
RAZDELITEV SREDSTEV ZA PROGRAME ŠPORTA”.
9. člen
V 6. členu pravilnika se v drugem stavku vejica in besedilo za besedo župan črtajo.
V istem členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Naloge strokovne komisije so:
– pregled popolnosti prispelih prijav na razpis in vodenje zapisnika o odpiranju,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu
z določili tega pravilnika,
– priprava poročila in predloga o soﬁnanciranju programov županu,
– spremljanje izvajanja programov v skladu z določili
tega pravilnika,
– priprava predlogov, ukrepov in sankcij v skladu z
določili V. poglavja pravilnika,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge za odbor opravlja občinska
uprava.”
10. člen
Doda se nov 7. člen, ki se glasi:
“Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,

Uradni list Republike Slovenije
– programe, ki so predmet soﬁnanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi
programi in projekti,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– razpisne roke,
– rok, v katerem bodo prijavljeni na razpis obveščeni
o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od dneva objave javnega razpisa. Pripravljena mora biti ločeno za posamezne vsebine športnih
programov, kot je opredeljeno v drugem odstavku 5. člena
tega pravilnika, in na način, ki bo omogočil zbiranje vseh
potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 dni in daljši od
45 dni.”
11. člen
Dosedanji 7. člen postane 8. člen, doda pa se mu nov
prvi odstavek, ki se glasi:
“Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le
programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene
z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 8 dni od
odpiranja vlog, pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev
vloge je 8 dni od prejetja obvestila. Nepopolne vloge, ki
jih po zgoraj omenjenem roku vlagatelj ne dopolni, se s
sklepom župana zavržejo. Spisek zavrženih vlog se priloži
k obravnavi ostalih vlog.”
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek, v drugem stavku pa se za besedo “odloči” vstavi “s sklepom”.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev
utemeljenosti sklepa o izboru oziroma pritožbo, v roku 8
dni od prejema sklepa, na naslov občine. V zahtevku za
preveritev mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
vlaga pritožbo.
Občina je dolžna pritožbo obravnavati, preveriti njene
navedbe in v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom o izboru. S sklepom lahko spremeni svojo prejšnjo odločitev.
Sklep o izboru izvajalca je s tem dokončen.”
12. člen
Dosedanji 8. člen postane 9. člen, dosedanji 9. člen
pa postane 10. člen. Za 10. členom se doda novo poglavje
s pripadajočimi členi:
“V. SPREMLJANJE NAMENSKE PORABE SREDSTEV
IN KONTROLA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA
ŠPORTA
11. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so
jim bili opredeljeni v pogodbi in občinsko upravo sproti
obveščati o realizaciji programov. Občina Mirna Peč lahko
od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke,
ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov ter kadarkoli preveri namensko porabo
sredstev.
12. člen
Kolikor Občina Mirna Peč ugotovi nenamensko porabo
sredstev s strani izvajalca, se ﬁnanciranje ali soﬁnanciranje
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takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti
v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
13. člen
V primeru, da se po pregledu ali analizi letnih poročil ali
izvedenega nadzora na mestu izvajanja programa ugotovi,
da se programi niso izvajali, kot so bili prijavljeni na razpis in
opredeljeni v pogodbi, se izvajalcu teh programov ustrezno
zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi.
V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega
poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje
pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se
neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem
proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se soﬁnancirajo iz občinskega proračuna, je prejeta sredstva
vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi dolžan vrniti v
občinski proračun.
14. člen
Če izvajalec do roka, navedenega v pogodbi, ne odda
letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je
dolžan vsa prejeta sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.”
Dosedanje III. poglavje postane VI. poglavje, dosedanji 10. člen pa postane 15. člen.
13. člen
V prilogi pravilnika se v naslovu besedilo “ŠPORTNIH
PROGRAMOV” zamenja z besedilom “LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA”.
Pred prvim poglavjem pa se doda uvod, ki se glasi:
“Sistem vrednotenja športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v naslednje štiri
skupine:
– 1. skupina: izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih
sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnega
prvaka,
– 2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športih,
v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih
nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega
državnega prvaka,
– 3. skupina: izvajalci različnih športno-rekreativnih
programov,
– 4. skupina: izvajalci miselnih iger.
Izvajalce športnih programov razvrščamo v razrede
glede na kazalce kakovosti in kazalce razširjenosti, in sicer
v štiri razrede.
Kazalec kakovosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovost
in vrhunski šport ter izvajalcev kakovostnega in vrhunskega
športa v naslednje razrede:
– 1. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo
v vsaj štirih zaporednih starostnih stopnjah in mora redno
nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj dveh starostnih stopnjah
– korekcijski faktor 1,3,
– 2. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo
v vsaj treh zaporednih starostnih stopnjah in mora redno
nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski
faktor 1,
– 3. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo
v vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na
uradnih tekmovanjih nacionalnih športnih zvez v vsaj eni
starostni stopnji – korekcijski faktor 0,8,
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– 4. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo
v vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati
na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez vsaj na
področnem nivoju v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski
faktor 0,7.
Korekcijski faktor se upošteva pri končni določitvi
točk.
Kazalec razširjenosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športnih programov (društva) v naslednje razrede:
– 1. razred: izvajalec ima vsaj 80 članov s plačano
članarino oziroma registriranih igralcev,
– 2. razred: izvajalec ima vsaj 50, a manj kot 80 članov
s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
– 3. razred: izvajalec ima vsaj 20, a manj kot 50 članov
s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
– 4. razred: izvajalec ima manj kot 20 članov s plačano
članarino oziroma registriranih igralcev.
Izvajalec dobi za obseg programa bonus točke. “
14. člen
V 1. točki se v naslovu poglavja za besedo “mladine”
doda “ter študentov”, v prvem odstavku pa se za zadnjo
alineo postavi podpičje in doda nova alinea:
“– v starosti od 20 do 24 let 80-urni programi redne
vadbe.”
V prvem odstavku točke 1.1. se za prvim stavkom
doda besedilo, ki se glasi:
“Iz občinskega proračuna se soﬁnancirajo naslednji
programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva
in drugi izvajalci. Soﬁnancira se propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta.”
Pod točko 1.2. se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Iz občinskega proračuna se soﬁnancirajo naslednji
programi: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, drugi 80
urni programi. Soﬁnancira se propagandno gradivo, organizacijo in izpeljavo občinskih šolskih prvenstev, strokovni
kader, najem objekta.” Dosedanji prvi odstavek postane
drugi odstavek.
Za točko 1.2. se dodajo nove točke 1.3., 1.4., 1.5.,
1.6., ki se glasijo:
“1.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Iz proračuna lokalne skupnosti, se lahko soﬁnancira
najem objekta in strokovni kader za izvedbo do 80-urnih
programov na skupino za največ 10 otrok.
1.4. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih
od 15 do 20 let starosti, ki se prostovoljno vključijo v športne do 80-urne programe za skupine z največ 20 mladimi.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko soﬁnancira najem
objekta in strokovni kader.
1.5. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami, ki so
stari od 15 do 20 let je namenjena ustrezni skrbi za njihovo
vključevanje v vsakdanje življenje. Iz proračuna lokalne
skupnosti se lahko soﬁnancira najem objekta in strokovni
kader za do 80-urne programe na skupino z največ 10 in
najmanj 5 mladimi.
1.6. Interesna športna dejavnost študentov
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko soﬁnancira
najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe.“
15. člen
Za 1. točko se doda nova 2. točka s pripadajočimi podtočkami in se glasi:
“2. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT OTROK IN
MLADINE
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Izvajalci teh programov, ki jih lahko imenujemo “panožne športne šole”, morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske
in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih
določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z
Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport ter Olimpijskem
komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.
2.1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo
ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi
lahko postali vrhunski športniki.
Programi so lahko razdeljeni v tri skupine:
– A) Cicibani, cicibanke – do max. 240-urni programi,
– B) Mlajši dečki, mlajše deklice – do max. 400-urni
programi,
– C) Starejši dečki, starejše deklice – do max. 800-urni
programi.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko soﬁnancira objekt, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve
in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
2.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov,
ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivi
z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi so
lahko razdeljeni v dve skupini:
– A) Kadeti, kadetinje – do max. 1100-urni programi,
– B) Mladinci, mladinke – do max. 1100-urni programi.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva
naslednja velikost skupin:
– v individualnih športih šteje skupina najmanj 6 vadečih,
– v kolektivnih športih šteje skupina najmanj 12 vadečih.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko soﬁnancira
najem objekta, strokovni kader, bonus točke za kategorizirane športnike.“
16. člen
Dosedanja 2. točka postane 3. točka, besedilo prvega
odstavka pa se zamenja z besedilom:
“Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko soﬁnancira
najem objekta za do 80-urne programe vadbe na skupino,
ki šteje 20 članov in članic, v različnih športnih panogah. Za
socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od
65 let, pa se lahko soﬁnancira tudi strokovni kader.”
17. člen
Za 3. točko se dodajo nove 4., 5., 6., 7. točka, ki se
glasijo:
“4. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovosten šport sodijo priprave in tekmovanja ekip
in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program
vrhunskega športa, jih pa program športne rekreacije ne
zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v
lokalni skupnosti.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko soﬁnancira
najem objekta za do 320 ur programa ter dodatna sredstva
za kategorizirane športnike. Velikost skupin je opredeljena
v točki 2.2.
5. VRHUNSKI ŠPORT
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko soﬁnancira
najem objekta za do 320 ur programa in dodatna sredstva
za kategorizirane športnike. Velikost skupine je opredeljena
v točki 2.2.
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6. ŠPORT INVALIDOV
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih
sposobnosti, zdravja, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu
in tekmovanju mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Iz proračuna lokalne skupnosti, se lahko soﬁnancira
najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe
na skupino z največ 10 in najmanj 5 invalidi.”
7. ŠPORTNE NAGRADE
Športne nagrade se dodelijo športnikom s stalnim prebivališčem v Občini Mirna Peč, ki so si pridobili status
kategoriziranega športnika po kategorizaciji, ki jo pripravlja Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.
Nagrade se izplačajo v enkratnem letnem znesku, višino
nagrade posameznega razreda pa določi Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
18. člen
Dosedanja 3. točka postane 8. točka, za njo pa se dodajo nove 9., 10. in 11. točka, ki se glasijo:
9. ZNANSTVENO IN RAZVOJNO-RAZISKOVALNA
DEJAVNOST, ANALIZE IN SVETOVANJA
Namen te dejavnosti je izvajanje temeljnih, uporabnih
in razvojnih raziskav s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Projekte, ki jih soﬁnancira ministrstvo,
pristojno za znanost in tehnologijo, se lahko soﬁnancira iz
proračuna lokalne skupnosti in države, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso,
oziroma če je zagotovljen sorazmerni delež drugih ﬁnancerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki jo za posamezne naloge iz tega področja ne zagotavlja država.
10. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Lokalna skupnost lahko soﬁnancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih
športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do 50% stroškov.
11. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU
ŠPORTA
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, ﬁnanciranja športa in
športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom
o športu.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko soﬁnancirajo
programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne
skupnosti in tehnologije.”
Dosedanja 4. točka postane 12. točka, 5. točka postane 13. točka.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-79/04
Mirna Peč, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

NOVO MESTO
5580.

Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) v
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nadaljevanju »ZUreP-1«; ter na podlagi statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02), je
župan Mestne občine Novo mesto, po izvedeni prostorski
konferenci dne 2. 12. 2004, pred javno razgrnitvijo predloga
odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih
pogojev za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto
(PUP MONM ZMP-2), dne 3. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi
1. člen
Javno se razgrne predlog odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za zunajmestni
prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP-2).
2. člen
Predlog odloka obravnava spremembe in dopolnitve
prostorskega plana mestne občine, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo Novega mesta (sprememba 2003/1); odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 99/04, dne 10. 9.
2004, v okviru katerega so bili zajeti tudi nekateri predlogi
izjemnih posegov ter uskladitve planske in dejanske rabe
na območju izven območja urbanistične zasnove Novega
mesta, ter spremembe in dopolnitve prostorskega plana
mestne občine, ki se nanašajo na zunaj mestni prostor
(dopolnitev 2004); odlok je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 89/04, dne 12. 8. 2004. Na območjih spremenjene
namenske rabe prostora je potrebno določiti natančnejše
prostorsko ureditvene pogoje za posege v prostor. Pri uporabi uveljavljenih obeh PUP-ov je bilo odkritih nekaj pomanjkljivosti, ki jih je potrebno v spremenjenem in dopolnjenem
PUP odpraviti. V čim večji meri je potrebno obstoječi PUP
prilagoditi predpisani obliki lokacijskih informacij, pri čemer
se, razen izjem, v najmanjši meri posega v vsebino določb,
kar bo predmet predvidene priprave prostorskega reda občine po uveljavitvi prostorskega reda Slovenije. Nekatera območja realiziranih občinskih lokacijskih načrtov je potrebno
razveljaviti ter na območjih določiti nadomestne prostorsko
ureditvene pogoje za posege v prostor. Predlog odloka
obravnava tudi druge spremembe in dopolnitve, ki so jih
podali občani in pravne osebe ter so ali bodo evidentirane
do javne razgrnitve.
3. člen
Predlog odloka bo javno razgrnjen v času od 16. 12.
2004 do 17. 1. 2005 v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje; v sklopu javne razgrnitve bo
organizirana javna obravnava za:
– spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo
mesto (PUP MONM ZMP-2) bo dne 12. 1. 2005: vijolična
dvorana Mestne občine Novo mesto v 2. nadstropju, Novi
trg ob 15. uri.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko
v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih
pošljejo na naslov: Mestna občina Novo mesto, Oddelek za
prostorsko planiranje, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Št. 015-05-22/2004-1901
Novo mesto, dne 3. januarja 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.
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Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) v
nadaljevanju »ZUreP-1«; ter na podlagi statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02), je
župan Mestne občine Novo mesto, po izvedeni prostorski
konferenci dne 2. 12. 2004, pred javno razgrnitvijo predloga
odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih
pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča, dne 3. 12. 2004 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Št. 015-05-23/2004-1901
Novo mesto, dne 3. januarja 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

SKLEP
o javni razgrnitvi
1. člen
Javno se razgrne predlog odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za Novo mesto
(izven mestnega jedra) in predmestna središča.
2. člen
Predlog odloka obravnava spremembe in dopolnitve
prostorskega plana mestne občine, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo Novega mesta (sprememba 2003/1); odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 99/04, dne 10. 9.
2004. Na območjih spremenjene namenske rabe prostora
je potrebno določiti natančnejše prostorsko ureditvene pogoje za posege v prostor. Pri uporabi uveljavljenega PUP-a
je bilo odkritih nekaj pomanjkljivosti, ki jih je potrebno v
spremenjenem in dopolnjenem PUP odpraviti. V čim večji
meri je potrebno obstoječi PUP prilagoditi predpisani obliki
lokacijskih informacij, pri čemer se, razen izjem, v najmanjši
meri posega v vsebino določb, kar bo predmet predvidene
priprave prostorskega reda občine po uveljavitvi prostorskega reda Slovenije. V območju urbanistične zasnove so
v veljavi nekateri občinski lokacijski načrti, na osnovi katerih
so bile realizirane kompleksne gradnje. Območja realiziranih občinskih lokacijskih načrtov je potrebno razveljaviti
ter na območjih določiti nadomestne prostorsko ureditvene
pogoje za posege v prostor. V obstoječem PUP je evidentirano več določb, ki so bile uveljavljene na osnovi določb
osnovnega prostorskega plana s kasnejšimi spremembami
in dopolnitvami. Po spremembah prostorskega plana je
potrebno ugotoviti, ali še obstajajo razlogi za nekatera varovanja oziroma omejitve posegov v prostor ter v primeru
odpravljenih vzrokov za omejitve smiselno spremeniti PUP.
Predlog odloka obravnava tudi druge spremembe in dopolnitve, ki so jih podali občani in pravne osebe ter so ali bodo
evidentirane do javne razgrnitve.
3. člen
Predlog odloka bo javno razgrnjen v času od 16. 12.
2004 do 17. 1. 2005 v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje; v sklopu javne razgrnitve bo
organizirana javna obravnava za:
– spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in
predmestna središča bo dne 11. 1. 2005: vijolična dvorana
Mestne občine Novo mesto v 2. nadstropju, Novi trg ob
15. uri.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v
času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe,
mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo
na naslov: Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

POLZELA
5582.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine
Polzela v letu 2005

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 63/99), 32. in 33. člena zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02)
izdajam

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju Občine Polzela v letu
2005
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Polzela za leto 2005 se
ﬁnanciranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje na
podlagi proračuna za leto 2004.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2004.
V okviru začasnega ﬁnanciranja se dovoljuje ﬁnanciranje investicij v teku.
3. člen
Po poteku začasnega ﬁnanciranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2005.
4. člen
Obdobje začasnega ﬁnanciranja traja od 1. 1. 2005
do sprejetja proračuna za leto 2005 oziroma najkasneje do
31. 3. 2005.
5. člen
Z odločitvijo o začasnem ﬁnanciranju Občine Polzela
župan občine obvesti občinski svet ter nadzorni odbor, objavi pa se v Uradnem listu RS.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005.
Št. 414-01/033/04
Polzela, dne 24. novembra 2004.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.
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POSTOJNA
5583.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Postojna za leto 2003

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
lst RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02 in 16. člena Statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98 in
66/99) je Občinski svet občine Postojna na 15. seji dne 16.
11. 2004 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Postojna
za leto 2003
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Postojna
za leto 2003, ki izkazuje:
A)
1.
2
3.

Bilanca prihodkov in odhodkov v tisoč SIT:
Prihodki
1.595.961
Odhodki
1.626.380
Primanjkljaj
-30.419

B)
1.
2.
3.

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb v tisoč SIT:
Prejemki
2.874
Izdatki
–
Presežek
+2.874

C)
1.
2.
3.
4.

Račun ﬁnanciranja v tisoč SIT:
Zadolževanje
Odplačevanje dolga
Neto zadolževanje
Zmanjšanje sredstev na računih

–
19.626
19.626
-47.171

2. člen
Zmanjšanje sredstev na računih iz 1. člena tega odloka zmanjšuje stanje neporabljenih sredstev iz preteklih let.
Tako se izkazuje po zaključnem računu za leto 2003 stanje
neporabljenih sredstev na računih proračuna v višini 14.955
tisoč SIT in se prenese za kritje odhodkov proračuna za
leto 2004.
3. člen
Stanje neporabljenih sredstev rezervnega skada se po
zaključnem računu za leto 2003 izkazuje v višini 5.568 tisoč
SIT in se prenese v leto 2004.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije
Št. 40302-7/2004-1
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM
5584.

Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Ravne na Koroškem za leto 2004

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. in 40. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni
list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine Ravne na
Koroškem na 17. seji dne 24. 11. 2004 sprejel
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ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne
na Koroškem za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ravne na Koroškem za
leto 2004 (Uradni list RS, št. 5/04) se 2. člen spremeni tako,
da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
v SIT
Skupina/Podskupina kontov
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
1.632,882.829
Tekoči prihodki (70+71)
1.226,030.563
70 Davčni prihodki
1.040,273.000
700 Davki na dohodek in dobiček
690,085.000
703 Davki na premoženje
241,777.000
704 Domači davki na blago in storitve 108,411.000
71 Nedavčni prihodki
185,757.563
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
88,919.696
711 Takse in pristojbine
17,763.000
712 Denarne kazni
245.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
210.162
714 Drugi nedavčni prihodki
78,619.205
72 Kapitalski prihodki
47,879.001
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
28,900.904
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
18,978.097
73 Donacije
11,000.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
11,000.000
74 Ttransferni prihodki
347,973.265
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
347,973.265
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
1.814,926.353
40 Tekoči odhodki
426,824.061
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
112,685.096
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
18,294.679
402 Izdatki za blago in storitve
271,618.360
403 Plačila domačih obresti
8,725.926
409 Rezerve
15,500.000
41 Tekoči transferi
607,061.686
410 Subvencije
7,000.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
124,087.480
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
52,138.146
413 Drugi tekoči domači transferi
423,836.060
42 Investicijski odhodki
534,878.604
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 534,878.604
43 Investicijski transferi
246,162.002
430 Investicijski transferi
246,162.002
III. Proračunski presežek (I.-II.)
(Proračunski primanjkljaj)
-182,043.524
B) Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
Kapitalskih deležev (750+751+752)
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev

1,634.101
1,634.101
1,634.101
–
1,634.101
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C) Račun ﬁnanciranja
Skupina/Podskupina kontov
VII. Zadolževanje (500)
–
VIII. Odplačila dolga (550)
–
IX. Neto zadolževanje
–
X. Sprememba stanja sredstev na računu -180,409.423
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2/04-20
Ravne na Koroškem, dne 24. novembra 2004.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

5585.

Odlok o priznanjih Občine Ravne na Koroškem

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) ter 6. in 16. člena Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 17. redni seji dne
24. 11. 2004 sprejel

ODLOK
o priznanjih Občine Ravne na Koroškem
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo vrste priznanj Občine Ravne
na Koroškem ter postopki za njihovo podeljevanje.
2. člen
Občina podeljuje priznanja posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi
za uspešno delo in za dejanja, ki imajo poseben pomen za
občino, kot znak priznanja in zahvale ter z namenom, da z
njimi spodbuja prizadevanja za uresničevanje napredka, večanje ugleda in uveljavljanja občine v širšem prostoru.
II. VRSTE PRIZNANJ
3. člen
Priznanja Občine Ravne na Koroškem so:
– Naziv častni občan Občine Ravne na Koroškem
– Domicil v Občini Ravne na Koroškem
– Nagrada Občine Ravne na Koroškem
– Plaketa Občine Ravne na Koroškem
– Velika plaketa Občine Ravne na Koroškem
– Prežihova plaketa
– Velika Prežihova plaketa
– Klančnikova plaketa
– Velika Klančnikova plaketa
– Listina o priznanju Občine Ravne na Koroškem.

Uradni list Republike Slovenije
sebno pomembno delo in za zasluge, ki predstavljajo izjemen
prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Ravne na
Koroškem. Naziv častni občan Občine Ravne na Koroškem
se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo
sklepa, s katerim je bilo priznanje podeljeno.
Občina Ravne na Koroškem ima hkrati največ tri častne
občane.
Častni občani so redno vabljeni na slovesnosti in prireditve v organizaciji Občine Ravne na Koroškem in imajo med
povabljenci posebno – častno mesto. Občina sproti spremlja
njihove življenjske mejnike in sodeluje pri organizaciji jubilejnih prireditev v njihovo čast.
Domicil
5. člen
Podelitev domicila v Občini Ravne na Koroškem je
priznanje, ki ga podeljuje občina podjetjem, organizacijam,
skupnostim in društvom, ki imajo sedež izven Občine Ravne
na Koroškem in katerih dolgoletno delo pomeni pomemben
prispevek za razvoj in uveljavljanje občine. Občina lahko
podeli domicilni status tudi posameznikom, ki imajo stalno
bivališče izven Občine Ravne na Koroškem.
Domicil Občine Ravne na Koroškem se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim
je bilo priznanje podeljeno.
Predstavniki organizacij in skupnosti ter posamezniki,
ki jim je podeljen domicil oziroma domicilni status, so redno vabljeni na slovesnosti in prireditve v organizaciji Občine Ravne na Koroškem in imajo med povabljenci posebno
– častno mesto. Občina sodeluje pri organizaciji prireditev
ob jubilejih organizacij in skupnosti, ki jim je podeljen domicil. Občina prispeva za njihovo dejavnost del sredstev iz
občinskega proračuna.
Nagrada Občine Ravne na Koroškem
6. člen
Nagrado Občine Ravne na Koroškem podeljuje občina
posameznikom za življenjsko delo, za njihove pomembne dosežke in rezultate, ki predstavljajo trajen prispevek k razvoju
občine in so pomembni za delo in življenje v njej ter za njen
ugled. Nagrada znaša dve povprečni mesečni bruto plači na
zaposleno osebo v Republiki Sloveniji po zadnjih objavljenih
podatkih Zavoda RS za statistiko. Občina podeli v posameznem letu praviloma eno občinsko nagrado.
Poleg denarne nagrade prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila
nagrada podeljena.
Plaketa Občine Ravne na Koroškem

III. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH

7. člen
Plaketo Občine Ravne na Koroškem podeljuje občina
posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim,
društvom in skupinam ljudi za njihove pomembne dosežke
v preteklem letu ter za rezultate, ki predstavljajo prispevek
k razvoju občine in so pomembni za njen ugled. Načeloma
lahko občina v posameznem letu podeli največ tri plakete
Občine Ravne na Koroškem.
Plaketo predstavlja umetniško izdelan grb občine na
4 mm medeninasti plošči pravokotne oblike, v velikosti 60 x
90 mm, z napisom: Plaketa Občine Ravne na Koroškem. Poleg plakete prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila plaketa podeljena.

Častni občan

Velika plaketa Občine Ravne na Koroškem

4. člen
Naziv častni občan Občine Ravne na Koroškem je najvišje priznanje, ki ga podeljuje občina posameznikom za po-

8. člen
Veliko plaketo Občine Ravne na Koroškem podeljuje
občina posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skup-
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nostim, društvom in skupinam ljudi za dolgoletno dejavnost,
ki predstavlja izjemen in trajen prispevek k razvoju občine
in je pomembna za njen ugled. Načeloma lahko občina v
posameznem letu podeli eno veliko plaketo Občine Ravne
na Koroškem.
Veliko plaketo predstavlja umetniško izdelan grb občine
na 6 mm medeninasti plošči pravokotne oblike, v velikosti
90 x 135 mm, z napisom: Velika plaketa Občine Ravne na
Koroškem. Poleg plakete prejme dobitnik umetniško izdelano
listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila plaketa
podeljena.
Prežihova plaketa
9. člen
Prežihovo plaketo podeljuje občina posameznikom ter
podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam
ljudi za izstopajoče kulturne dosežke v preteklem letu, pri
čemer se upošteva profesionalno in ljubiteljsko udejstvovanje
in vse zvrsti kulturnega delovanja. Načeloma lahko občina v
posameznem letu podeli največ tri Prežihove plakete.
Prežihovo plaketo predstavlja stiliziran portret Prežihovega Voranca na 4 mm medeninasti plošči pravokotne oblike,
v velikosti 60 x 90 mm, z napisom: Prežihova plaketa. Poleg
plakete prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri
je besedilo sklepa, s katerim je bila plaketa podeljena.
Velika Prežihova plaketa
10. člen
Veliko Prežihovo plaketo podeljuje občina posameznikom za življenjsko delo na področju kulture ter podjetjem,
organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za
večletno vrhunsko kulturno udejstvovanje, ki se je s svojo
kakovostjo in odmevnostjo vtkalo v družbeno in humanistično
podobo občine ter prispevalo k ugledu občine v širši družbeni
skupnosti. Načeloma lahko občina v posameznem letu podeli
eno veliko Prežihovo plaketo.
Veliko Prežihovo plaketo predstavlja stiliziran portret
Prežihovega Voranca na 6 mm medeninasti plošči pravokotne oblike, v velikosti 90 x 135 mm, z napisom: Velika
Prežihova plaketa. Poleg plakete prejme dobitnik umetniško
izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila
plaketa podeljena.
Klančnikova plaketa
11. člen
Klančnikovo plaketo podeljuje občina posameznikom
ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za izstopajoče športne dosežke v preteklem letu
v vseh športnih panogah, v tekmovalnem, rekreativnem in
organizacijskem smislu.
Klančnikovo plaketo predstavlja stiliziran portret Gregorja Klančnika na 4 mm medeninasti plošči pravokotne oblike,
v velikosti 60 x 90 mm, z napisom: Klančnikova plaketa. Načeloma lahko občinski svet v posameznem letu podeli največ
tri Klančnikove plakete. Poleg plakete prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim
je bila plaketa podeljena.
Velika Klančnikova plaketa
12. člen
Veliko Klančnikovo plaketo podeli občina posameznikom za življenjsko delo na področju športa ter podjetjem,
organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za
večletno vrhunsko športno delovanje, ki je s svojo kakovostjo
in odmevnostjo vplivalo na razvoj športa in na ugled občine.
Veliko Klančnikovo plaketo predstavlja stiliziran portret
Gregorja Klančnika na 6 mm medeninasti plošči pravokotne
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oblike, v velikosti 90 x 130 mm, z napisom: Velika Klančnikova plaketa. Načeloma lahko občinski svet v posameznem
letu podeli eno veliko Klančnikovo plaketo. Poleg plakete
prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila plaketa podeljena.
Listina o priznanju
13. člen
Listino o priznanju Občine Ravne na Koroškem podeli
župan med letom posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za dosežke
in rezultate, ki so pomembni za ugled občine, ali za požrtvovalnost in človekoljubje, ki ga izkažejo s svojimi dejanji v
posameznem letu. Na umetniško izdelani listini je besedilo o
priznanju oziroma zahvali za dosežek ali dejanje, s katerim
so si dobitniki prislužili priznanje.
IV. POSTOPKI ZA PODELITEV PRIZNANJ
14. člen
Priznanja Občine Ravne na Koroškem, razen listine
o priznanju, podeli občina na osnovi sklepa, ki ga sprejme
občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja. Pri delu komisije sodelujejo
štirje zunanji sodelavci. Dva zunanja sodelavca predlagajo
Zveza kulturnih društev ali druge organizacije s področja
kulture v Občini Ravne na Koroškem, dva zunanja sodelavca
pa predlagajo Zveza športnih društev ali druge organizacije
s področja športa v Občini Ravne na Koroškem. Zunanje
sodelavce komisije potrdi občinski svet za obdobje svojega
mandata in sodelujejo izključno pri delu komisije, ki zadeva
oblikovanje predlogov za občinska priznanja z njihovega
področja dela.
Listino o priznanju Občine Ravne na Koroškem podeli
župan neposredno na osnovi predloga komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
15. člen
Posameznega priznanja občine v posameznem letu
ni treba podeliti, če tako odloči občinski svet na osnovi argumentirane utemeljitve komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja.
16. člen
Priznanja Občine Ravne na Koroškem lahko prejmejo
tudi posamezniki in organizacije, ki nimajo stalnega bivališča
oziroma sedeža v Občini Ravne na Koroškem in posamezniki in organizacije iz tujine, če so s svojim delom izjemno
prispevali k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Ravne
na Koroškem.
V. SKUPNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Delo komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja v zvezi s postopki za sprejemanje odločitev
o predlogih za podelitev priznanj, kriterije za podeljevanje in
način podeljevanja, vročitev ter način vodenja evidence ureja
poseben pravilnik, ki ga sprejme občinski svet in ki je priloga
k temu odloku.
18. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka se vsako leto zagotovijo v proračunu Občine Ravne na Koroškem.
19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave. Z uveljavitvijo tega odloka
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preneha veljati Odlok o priznanjih in nagradi Občine Ravne
na Koroškem (Uradni list RS, št. 94/99).
Št. 032-03-1/98-11
Ravne na Koroškem, dne 24. novembra 2004.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l.r.

5586.

Pravilnik o postopkih in kriterijih za
podeljevanje priznanj Občine Ravne na
Koroškem

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list, RS, št. 72/93) ter 6. in 16. člena Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 17. redni seji dne
24. 11. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o postopkih in kriterijih za podeljevanje priznanj
Občine Ravne na Koroškem
1. člen
Ta pravilnik določa delo Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Ravne na Koroškem v zvezi s postopki za sprejemanje odločitev o predlogih
za podelitev priznanj, kriterije za podeljevanje in način podeljevanja, vročitev ter način vodenja evidence o podeljenih
priznanjih Občine Ravne na Koroškem.
Javni razpis
2. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
in priznanja Občine Ravne na Koroškem (v nadaljevanju:
komisija) objavi enkrat letno javni razpis, s katerim pozove
predlagatelje, da podajo predloge za podelitev priznanj Občine Ravne na Koroškem za posamezno leto. Javni razpis
se objavi na krajevno običajen način najmanj 45 dni pred
podelitvijo priznanj.
Javni razpis mora vsebovati:
– vrsto razpisanih priznanj,
– osnovne kriterije za podelitev priznanj,
– zahtevano dokumentacijo k predlogu,
– rok za vložitev predlogov,
– naslov, na katerega je treba poslati predloge.
Predlagatelji so lahko politične stranke, podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, društva, skupine ljudi
in posamezniki.
Za isto osebo ali organizacijo lahko predlagatelj v posameznem letu poda predlog le za eno od razpisanih občinskih
priznanj. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja Občine Ravne na Koroškem.
3. člen
Predloge za podelitev naziva častni občan in za podelitev domicila oziroma domicilnega statusa v Občini Ravne na
Koroškem zbira komisija skozi vse leto, brez javnega razpisa,
morebiten dokončen predlog za podelitev pa poda komisija
občinskemu svetu hkrati s predlogom za podelitev ostalih
priznanj. Listina o priznanju Občine Ravne na Koroškem se
podeljuje priložnostno, brez javnega razpisa.
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Določitev predlogov za podelitev priznanj
4. člen
Priznanja Občine Ravne na Koroškem, razen listine
o priznanju, podeli občina na osnovi sklepa, ki ga sprejme
občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja. Pri delu komisije sodelujejo
štirje zunanji sodelavci. Dva zunanja sodelavca predlagajo
Zveza kulturnih društev ali druge organizacije s področja
kulture v Občini Ravne na Koroškem, dva zunanja sodelavca
pa predlagajo Zveza športnih društev ali druge organizacije
s področja športa v Občini Ravne na Koroškem. Zunanje
sodelavce komisije potrdi občinski svet za obdobje svojega
mandata in sodelujejo izključno pri delu komisije, ki zadeva
oblikovanje predlogov za občinska priznanja z njihovega
področja dela.
Listino o priznanju Občine Ravne na Koroškem podeli
župan neposredno na osnovi predloga Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
5. člen
Komisija obravnava predloge za podelitev priznanj, ki
so prispeli v skladu z razpisnimi pogoji. Predloge, ki so prispeli izven razpisnega roka, komisija ne obravnava in predlagatelja z ustrezno razlago napoti na naslednji razpis.
6. člen
Če komisija ugotovi, da ima prispeli predlog formalne
pomanjkljivosti, ki so bistvenega pomena za odločanje komisije, opozori predlagatelja, da jih odpravi v osemdnevnem
roku. Komisija nato obravnava vse prispele predloge na
osnovi razpisa in vse morebitne predloge, ki so prispeli med
letom za podelitev naziva častni občan in za podelitev domicila oziroma domicilnega statusa v Občini Ravne na Koroškem. Po obravnavi vseh predlogov sprejme komisija sklep
o predlogu občinskemu svetu za podelitev priznanj.
7. člen
O predlogih, ki v postopku obravnave niso bili sprejeti,
komisija pisno obvesti predlagatelje teh predlogov. Člani komisije, zunanji sodelavci in strokovni delavci, ki so sodelovali
pri obravnavi predlogov za podelitev občinskih priznanj, ne
smejo dajati informacij o predlagateljih in o vloženih predlogih. Predlagatelji in njihovi predlogi se predstavijo na seji
občinskega sveta ob odločanju o predlogu komisije za podelitev občinskih priznanj.
Kriteriji za podelitev priznanj
8. člen
Pri obravnavi posameznega predloga upošteva komisija
določila iz Odloka o priznanjih Občine Ravne na Koroškem, z
oceno, ali gre za delo oziroma za dejanja, ki imajo poseben
pomen za občino in pomembno prispevajo k razvoju, večanju
ugleda in uveljavljanju občine v širšem prostoru. Zlasti v primerih, ko je podanih več predlogov kot je število razpisanih
priznanj, določi komisija njihovo pomembnost po naslednjih
kriterijih:
1. Posamezniku se lahko podeli priznanje za življenjsko
delo, če je bil vsaj dve desetletji pomembno vpet v dogajanja
in dejavnosti v občini, ki so bistveno vplivala na njen razvoj,
ali je v tem časovnem obdobju s svojimi vrhunskimi rezultati
prispeval pomemben delež k ugledu občine. Pomemben
delež k ugledu občine predstavljajo tudi državna in regijska
priznanja ter priznanja mednarodnih institucij, ki jih je posameznik prejel za uspehe na svojem področju dela.
2. Posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi se lahko podeli priznanje
za večletno dejavnost, če so s svojim delom in udejstvovanjem vsaj deset let pomembno vplivali na razvoj občine ali so
v tem časovnem obdobju zaradi svojih vrhunskih rezultatov
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prispevali pomemben delež k njenemu ugledu. Pomemben
delež k ugledu občine predstavljajo tudi državna in regijska
priznanja ter priznanja mednarodnih institucij, ki jih posameznik ali organizacija prejme za uspehe na svojem področju
dela.
3. Posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi se lahko podeli priznanje
za pomembne dosežke v preteklem letu, če so s svojim
delom ali z doseženim rezultatom pomembno prispevali k
uveljavljanju in ugledu občine. Pomemben delež k ugledu
občine predstavljajo tudi državna in regijska priznanja ter
priznanja mednarodnih institucij, ki jih posameznik ali organizacija prejme za uspehe na svojem področju dela.
4. Prispevek k razvoju občine se točkuje po naslednjih
merilih:
– nadpovprečen prispevek k razvoju
4 – 6 točk
– izjemen prispevek k razvoju
7 – 10 točk
5. Prispevek k ugledu občine se točkuje po naslednjih
merilih:
– promocija občine v regiji in v državi
4 – 6 točk
– promocija občine v tujini
7 – 10 točk
Dosežki, ki promovirajo občino v državi, regiji ali v
tujini, morajo biti pisno priznani s strani pristojnih organov
regije, slovenske ali tuje države.
6. Posamezni uspehi, rezultati in dosežki med letom se
točkujejo po naslednjih merilih:
– rezultat oziroma dosežek ima pomen
za regijo in za državo
4 – 6 točk
– rezultat oziroma dosežek
ima mednarodni pomen
7 – 10 točk
7. Objava članka o rezultatu oziroma dosežku se točkuje po naslednjih merilih:
– objava v nacionalnih sredstvih obveščanja 1 – 4 točke
– objava v strokovni literaturi
4 – 6 točk
9. člen
Za podelitev naziva častnega občana in domicila oziroma domicilnega statusa mora predlog zadostiti kriterijem
iz 1. oziroma 2. točke 8. člena in pri točkovanju na osnovi
meril iz 4. in 5. točke 8. člena tega pravilnika doseči najmanj
16 točk.
Za podelitev nagrade Občine Ravne na Koroškem mora
predlog zadostiti kriterijem iz 1. točke 8. člena in pri točkovanju na osnovi meril iz 4. in 5. točke 8. člena tega pravilnika
doseči najmanj 14 točk.
Za podelitev velike plakete Občine Ravne na Koroškem
mora predlog zadostiti kriterijem iz 2. točke 8. člena in pri
točkovanju na osnovi meril iz 4. in 5. točke 8. člena tega
pravilnika doseči najmanj 12 točk.
Za podelitev velike Prežihove in velike Klančnikove
plakete mora predlog za posameznika zadostiti kriterijem iz
1. točke, za podjetja, organizacije, skupnosti, društva in skupine ljudi pa kriterijem iz 2. točke 8. člena ter pri točkovanju
na osnovi meril iz 4. in 5. točke 8. člena tega pravilnika doseči
najmanj 12 točk.
Za podelitev plakete Občine Ravne na Koroškem mora
predlog zadostiti kriterijem iz 3. točke 8. člena in pri točkovanju na osnovi meril iz 6. in 7. točke 8. člena tega pravilnika
doseči najmanj 10 točk.
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spomin Prežihovemu Vorancu, Klančnikova priznanja pa na
slovesnostih ob pomembnih športnih dogodkih. Priznanja
Občine Ravne na Koroškem vroča župan.
Listino o priznanju lahko podeli župan kadarkoli med letom. Če je priznanje predlagano za požrtvovalnost, hrabrost
ali človekoljubje, ga župan podeli takoj, ko je to mogoče.
11. člen
Za isti dosežek lahko prejme posameznik ali organizacija priznanje le enkrat. Prav tako posamezniku ali organizaciji
ni mogoče podeliti priznanja v dveh zaporednih letih, ne glede na vrsto priznanja. V primeru, da je priznanje podeljeno
za isti dosežek več prejemnikom, prejme vsak od njih listino
oziroma plaketo.
Posameznega priznanja občine v posameznem letu
ni treba podeliti, če tako odloči občinski svet na osnovi argumentirane utemeljitve Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja.
Vodenje evidence
12. člen
O podeljenih priznanjih Občine Ravne na Koroškem
vodi županstvo občine kronološko evidenco v posebnih vpisnikih, ki jih hrani tajništvo občine. Evidenca vsebuje podatke
o predlogih ter podatke o podeljenih priznanjih za posamezno koledarsko leto.
V evidenco podeljenih priznanj Občine Ravne na Koroškem se vpišejo podatki:
– o predlagateljih,
– o dobitnikih priznanj (ime in priimek oziroma naziv
organizacije, naslov) in
– o vrstah priznanj, ki so bila podeljena.
Končna določba
13. člen
Ta pravilnik je priloga k Odloku o priznanjih Občine
Ravne na Koroškem in se uporablja od dneva sprejema na
občinskem svetu. Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS, z
njegovo uveljavitvijo pa prenehata veljati III. in IV. poglavje
Poslovnika o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja Občine Ravne na Koroškem.
Št. 032-03-1/98-11
Ravne na Koroškem, dne 24. novembra 2004.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

SEMIČ
5587.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta za
del območja proizvodno servisne cone Vrtača

Podelitev priznanj

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 30. člena Statuta Občine
Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je župan Občine Semič dne
29. 11. 2004 sprejel

10. člen
Priznanja Občine Ravne na Koroškem podeljuje občinski svet praviloma na svečan način ob občinskem prazniku.
Prežihova priznanja se lahko podelijo tudi na slovesnosti ob
slovenskem kulturnem prazniku ali na občinski prireditvi v

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi
in dopolnitvi zazidalnega načrta za del območja
proizvodno servisne cone Vrtača
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1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta za del območja proizvodno servisne
cone Vrtača.
2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih
Občine Semič vsak delovni dan od 7. do 15. ure, trideset dni
od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo
organizirano na krajevno običajen način.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani
lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju
razgrnitve, ali pa jih pisno pošljejo na Občino Semič.
Št. 350-05-02/2002-10
Ljubljana, dne 29. novembra 2004.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

SEŽANA
5588.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana
zahod v Sežani

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), 7. in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je
Občinski svet občine Sežana na seji dne 8. 11. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana
zahod v Sežani
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani
(Uradni list RS, št. 38/98) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana
zahod v Sežani (Uradne objave, št. 35/99 in 43/00), ki jih
je pod št. U-117/2003 izdelal CEP Danilo Jež s.p., Sežana,
maj 2004.
2. člen
Spremembe in dopolnitve iz prejšnjega člena vsebujejo
tekstualni in graﬁčni del.
1. Odlok
2. Obrazložitev sprememb in dopolnitev ureditvenega
načrta
3. Graﬁčne priloge:
3.0. Obstoječa katastrska situacija –
načrt parcele – listi od 1-9
M 1:1000
3.1. Arhitektonska ureditvena situacija
M 1:1000
3.2. Geodetska zazidalna situacija
M 1:1000
3.3. Predvidena parcelacija
M 1:1000
3.4. Predvidena komunalna situacija
M 1:1000
3.5. Prometna situacija
M 1:1000
3.6. Zelene površine – hortikultura
M 1:1000
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3. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen v opisu za funkcionalno
enoto A tako, da se glasi:
Funkcionalna enota A
(območje med Partizansko cesto, Kraško ulico, vzhodno
mejo UN, železnico in ulico Nova 3)
– graditev notranje nove napajalne ulice in pripadajoče
infrastrukture,
– ureditev parkirišča za kamione in sprejemnega objekta s sanitarijami na zahodnem delu,
– območje zasipa Kolovrečjega dola se predvidi urejena
deponija inertnih odpadnih gradbenih materialov,
– območje nezasutega dela Kolovrečjega dola se predvidi kot rezervat in se aktivira po zasutju in stabilizaciji terena,
– graditev dva objekta ob ulici Nova 2.
4. člen
V 4. členu se opis za funkcionalno enoto C spremeni,
tako da se glasi:
Funkcionalna enota C
(območje med Partizansko cesto, Kraško ulico, ulico
Nova 1 in priključka Partizanske ceste na avtocesto)
– rekonstrukcija križišča med Partizansko cesto in Kraško ulico,
– dograditev obstoječih objektov podjetja Kraškega zidarja – Sežana za potrebe širitve proizvodno-skladiščnih
programov in proizvodnje kovinskih izdelkov,
– ureditev parkirišč,
– gradnja bencinskega servisa ob Partizanski cesti,
– graditev dela ulice Nova 1 s parkirišči in vso pripadajočo infrastrukturo razširitev in delna nadzidava objekta
Opel servisa,
– ureditev internega parkirišča za potrebe Opel servisa,
– nadvišanje garažnega dela objekta na parceli št. 6347
k.o. Sežana.
5. člen
V 4. členu se spremeni in dopolni opis za funkcionalno
enoto D, ki se po novem glasi:
Funkcionalna enota D
(območje med Partizansko cesto, Cesto na Lenivec,
ulico Nova 1 in Kraško cesto)
– graditev večjega števila objektov (proizvodno-obrtnetrgovske dejavnosti),
– rekonstrukcija in dograditev objekta Mitol in gradnja
nove TP,
– graditev nadstreška pretakališča polimerizacije, prizidka obstoječi hali polimerizacije, prizidka obstoječega objekta ﬁltracije s pretakališčem in objekta ﬁltracije v območju
podjetja Mitol – Sežana,
– graditev zaokrožene celote upravnega objekta Mitol,
preureditev parkirišč na območju parkirišča za osebna vozila
in kamionov,
– rušitev nadstrešnice na zahodni strani ob upravnem
objektu Mitol,
– postavitev začasnega montažnega objekta na severozahodni strani območja Mitol,
– graditev dela ulice Nova 1 s parkirišči in vso pripadajočo infrastrukturo,
– graditev ulice Nova 2 kot interne servisna ceste.
Funkcionalna enota D1
(območje Inkubatorja, ki se nahaja znotraj območja
funkcionalne enote D)
– graditev večjega števila objektov (proizvodno-obrtnetrgovske dejavnosti),
– rekonstrukcija in dograditev obstoječega kompleksa,
– graditev novega prizidka k obstoječemu objektu Inkubator in ureditev parkirišča za osebna vozila.
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Funkcionalna enota D2
(območje Kraškega zidarja, ki se nahaja znotraj območja funkcionalne enote D)
– območje »Rezervat« izgubi oznako rezervat in se preimenuje v »funkcionalno enoto D2«,
– območje se predvidi za proizvodno-obrtne-trgovskeposlovne dejavnosti,
– graditev objektov: obrtno trgovskega objekta in objekta A,
– ureditev parkirišč in internih cest,
– dovoljena je rekonstrukcija in dograditev obstoječih
objektov ter graditev novih demontažnih objektov,
– gradbena linija proti Cesti na Lenivec, tipologija strehe, kota praga, višina objekta in etažnost novih objektov se
prilagajajo višinskim gabaritom obstoječih objektov.
6. člen
Dopolni se 4. člen za funkcionalno celoto E z novima
alineama, ki se glasita:
Funkcionalna enota E
(območje med avtocesto, cesto za Vrhovlje in območjem podjetja »Bori«)
– graditev večjega števila objektov (proizvodno-obrtnotrgovske dejavnosti,
– ureditev odprtih servisnih, manipulativnih in skladiščnih površin,
– graditev ulice – povezave območja z cesto za Vrhovlje,
– v severnem vogalu parcele št. 12 se zgradi nova
transformatorska postaja za potrebe objektov v enoti E,
– uskladi se izvedena parcelacija,
– uskladi se komunalna infrastruktura,
– spremeni se prometna rešitev obračališča,
– na parceli št.: 4212/151 v parkirišče za tovornjake z
montažno napravo za hrambo in točenje goriva,
– na parcelah 4212/467, 4212/468 in 4294 k.o. Sežana
se predvidi parkirišče za tovornjake.
7. člen
Dopolni se 4. člen za funkcionalno celoto F z novima
alineama, ki se glasita:
Funkcionalna enota F
(območje podjetja »Bori«, cesto za Vrhovlje, ulico Nova
1 in Kraško ulico)
– območje se predvidi za industrijsko-proizvodno-obrtne
dejavnosti,
– graditev večjega števila proizvodno-obrtnih objektov,
– ureditev odprtih servisnih, manipulativnih in skladiščnih površin,
– graditev ulice – povezave Kraške ulice do Vrhovljske
ceste s pripadajočo infrastrukturo,
– predvidi se postavitev bazne postaje GSM telefonije v
območju obstoječega dimnika podjetja »Bori«,
– na območju podjetja »Bori« se predvidi nova parcelacija, nova nadstrešnica ob obstoječem objektu, nov zaprt
nadstrešek med proizvodnimi halama, pokrito skladišče dimenzij 50x15 m ter preuredi se parkirišče za zaposlene
(54 parkirnin mest),
– na območju podjetja »Armeton« se na zahodni strani
obstoječega proizvodnega objekta predvidi skladiščni prostor, na južni strani se predvidi nadstrešek nad skladiščem
agregatov in graditev skladiščnega objekta na južni strani
območja.
8. člen
Vsi pogoji komunalnega urejanja na območjih sprememb in dopolnitev UN UP20 in UC6 – Sežana zahod se v
graﬁčnem delu prilagodijo novim zasnovam objektov.

Št.
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9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, se dopolni odlok o
ureditvenem načrtu za območje UP20 in UC6 – Sežana zahod z novimi členi, na katere se nanašajo zgoraj navedene
spremembe in dopolnitve.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
5589.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega in srednjeročnega plana
– prostorski del Občine Slovenska Bistrica,
dopolnjen 2003

Na podlagi 172. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1) in na podlagi
10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska
Bistrica na 12. redni seji dne 28. 6. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in
srednjeročnega plana – prostorski del Občine
Slovenska Bistrica, dopolnjen 2003
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenska
Bistrica (Uradni list SRS, št. 27/85 in 25/87 in Uradni list RS, št.
42/92, 35/94, 35/96, 41/97, 72/99 in 59/03) v letu 2003.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana se nanašajo na področja, sprejeta v Programu priprave sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenska Bistrica v letu
2003 (Uradni list RS, št. 131/03) so naslednja:
1. širitev in zaokrožitev območij za poselitev;
2. opredelitev drugih posegov v prostor, vključenih v
razvojne programe občine, ki morajo biti ustrezno umeščeni
v prostor oziroma drugače zajeti v prostorskih sestavinah
planskih aktov občine;
3. prenos kartografske dokumentacije k planu v digitalno obliko in posledično spremembe namenske rabe površin,
nastale zaradi prilagoditve planske tematike novemu parcelnemu stanju na digitalnih katastrskih načrtih;
4. uskladitev rabe zemljišč z dejanskim stanjem oziroma
ažuriranje stavbnih zemljišč tam, kjer za to obstajajo pravne
podlage;
5. dopolnitev prostorskega plana občine z naravovarstvenimi smernicami oziroma z naravnimi vrednotami, ki jih
stroka predlaga za zavarovanje;
6. dopolnitve na drugih področjih, upoštevaje smernice
in pogoje za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega
plana občine Slovenska Bistrica v letu 2003 pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Širitve poselitvenih površin v naseljih se nanašajo na
naselja Zg. Polskava, Črešnjevec, Leskovec in Stari log.
Izven naselij se spremembe v poselitvenih površinah
nanašajo predvsem na določitev novih zazidljivih površin na
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območjih zaselkov in drugih gručasto poseljenih površin. Posebej so v prostorski plan vključene površine za dopolnilno
gradnjo na kmetijah, s čemer bo mogoče izvajati dopolnilno
dejavnost kmetij zaradi prestrukturiranja kmetijstva v procesu
prilagajanja evropskemu trgu.
Predmet dopolnjenega prostorskega plana občine je
tudi določitev območij proučevanja zalog pitne vode in zavarovanje njihovih prispevnih območij. Za potrebe opekarske proizvodnje sta predmet proučevanja lokaciji nahajališča
opekarske gline v Vrhlogi in Brezju, ki bosta v prostorski plan
vključeni bodisi kot raziskovalno območje ali kot novo pridobivalno območje.
3. člen
1. V podpoglavju 3.1. Zasnova organizacije dejavnosti:
– se drugi in tretji stavek dvanajstega odstavka spremenita z naslednjim besedilom: »V ta namen je bila izdelana
prometna presoja ureditve križišča priključne ceste na avtocesto. Na avtocestnem priključku Slovenska Bistrica – jug je
načrtovana nova cestninska postaja.
V skladu z Zakonom o javnih cestah je pri načrtovanju
novih poselitvenih površin potrebno upoštevati, da morajo
biti vse širitve ali oblikovanje novih ureditvenih območij oziroma stavbnih zemljišč izven varovalnega pasu obstoječe
avtoceste, to je najmanj 40m od zunanjega roba cestnega
sveta.«,
– se trinajsti odstavek dopolni z naslednjim besedilom:
»V skladu z Zakonom o varnosti v železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 85/00) in Pravilnikom o pogojih za graditev
gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem pasu in v varovalnem pasu
ob industrijskem tiru (Uradni list RS, št. 2/87) je pri izdelavi
urbanistične in projektne dokumentacije potrebno upoštevati
200 m varovalni pas proge.«,
– se devetnajsti odstavek in prvi stavek dvajsetega odstavka nadomestita z naslednjim besedilom: »Preko območja
občine potekajo objekti za prenos električne energije: daljnovod 400 kV Mihovci – Krško z oznako D-410, daljnovod
400 kV Mihovci – Podlog z oznako D-412, daljnovod 220
kV Cirkovce–Podlog z oznako D-211 in daljnovod 110 kV
Maribor-Selce I in II, odsek Maribor–Slovenska Bistrica in odsek Slovenska Bistrica–Slovenske Konjice. Načrtovana pa je
postavitev vzporednega daljnovoda 2x400 kV Mihovci–Krško
z oznako D-426 in 2x400 kV Mihovce–Podlog z oznako D428. Pri daljnovodih visokih napetosti je potrebno upoštevati
urbanistično širino koridorja, ki znaša 15 m na vsako stran
trase pri daljnovodih z napetostjo 110 kV, 20 m pri daljnovodih z napetostjo 220 kV in 25 m pri daljnovodih napetostnega
nivoja 400 kV. Znotraj koridorja obstoječega ali predvidenega
daljnovoda je pri poseganju v prostor potrebno pridobiti pisno
soglasje upravljavca daljnovoda, pri tem pa je za objekte,
ki so namenjeni stalnemu ali občasnemu bivanju ter za pomožne objekte pomembno, da na območju niso prekoračene
mejne vrednosti veličin elektromagnetskega polja, v skladu
z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96). Za vse prenosne
elektroenergetske objekte je predvidena rekonstrukcija.
Drugi elektroenergetski objekti so transformatorske postaje 20/0,4 kV ter 20 kV srednjenapetostno omrežje in
pripadajoče nizkonapetostno omrežje z javno razsvetljavo.
Srednjenapetostno omrežje je z električno energijo napajano
iz razdelilne transformatorske postaje Slovenska Bistrica.
Srednjenapetostno in nizkonapetostno omrežje je nadzemne
in podzemne izvedbe, pri tem pa bo tudi v bodoče dogradnja
omrežja v strnjenih urbanih območjih podzemne, izven naselij pa nadzemne izvedbe.
Planiranje novih transformatorskih postaj in pripadajočega omrežja bo odvisno od povečanja obremenitev ter
tam, kjer se bodo pojavile slabe napetostne razmere pri odjemalcih, priključenih na obstoječe elektroenergetske vode in
objekte. Nove transformatorske postaje bo možno graditi kot
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samostojne objekte in v sklopu drugih objektov. Pri tem pa bo
potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetskega sevanja
in hrupa v skladu z Uredbo o elektromagnetskem sevanju v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in
Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list
RS, št. 45/95). Pred izdelavo prostorskih izvedbenih aktov
je potrebno pridobiti pogoje in smernice upravljalca elektroenergetskega omrežja, kasneje pa tudi mnenja in soglasja
k projektnim rešitvam. Za načrtovanje in projektiranje večjih
obrtnih delavnic oziroma industrijskih objektov, za katere bo
potrebna večja priključna moč, je potrebno pridobiti posebno
raziskavo o možnostih napajanja z električno energijo.
Zasnova elektroenergetskega omrežja je prikazana na
karti št. 4 »Zasnova energetskega omrežja«.«,
– dvajseti odstavek se dopolni z naslednjim besedilom:
»Pri visokotlačnih plinovodih je potrebno upoštevati omejitve
v nadzorovanem pasu, ki je širok 100 m na vsako stran plinovoda, skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom
nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01). V 2x5m pasu vseh
plinovodov se smejo dela izvajati le pod posebnimi pogoji in
po predhodni pridobitvi soglasja upravljavca plinovodov ter
pod njegovim nadzorstvom.
Preko območja občine poteka načrtovani mednarodni
plinovod M9 Madžarska – Italija.«,
– besedilo od enaindvajsetega do vključno šestindvajsetega odstavka se prenese v spremenjeno in dopolnjeno
poglavje 9. Obramba in zaščita.
2. V podpoglavju 3.2. Zasnova namenske rabe:
– se prvi stavek četrtega odstavka spremeni tako, da
glasi:
»Na področju kmetijstva bomo izkoristili naravne danosti najboljših kmetijskih zemljišč; teh je 7.364,50 ha od
13.336,22 ha vseh obdelovalnih površin. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da se bo obseg kmetijskih zemljišč zaradi posegov zmanjšal, in sicer za 47,80 ha na najboljših kmetijskih
zemljiščih in za 5,82 ha na drugih kmetijskih zemljiščih.«,
– v desetem odstavku se prvi stavek spremeni tako,
da glasi:
»Gozdovi zavzemajo površino 17.593,86 ha ali 53%
občinskega prostora. Zaradi uskladitve prikaza stanja v dokumentaciji s stanjem v naravi na področju smučišč Trije kralji
in v manjšem obsegu zaradi urbanizacije se obseg gozdnih
zemljišč zmanjšuje za 19,56 ha.«,
– enajsti odstavek se dopolni z naslednjim besedilom:
»Poleg lesnoproizvodne funkcije imajo gozdovi v občini še
naslednje funkcije:
– funkcijo varovanja gozdnih zemljišč in sestojev 1.
in 2. stopnje poudarjenosti in biotopsko funkcijo: gozdovi na
Pohorju,
– hidrološko funkcijo: gozdovi na obronkih Pohorja,
– rekreacijsko, turistično in estetsko funkcijo: gozdovi
na Rogli in ob drugih turističnih središčih,
– biotopsko, klimatsko in estetsko funkcijo: dolinski
gozdovi ter
– funkcijo varovanja narave in raziskovalno funkcijo:
gozdovi na Boču in v njegovi okolici.«,
– šestnajsti odstavek se dopolni z naslednjim besedilom: »Del občine seže v poplavno območje stoletnih voda
reke Dravinje in njenih pritokov. Na poplavnem območju
niso dovoljene dejavnosti in posegi, ki imajo lahko v primeru
poplav škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča
ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati varovanje priobalnega
zemljišča, in sicer pri vodotokih 1. reda 15 m in pri vodotokih
2. reda 5 m od meje vodnega zemljišča. Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v
primerih, ki jih določa 37. člen Zakona o vodah (Uradni list
RS, št. 67/02).
Na območju Občine Slovenska Bistrica so pomembnejši
vodotoki kategorizirani po naravovarstvenem pomenu in so
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v kakovostnih razredih od 1 do 4. Na podlagi kategorizacije
vodotokov po naravovarstvenem pomenu (1. do 5. razred)
sodijo potoki v severnem, pohorskem delu občine večinoma
med naravno ohranjene potoke, medtem ko so potoki Ložnica, spodnji tok Bistrice, Polskava in večji del Dravinje po
naravovarstvenem pomenu manj ohranjeni. Potoki, ki sodijo
v najvišje razrede (1 in 1-2), morajo biti izvzeti iz vsakršne
gospodarske rabe.«,
– v enaindvajsetem odstavku se črta drugi stavek,
– spremeni in dopolni se besedilo od petindvajsetega
do vključno osemindvajsetega odstavka, in sicer tako, da se
nadomesti z besedilom:
»V okviru skrbi za ohranjanje narave bo na področjih
urejanja prostora in varstva okolja poleg ohranjanja biotske
raznovrstnosti rastlin in živali pozornost posvečena zlasti
naravnim vrednotam. Le-te so redki, dragoceni in znameniti naravni pojavi in drugi vredni deli žive ali nežive narave,
naravna območja, ekosistemi, krajina ali oblikovana narava.
Zasnovo ohranjanja narave tvorijo že zavarovani in za zavarovanje predlagani deli narave. Pomembno vlogo na področju ohranjanja narave imajo ukrepi za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, ki se nanašajo na celotno naravo in preko
varstva habitatnih tipov, ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij ter varstva rastlinskih in živalskih
vrst, posegajo na vsa področja dejavnosti človeka.
Zahodni del občine na Pohorju je vključen v območje
predlaganega regijskega parka Pohorje, ki bo razglašen z
vladno uredbo. Do normativnega zavarovanja tega parka
bodo pri urejanju prostora na njegovem območju upoštevane smernice pristojne državne službe. Območje Pohorja je
poleg območja Haloz, Okoške in Tinjske gore tudi območje
pričakovanega obstoja geoloških in geomorfoloških naravnih
vrednot. Preko območja občine potekajo ekološko pomembna območja: Dravinjska dolina, Ličenca, Medvedce, Rački
ribniki–Požeg, Pragersko, Oplotnica, Devina, Fram, Kočno
pri Ložnici, Pohorje, Ljubično–Zg. Poljščane in Boč–Donačka
gora–Haloze. Ekološko pomembno območje je območje ali
del območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki
pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
Na območju občine so nekateri deli narave že zavarovani z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92). To so
krajinski parki Boč–Donačka gora, Štatenberg in Žabljek,
naravni rezervati in številni hidrološki, geomorfološki, zoološki, botanični, ornitološki in dendrološki naravni spomeniki.
Na območje občine seže tudi del krajinskega parka Rački
ribniki Požeg, ki na območju Občine Slovenska Bistrica ni
zavarovan.
Deli narave, predlagani za zavarovanje, so predstavljeni v Naravovarstvenih smernicah, ki jih je v marcu 2004 za
potrebe sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine
v letu 2003 izdelal Zavod RS za varstvo narave, območna
enota Maribor. V naravovarstvenih smernicah so podane tudi
naravovarstvene usmeritve za ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravnega ravnovesja in varovanje ekosistemov.
Na območjih naravne dediščine je pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov obvezno treba upoštevati smernice republiškega dolgoročnega plana in naravovarstvene smernice
za prostor izven območij zavarovane naravne dediščine. Za
območje naravnih znamenitosti, ki so zavarovane z odlokom,
se upoštevajo določila tega odloka. Za vse posege na območje naravnih vrednot in ekološko pomembnih območjih
je treba v skladu z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni
list RS, št. 56/99) pridobiti predhodno naravovarstveno soglasje. Območja varstva narave so prikazana na karti št. 8
»Zasnova ohranjanja narave«. Že zavarovani deli narave
so prikazani tudi v kartografski dokumentaciji, na kartah v
merilu 1:5000.«,
– v devetindvajsetem odstavku se za tretjim stavkom
doda besedilo: »Za kulturne spomenike, vključene v po-
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selitvena območja, za katere se bodo pripravljali podrobni
prostorski izvedbeni akti, bodo predhodno izdelane strokovne
podlage za varstvo kulturnih spomenikov. Še posebej to velja
za kulturni spomenik arheološko območje Rimska obcestna
postaja (EŠD 10660) v območju podjetniške cone Slovenska
Bistrica. Območje izrecnega varovanja, ki bo v strokovni podlagi prostorsko podrobneje določeno, bo vključeno v prostorski izvedbeni akt, območje pa bo izločeno iz pozidave za
potrebe obrtno podjetniške cone.«,
– za štiriintridesetim odstavkom se doda naslednje
besedilo: »Območje občine z vidika varstva pred hrupom
ni izpostavljeno večjim žariščem hrupa, razen na območju
pridobivanja kamna v dolini Bele. Pri pripravi prostorskih
planskih in izvedbenih aktov in pri projektiranju objektov
bodo upoštevani protihrupni ukrepi, prav tako pa bo upoštevano varstvo pred hrupom pri prometnih ureditvah. Nova
poselitvena območja bomo načrtovali izven območij, ki so
pod vplivom hrupa, v primeru širjenja poselitvenih površin
ob avtocesti pa je potrebno med stroške gradnje, ki bremenijo investitorja, šteti tudi vse potrebne ukrepe v zvezi z
varovanjem okolja zaradi obratovanja avtoceste. Območje
občine je z vidika varstva pred hrupom razdeljeno na območja štirih stopenj varstva skladno z državno uredbo. Po
potrebi bo izdelan in sprejet občinski odlok o varstvu pred
hrupom.«,
– v sedemintridesetem odstavku se za drugim stavkom
doda naslednje besedilo: »Centralna komunalna deponija,
nastala na delu izkoriščenih površin glinokopa, bo v končni
fazi s soﬁnanciranjem uporabnika glinokopa sanirana v kmetijske površine.«,
– v osemintridesetem odstavku se površine pomembnejših ureditvenih območij spremene tako, da glasijo:
– Slovenska Bistrica: 543,97,
– Zg. Polskava: 129,42,
– Pragersko: 124,09,
– Poljčane: 109,20,
– Makole: 15,22,
– v devetintridesetem odstavku se celotno besedilo
spremeni tako, da se glasi: »Namenska raba znotraj ureditvenega območja naselja Slovenska Bistrica in pomembnejših
lokalnih središč je določena z urbanistično zasnovo. Podrobna namenska raba v drugih ureditvenih območjih naselij je
določena v prostorskih izvedbenih aktih.«.
– za enainštiridesetim odstavkom se doda nov dvainštirideseti odstavek, ki glasi: »Območje stavbnega zemljišča
se lahko v prostoru natančneje določi, kolikor se pri izdelavi
podrobne prostorske dokumentacije ugotovi, da zaradi naravnih danosti in omejitev v prostoru območje stavbnega
zemljišča ne ustreza. Pri tem se obseg stavbnega zemljišča,
naveden v bilanci površin, ne sme povečati, preoblikovano
območje stavbnega zemljišča pa mora biti delno v območju
ali pa v neposredni bližini stavbnega zemljišča, prikazanega
v kartografski dokumentaciji k planu.«
– sedanja dvainštirideseti in triinštirideseti odstavek postaneta triinštirideseti in štiriinštirideseti odstavek.
3. V poglavju 4. Obvezna izhodišča dolgoročnega plana
Republike Slovenije za pripravo dolgoročnih in srednjeročnih
planov Občine Slovenska Bistrica ter obvezna izhodišča
dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica za pripravo
srednjeročnih planov Občine Slovenska Bistrica se dopolnijo
obvezna izhodišča na področju:
Obramba

Območja, pomembna za potrebe obrambe

4. V poglavju 5. Opredelitve za uresničevanje dolgoročnega plana občine na področju urejanja prostora:
– se v točki 5.3. v zadnjem stavku številka 9 zamenja
s številko 10.
5. Celotno poglavje 9. Razvoj splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite se nadomesti z naslednjim besedilom:
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»9. Obramba in zaščita
9.1. Obramba
Za področje obrambe so v občini perspektivna naslednja območja:
– Zgornja Ložnica, območje izključne in nadzorovane
rabe,
– Brinje, območje izključne rabe,
– Črešnjevec, območje izključne rabe,
– Slovenska Bistrica, območje izključne rabe,
– Velenik, območje izključne in nadzorovane rabe,
– Vrhloga, območje izključne rabe,
– Boč, območje izključne rabe in
– Slovenska Bistrica, območje možne izključne rabe.
Za primer morebitne vojne bodo načrtovane in pripravljene prostorske rešitve za postavitev začasnih bivalnih in
drugih kompleksov na takšnih lokacijah in v tolikšnem obsegu, da ne bodo ovirale urbane zasnove naselij, niti ne bodo
povzročale trajnih negativnih, predvsem ekoloških posledic.
Načrtovanje takšnih kompleksov je vezano na že obstoječo
ali predvideno izgradnjo komunalne infrastrukture.
Področje obrambe je prikazano na karti št. 11 »Zasnova
rabe prostora za obrambo in zaščito«.
9.2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
v občini obsega varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne
dediščine in okolja. Naravne nesreče so poplava, potres, zemeljski plaz in izrazite vremenske ter druge neprilike, druge
nesreče pa velike nesreče v prometu, razne ekološke nesreče, vojna ipd. Občina sodi med srednje ogrožene občine od
naravnih in drugih hudih nesreč. Naravne in druge nesreče,
ki jih je tu mogoče pričakovati, so zlasti: učinki hudournikov
in neurij, veliki požari, žled in snegolom, nesreče pri prevozu
nevarnih snovi, večje prometne nesreče, posledice potresa
in vojnega delovanja.
Območje občine je ogroženo zaradi poplavnosti na območju povodja reke Polskave in Dravinje.
Območje občine večinoma ni plazovito, posamična
plazovita območja se pojavljajo le na delu vznožja Pohorja
na območju Kovače vasi in delno v Dravinjskih goricah. Hriboviti del občine je pod vplivom erozijskih procesov, večinoma 2. kategorije – zaznani erozijski procesi, le na območju
Rogle 3. kategorije – srednje razviti erozijski procesi. Na
erozijsko ogroženih območjih je raba zemljišč omejena, pri
načrtovanju novih posegov v prostor pa je predhodno treba
izvesti nujne protierozijske ukrepe. Z namenom brzdanja
erozijskih moči meteornih voda je prepovedano posegati v
vrhnjo plast tal na večjih sklenjenih površinah. Še posebej
je potrebno upoštevati omejitve in prepovedi v skladu s 87.
in 88. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02)
na lokacijah žarišč globinske in bočne erozije, kjer so prepovedani kakršnikoli posegi, ki bi poslabšali stabilnostne
razmere.«.
Območje občine leži na območju pričakovanih potresov
VI. do VII. stopnje po MSK dvanajststopenjski lestvici.
Pri poseganju v prostor je potrebno poskrbeti, da se
omenjene nevarnosti in tveganja zanje ne bodo povečevala,
temveč zmanjševala.«
6. V poglavju 10. Urbanistične zasnove se pred koncem prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda beseda
Pragersko.
7. V poglavju 11. Kartografski del plana in kartografska
dokumentacija:
– se v podpoglavju 11.1. Kartografski del plana peti odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Vsebina kartografskega dela plana:
1. Zasnova urbanega omrežja
2. Zasnova rabe prostora
3. Zasnova prometnega omrežja
4. Zasnova energetskega omrežja
5. Zasnova vodnih virov in oskrbe z vodo ter zasnova
kanalizacijskega omrežja

Uradni list Republike Slovenije
6. Zasnova vodnogospodarskih ureditev in območij za
agrarne operacije
7. Zasnova varstva kulturne dediščine
8. Zasnova ohranjanja narave
9. Zasnova ohranjanja in izboljšanja kakovosti naravnih
virov
10. Usmeritve za načine urejanja naselij in območij s
prostorskimi izvedbenimi akti
11. Zasnova rabe prostora za obrambo in zaščito«
– se v podpoglavju 11.2. Kartografska dokumentacija
v merilu 1:5000 besedilo spremeni tako, da se v tretjem odstavku številka 2000 nadomesti s številko 2003.
8. V poglavju 13. Dokumentacija k planu:
– se v drugem stavku številka 2000 nadomesti s številko
2003,
– se za sedmim odstavkom doda besedilo:
»Sestavni del plana je sklep Vlade Republike Slovenije,
št. 350-00/2001-325 z dne 15. 7. 2004, sprejet na osnovi
Strokovnega mnenja Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Urada za prostorski razvoj št. 352-11-88/00 z dne 9. 7.
2004 o usklajenosti Sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenska Bistrica, dopolnjenega 2003, z obveznimi izhodišči
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije
za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86,
41/87, 12/89 ter Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96,
11/99 in 4/03) ter srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni
list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95,
13/96, 11/99 in 4/03).
Na koncu tega poglavja se tabela Bilanca površin v
spremenjeni in dopolnjeni razvrstitvi kmetijskih zemljišč nadomesti z naslednjo tabelo:
»Bilanca površin:
Raba zemljišča

Plan 2000
v ha

Sprememba
v ha

Plan 2003
v ha

najboljše kmetijsko
zemljišče
drugo kmetijsko
zemljišče
gozd

7.364,50

-47,80

7.316,70

5.971,72

-5,82

5.965,90

17.593,86

-19,56

17.574,30

stavbno zemljišče

2.227,31

+69,39

2.296,70

zemljišče s posebnimi
naravnimi razmerami
odlagališče odpadkov
pridobivalno območje
rudnin
vodna površina
Skupaj

2,15

2,15

12,06

12,06

62,00

62,00

218,40
33.452,00

+3,79

222,19
33.452,00

4. člen
Določbe Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 29/89, 43/92, 35/94 in 45/00) in Odloka o začasnih
prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93 in 35/02) se smiselno uporabljajo tudi za nove poselitvene površine, nastale
s spremembami in dopolnitvami prostorskega plana Občine
Slovenska Bistrica v letu 2003.
5. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana Občine
Slovenska Bistrica so stalno na vpogled v Oddelku za okolje
in prostor Občine Slovenska Bistrica.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 10/032-01/12-4/2004
Slovenska Bistrica, dne 28. junija 2004.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

ŠKOFLJICA
5590.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Škoﬂjica za leto 2005

Na podlagi 97. člena statuta Občine Škoﬂjica (Uradni list
RS, št. 47/99) in 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 85/99) je Občinski svet
občine Škoﬂjica na 15. redni seji dne 23. 11. 2004 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Škoﬂjica za leto 2005
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Škoﬂjica za leto
2005 se določi v višini 0,2920 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.

Št.

A)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri
Litiji za leto 2004

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99,
16/99, 56/99, 70/00, 51/02), Zakona o ﬁnanciranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 67/99
in 89/99) Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Šmartno
pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet
občine Šmartno pri Litiji na 16. redni seji dne 25. 11. 2004
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2004

15799

Bilanca prihodkov in odhodkov

Konto

Splošni del proračuna
Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2004

Proračun 2004 (v SIT)

I.

70

71

72

73
74
II.
40

41

ŠMARTNO PRI LITIJI
5591.

Stran

1. člen
2. člen Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2004 (Uradni list RS, št. 26/04 in 34/04) se
spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

Št. 01506/21/04
Škoﬂjica, dne 29. novembra 2004.
Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l. r.
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43

B)
75

44

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
605.337
Tekoči prihodki (70+71)
261.729
Davčni prihodki (700+703+704+706)
242.324
700 Davki na dohodek in dobiček
210.864
703 Davki na premoženje
11.281
704 Domači davki na blago in storitve
20.179
706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714) 19.405
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
11.428
711 Takse in pristojbine
1.730
712 Denarne kazni
245
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
714 Drugi nedavčni prihodki
6.002
Kapitalski prihodki (720+721+722)
64.287
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
64.287
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
–
Prejete donacije (730+731)
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
Transferni prihodki (740)
279.321
740 Transferni prihodki
iz drugih javnoﬁnančnih institucij
279.321
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
602.686
Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)
122.945
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
21.019
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.100
402 Izdatki za blago in storitve
89.766
403 Plačila domačih obresti
2.660
409 Rezerve
3.400
Tekoči transferi (410+411+412+413+414)
241.574
410 Subvencije
5.437
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
144.961
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
20.437
413 Drugi tekoči domači transferi
70.739
414 Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki (420)
27.013
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
27.013
Investicijski transferi (430)
211.155
430 Investicijski transferi
195.413
431 Investicijski transf. pravnim in
ﬁzičnim osebam
15.742
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)
(I.–II.) (Skupaj prihodki minus
skupaj odhodki)
2.650
Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442+443)

–
–
–
–
–
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441
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443

VI.
C)
50

55
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Dana posojila
–
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
–
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)
–

Račun ﬁnanciranja
VII. Zadolževanje (500)
29.790
500 Domače zadolževanje
29.790
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
29.790
5002 Najeti krediti pri drugih ﬁnančnih institucijah
–
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih –
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo
vrednostnih papirjev na domačem trgu
–
VIII. Odplačila dolga (550)
32.440
550 Odplačila domačega dolga
32.440
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
29.790
5502 Odplačila kreditov drugim ﬁnančnim
institucijam
–
5503 Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem
2.650
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev,
izdanih na domačem trgu
–
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–
X. Neto ﬁnanciranje (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
-2.650
XI. Stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta
756

Struktura posebnega dela proračuna in načrt razvojnih
programov sta priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-17/2004
Šmartno pri Litiji, dne 25. novembra 2004 .
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

5592.

Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine
Šmartno pri Litiji

Na podlagi drugega odstavka 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 16. člena Statuta
Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03)
je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 16. redni seji dne
25. 11. 2004 sprejel

ODLOK
o zakoniti predkupni pravici Občine Šmartno
pri Litiji
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine
Šmartno pri Litiji.
2. člen
Območja predkupne pravice so na vseh nepremičninah
na celotnem območju poselitve in na območjih obstoječih

Uradni list Republike Slovenije
oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven
poselitvenih območij.
Območja predkupne pravice zajemajo območja poselitve, ki so prikazani v graﬁčnem delu prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Šmartno pri Litiji na načrtih PKN
v merilu 1:5000 – Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Litija za obdobje
1986–1990–2000 – za območje Občine Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 5/04, 51/04).
3. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 466-51/2004
Šmartno pri Litiji, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

5593.

Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne
dejavnosti na območju Občine Šmartno pri
Litiji

Na podlagi 12. in 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS,
št. 34/84, 33/85 in Uradni list RS, št. 26/90) in 7. člena Statuta
Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03)
je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 16. redni seji dne
25. 11. 2004 sprejel

ODLOK
o opravljanju pokopališke in pogrebne
dejavnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa predmet in pogoji izvajanja
dejavnosti na področju urejanja pokopališč ter pokopališke
in pogrebne dejavnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji
(v nadaljevanju: občina). Določajo se pravice in obveznosti
uporabnikov in izvajalcev storitev, ﬁnanciranje, nadzor nad
izvajanjem ter drugo, v zvezi z opravljanjem te dejavnosti.
2. člen
(1) Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna
dejavnost se izvaja v skladu z zakonom, tem odlokom, odlokom Občine Šmartno pri Litiji, ki določa pokopališki red in
pogrebne svečanosti in tehničnimi pravili pristojnih organov
Republike Slovenije.
(2) Dejavnost, ki je predmet tega odloka se v Občini
Šmartno pri Litiji lahko opravlja na podlagi podelitve koncesije in se v tem primeru ta odlok šteje za koncesijski akt, ki
določa pravice in obveznosti koncesionarja in ostalo v zvezi
z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet tega odloka, na podlagi podeljene koncesije.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, se lahko dejavnost, ki je predmet tega odloka, opravlja v
okviru režijskega obrata in se v tem primeru smiselno uporabljajo določbe tega odloka.
(4) Dejavnost, ki je predmet tega odloka, se lahko opravlja v okviru režijskega obrata oziroma s podelitvijo koncesije
na celotnem območju Občine Šmartno pri Litiji ali ločeno po
posameznih območjih.
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(5) Dejavnost, ki je predmet tega odloka, se lahko
opravlja tudi na drug z zakonom predpisan način. Odločitev o načinu opravljanja dejavnosti sprejme občinski svet s
sklepom.
3. člen
Dejavnost se opravlja na celotnem območju občine.
4. člen
(1) Upravljanje zajema naslednje dejavnosti:
1. vzdrževanje in urejanje pokopališč;
2. opravljanje drugih pokopaliških storitev;
3. opravljanje pogrebne dejavnosti.
(2) Občina kot koncendent lahko podeli koncesijo nerazdelno za vse dejavnosti iz prejšnjega ostavka tega člena
oziroma se lahko za opravljanje pogrebne dejavnosti podeli
samostojna koncesija.
(3) Upravljavec pokopališča je lahko koncesionar, ki
opravlja dejavnost iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega
člena.
5. člen
Vzdrževanje in urejanje pokopališč obsega predvsem:
– prekopi in opustitve grobov;
– urejanje in vzdrževanje poti;
– urejanje in košnja zelenic;
– urejanje in vzdrževanje žive meje;
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega;
– vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah;
– razdelitev na posamezne zvrsti grobov.
6. člen
Druge pokopališke storitve se praviloma izvajajo na pokopališču in obsegajo predvsem:
– izvajanje pogrebnih svečanosti;
– prva ureditev groba;
– zagotovitev uporabe mrliške vežice;
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov;
– izvajanje dežurne pokopališke službe;
– vodenje evidence najemnikov grobov, digitalnega
katastra grobov in katastra komunalnih naprav na pokopališču;
– druge pokopališke storitve, glede na krajevne potrebe
in običaje.
7. člen
Pogrebne dejavnosti se praviloma izvajajo izven pokopališča in obsegajo predvsem:
– urejanje dokumentacije;
– prevoz pokojnika;
– ureditev pokojnika;
– izvajanje dežurne pogrebne službe.
II. POOBLASTILA UPRAVLJAVCA IN POGOJI
ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
9. člen
Upravljavec ima v okviru izvajanja dejavnosti naslednja
pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet
tega odloka oziroma za katero je pridobil koncesijo, na celotnem območju Občine Šmartno pri Litiji;
– pooblastilo v okviru opravljanja pokopališke dejavnosti, za izdajo soglasja za pokop in postavitev nagrobnega
spomenika;
– pooblastilo v okviru opravljanja pokopališke dejavnosti, za sklepanje najemnih pogodb z najemniki grobov, v
imenu in za račun občine;
– druga pooblastila v skladu z zakonom in tem odlokom
ter odlokom, ki ureja pokopališki red, pogrebne svečanosti in
urejanje pokopališč.

Št.
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10. člen
(1) Upravljavec izvaja svojo dejavnost pod naslednjimi
pogoji:
– da pri izvajanju dejavnosti spoštuje sprejete predpise;
– da opravlja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun,
na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske pogodbe;
– da prodaja svoje storitve v skladu s ceno svojih storitev;
– da na zahtevo koncedenta oziroma pristojnega organa omogoča strokovni in ﬁnančni nadzor ter nadzor nad
zakonitostjo dela;
– da dosledno upošteva tehnične, sanitarne, oskrbovalne, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za izvajanje dejavnosti, ki je predmet tega odloka;
– da zagotovi zadostno število usposobljenih kadrov
za izvajanje storitev oziroma dejavnosti, ki je predmet tega
odloka;
– da zagotovi zadosten obseg tehničnih sredstev za
izvajanje storitev oziroma dejavnosti, ki je predmet tega
odloka;
– da pri opravljanju dejavnosti spoštuje krajevne običaje;
– da zagotavlja storitve vsem pod enakimi pogoji, neprekinjeno in kvalitetno;
– da uporablja pokopališča in pokopališke objekte in
naprave le za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega odloka;
– da zagotovi Občini Šmartno pri Litiji strokovno pomoč
pri načrtovanju oziroma oblikovanju programov razvoja dejavnosti, ki je predmet tega odloka.
IV. TRAJANJE KONCESIJE
11. člen
(1) Koncesija se podeli za dobo petih let.
(2) Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.
12. člen
Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem dejavnosti, ki
je predmet koncesije z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
V. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen
(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije;
– z odkupom koncesije;
– s prevzemom.
(2) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem
preneha na načine določene v prvem odstavku tega člena,
skladno z določbami zakona o gospodarskih javnih službah.
VI. FINANCIRANJE
14. člen
(1) Storitve, ki jih opravi upravljavec na zahtevo posameznega uporabnika, upravljavec zaračunava neposredno
uporabniku.
(2) Plačilo storitev upravljavca, ki so splošnega pomena
za zagotavljanje dejavnosti, ki je predmet tega odloka na
območju Občine Šmartno pri Litiji in niso storitve iz prvega
odstavka tega člena, se sredstva zagotavljajo iz:
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– najemnin za grobove in mrliške vežice;
– drugih virov.
15. člen
(1) Najemnino za grobove zaračunava upravljavec letno
in o tem vodi evidenco, ki jo mora predočiti upravi Občine
Šmartno pri Litiji na njeno zahtevo.
(2) Višino najemnine določi Občinski svet občine Šmartno pri Litiji, na predlog uprave Občine Šmartno pri Litiji.
(3) Cene pogrebnih in drugih storitev po tem odloku,
določa izvajalec del s soglasjem uprave Občine Šmartno
pri Litiji oziroma v primeru koncesije v soglasju z občinskim
svetom občine.
(4) Najem groba ne more trajati manj kot 25 let.
16. člen
Preostanek najemnin, po poplačilu storitev upravljavca,
se zbira v proračunu Občine Šmartno pri Litiji in se uporablja
za ﬁnanciranje storitev na področju pokopališke in pogrebne
dejavnosti in urejanja oziroma vzdrževanja in širitev tistega
pokopališča, na območju katerega so bila zbrana.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM UPRAVLJANJA
POKOPALIŠČ
17. člen
(1) Nadzor nad opravljanjem dejavnosti, ki je predmet
tega odloka opravlja pristojna inšpekcija Republike Slovenije.
(2) Nadzor nad izvajanjem dejavnosti, ki je predmet
tega odloka vršijo v okviru svojih pristojnosti tudi uprava Občine Šmartno pri Litiji ter svet za varstvo uporabnikov javnih
dobrin Občine Šmartno pri Litiji, kolikor se za njeno opravljanje podeli koncesija.
VIII. IZBOR KONCESIONARJA
18. člen
Koncesionarja izbere Občina Šmartno pri Litiji na podlagi javnega razpisa.
IX. UPORABNIKI
19. člen
Uporabniki storitev imajo naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do uporabe storitev pod pogoji, določenimi z
zakonom, tem odlokom, odlokom Občine Šmartno pri Litiji,
ki določa pokopališki red, pogrebne svečanosti in urejanje
pokopališč ter drugimi predpisi;
– pravico do pritožbe na pristojne organe;
– pravico zahtevati vsako storitev upravljavca;
– obveznost uporabe storitev upravljavca;
– obveznost plačila uporabe objektov;
– obveznost plačila storitev upravljavca;
– obveznost spoštovanja strokovno tehničnih navodil
upravljavca in drugih predpisov v zvezi z dejavnostjo, ki je
predmet tega odloka.
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ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane dejavnosti v
nepredvidljivih okoliščinah.
21. člen
(1) Upravljavec je uporabnikom storitev ali drugim osebam odgovoren za škodo, ki jo je sam ali njegovi zaposleni,
zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti,
ki je predmet tega odloka.
(2) Občina Šmartno pri Litiji ne odgovarja za škodo, ki
jo koncesionar ali njegovi zaposleni zakrivijo pri opravljanju
ali v zvezi z opravljanjem koncesijske dejavnosti.
22. člen
(1) Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega
koncesionarja le s soglasjem koncedenta.
(2) Koncesionar mora v primeru delnega opravljanja
koncesionirane dejavnosti na osnovi pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncendenta in uporabnikov nastopati v
svojem imenu.
23. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo, ki
jo v imenu in za račun koncedenta podpiše župan Občine
Šmartno pri Litiji.

bov:

24. člen
(1) Pokopališča so razdeljena na naslednje zvrsti gro-

– enojni grobovi, dvojni grobovi, otroški grobovi, grobnice (klasični grobovi),
– žarni grobovi,
– grobišča,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztrositev pepela.
(2) Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
(3) Velikost grobov, širino glavne dostopne poti, poti
med vrstami grobov in poti med grobovi mora biti prilagojena tehnologiji okopavanja in ne sme presegati naslednjih
normativov:
– širina glavne dostopne poti: maks. 1,50 m,
– širina poti med vrstami grobov: maks. 1,20 m,
– širina poti med grobovi: maks. 0,30 m,
– globina groba: min. 1,80 m,
– enojni grob: širina 0,80 do 1,00 m, dolžina 2,60 m,
– dvojni grob: širina 1,60 do 2,00 m, dolžina 2,60 m,
– žarni grob: širina 0,70 do 1,00 m, dolžina 0,70 do
1,20 m, globina do 0,70,
– otroški grob: širina 0,70 do 1 m, dolžina 1 do 1,50 m.

X. DRUGE DOLOČBE

(4) Če se žara shrani v enojni, dvojni, trojni ali otroški
grob, se tak grob ne smatra kot žarni grob.
(5) Grobišča so prostori za skupen pokop večjega števila pokojnikov ob morebitnih elementarnih in drugih nesrečah,
v izrednih ali vojnih razmerah ter skupna grobišča.
(6) Za skupna grobišča ter grobišča posebnega pomena
za občino skrbi občina sama.
(7) Pokopi na skupnih grobiščih se opravijo na osnovi
pristojnega organa za notranje zadeve.
(8) V primeru več zaporednih pokopov se jama poglobi
tako, da znaša plast zemlje najmanj 1,50 m. Upravljalec pokopališča pa v skladu z zakonom o pokopališki in pogrebni
dejavnosti, določi še druge primere, v katerih se mora jama
poglobiti.

20. člen
(1) Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesijsko dejavnost tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov,

25. člen
Najemniki grobov so pri oblikovanju in postavljanju nagrobnih obeležij dolžni upoštevati naslednje mere:
– Klasični grobovi: globina do 1,5 m, širina do 1 m,
– Klasični dvojni grobovi: globina do 1,5 m, širina do
1,5 m,
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– Klasični otroški grobovi: globina do 1,5 m, širina do
0,5 m,
– Vrstni grobovi: globina do 0,8 m, širina do 0,5 m,
– Žarni grobovi: globina do 1 m, širina do 0,80 m.

Št.

27. člen
Določila tega odloka, ki se nanašajo na izmere grobov
se za obstoječe grobove ne uporabljajo.
Pravila o redu na pokopališčih, načinu opravljanja pogrebnih svečanostih in urejanju pokopališč se uredijo s posebnim odlokom.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se na območju Občine
Šmartno pri Litiji preneha uporabljati Odlok o pokopališkem
redu in javnih pogrebnih svečanostih na območju Občine
Litija (Uradni list RS, št. 24/92).
XII. KONČNA DOLOČBA
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 353-12/2004
Šmartno pri Litiji, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

5594.

Sklep o ceni priključne takse na sistem
za oskrbo s pitno vodo Liberga – Jelša
– Kostrevnica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 59. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 23/93) in 16. člena Statuta
Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je
Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 16. redni seji dne
25. 11. 2004 sprejel

SKLEP
o ceni priključne takse na sistem za oskrbo s
pitno vodo Liberga – Jelša – Kostrevnica
1. člen
Za priključitev na javno vodovodno omrežje vodovoda
Liberga – Jelša – Kostrevnica uporabniki javnega vodovodnega omrežja v Občini Šmartno pri Litiji plačajo priključitveno
takso v višini 1043 EUR plačljivo po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.
Cena iz prejšnjega odstavka tega člena velja za en priključek in ne vsebuje DDV.

RS.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Stran
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Št. 355-05/2004
Šmartno pri Litiji, dne 26. novembra 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

XI. PREHODNA DOLOČBA
26. člen
Do odločitev o načinu izvajanja dejavnosti, ki je predmet
tega odloka, to dejavnost opravlja občinska uprava v okviru
svojih pristojnosti oziroma jo le-ta deloma ali v celoti začasno
prepusti za to usposobljeni osebi s pogodbo.
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TABOR
5595.

Navodilo za oddajo javnih naročil male
vrednosti

Na podlagi prvega odstavka 125. člena Zakona o javnih
naročilih – ZJN-1 (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04),
Uredbo o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za
oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS, št.
84/04) in 30. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št.
44/99 in 27/01) izdajam dne 27. 8. 2004

NAVODILO
za oddajo javnih naročil male vrednosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo se sprejema v skladu z določili Zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04) (v
nadaljnjem besedilu: ZJN-1), Uredbo o skupnih osnovah za
pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS, št. 84/04) in določa obvezna ravnanja
naročnika pri oddaji javnih naročil male vrednosti (v nadaljnjem besedilu: JNMV).
2. člen
Za javna naročila, katerih vrednost ne presega 2% vrednosti iz prvega odstavka 124. člena ZJN-1 se ne uporabljajo
določbe tega navodila.
O teh naročilih se vodi le evidenca o njihovi oddaji, ki
obsega navedbo predmeta in vrednost javnega naročila.
3. člen
Naročnik ne sme izbrati načina določitve vrednosti tako,
da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti izognil uporabi določb tega navodila.
4. člen
Pri oddaji JNMV je potrebno zagotoviti tako ravnanje
naročnika, da je poraba sredstev najbolj gospodarna, glede
na namen, predmet in vrednost javnega naročila.
5. člen
Zainteresiranemu ponudniku mora biti omogočeno sodelovanje v postopku oddaje JNMV, ne glede na to, ali ga je
naročnik povabil k oddaji ponudb ali ne.
Naročnik lahko omeji sodelovanje ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil zgolj na podlagi v naprej opredeljenih pogojev.
Naročnik mora pri oddaji JNMV preveriti in upoštevati
obstoj konkurence.
6. člen
V vseh postopkih oddaje JNMV imajo ponudniki pravico
zahtevati informacijo o poteku in izidu postopka.
7. člen
Naročnik se bo s ponudniki pogajal v vseh primerih, ko v
osnovnem postopku JNMV ne bo pridobil ustrezne ponudbe,
razen v primeru, ko bo postopek ponovil.
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8. člen
Odgovorna oseba za JNMV se določi za vsak postopek
posebej, zagotovi pa zlasti:
– opredelitev predmeta JNMV
– določitev ocenjene vrednosti
– pravilnost izvedbe oddaje JNMV po določbah tega
navodila.
II. ODDAJA JNMV PO ENOSTAVNEM POSTOPKU
9. člen
Oddaja JNMV po enostavnem postopku je možna do
10% vrednosti iz prvega odstavka 124. člena ZJN-1.
10. člen
Odgovorna oseba za JNMV je lahko referent za posamezno področje, direktor občinske uprave ali župan.
11. člen
Oddaja JNMV po enostavnem postopku se začne s
predlogom za izdajo naročilnice.
V predlog za izdajo naročilnice (OBR: -_1_), ki jo podpiše odgovorna oseba naročnika, se vpiše:
– zaporedna številka JNMV,
– predmet JNMV,
– odgovorna oseba za JNMV, ki predlog pripravi in se
sopodpiše,
– ocenjena vrednost JNMV brez davka na dodano vrednost in,
– opredelitev postavke – konta v proračunu ali ﬁnančnem načrtu, na kateri ima naročnik zagotovljena sredstva za
izvedbo JNMV,
– način preverjanja cene ali izvedbe ocenjevanja v primeru uporabe merila ekonomsko najugodnejše ponudbe,
– imena in naslove ponudnikov, telefon, e-mail, pri katerih so se preverjala uporabljena merila,
– navedba izbranega ponudnika.
JNMV po enostavnem postopku se izvaja preko telefona na elektronski način lahko pa tudi pisno.
12. člen
Pri pripravi mora odgovorna oseba JNMV upoštevati
osnovni pogoj, da mora biti ponudnik registriran in usposobljen za izvedbo del. Lahko se določijo še drugi pogoji, ki se
navedejo v predlogu za izdajo naročilnice. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja z ustno izjavo in uradnim zaznamkom.

so:
teva:

13. člen
Merila, ki se natančneje določijo v predlogu naročilnice
Cena ali
Ekonomsko najugodnejša ponudba, kjer se zopet upoš– cena,
– čas izvedbe,
– reference,
– drugo.

14. člen
Javno naročanje po enostavnem postopku se oddaja
z naročilnico.
Naročilnico podpiše odgovorna oseba naročnika
III. ODDAJA JNMV PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB
15. člen
Za oddajo JNMV po postopku zbiranja ponudb se upošteva ocenjena vrednost, ki presega 10% vrednost iz prvega
odstavka 124. člena ZJN-1.
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16. člen
Odgovorna oseba JNMV pri postopku zbiranja ponudb
je direktor občinske uprave.
17. člen
Oddaja JNMV po postopku z zbiranjem ponudb se prične s sklepom za začetek postopka oddaje JNMV, ki mora
vsebovati:
– zaporedno številko JNMV,
– predmet JNMV,
– odgovorno osebo za JNMV,
– ocenjeno vrednost JNMV brez davka na dodano vrednost in
– opredelitev postavke – konta v proračunu ali ﬁnančnem načrtu, na kateri ima naročnik zagotovljena sredstva za
izvedbo JNMV,
– pogoje, če ti obstajajo,
– merila, ki se bodo upoštevala,
– rok za oddajo ponudb.
Sklep o začetku postopka JNMV podpiše odgovorna
oseba naročnika.

teva:

18. člen
Merila, ki se natančneje določijo v sklepu so:
Cena ali
Ekonomsko najugodnejša ponudba, kjer se zopet upoš– cena,
– čas izvedbe,
– reference,
– drugo.

19. člen
Ponudnike se telefonsko ali po faksu ali e-pošti ali pisno
obvesti, da lahko oddajo ponudbe, katere morajo vsebovati
vsaj naslednje podatke:
– popoln naslov, z vsemi možnimi kontakti in kontaktno
osebo,
– identiﬁkacijska številka SI,
– predmet javnega naročila,
– ceno javnega naročila z DDV in brez DDV,
– pisno izjavo, da izpolnjujejo pogoje po sklepu (če so
pogoji v sklepu navedeni), s katerimi ga naročnik seznani.
Ponudbe se oddajo v zaprti kuverti z navedbo NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA (predmet ponudbe) do roka določenega s sklepom.
20. člen
Po preteku roka, določenega za oddajo ponudb, odgovorna oseba JNMV preveri, če prispele ponudbe ustrezajo
vsem zahtevam naročnika in oceni ponudbe v skladu z določenimi merili.
Odpiranje ponudb ni javno.
21. člen
Po pregledu in ocenitvi ponudb mora odgovorna oseba
za JNMV pripraviti pisno poročilo o predlogu oddaje JNMV,
ki vsebuje:
– predmet JNMV,
– ime izbranega ponudnika (predlog) in razloge za njegovo izbiro,
– imena zavrnjenih ponudnikov (predlog) in razloge za
zavrnitev.
Odgovorna oseba JNMV mora poročilo podpisati.
Poročilo o predlogu oddaje JNMV, odgovorna oseba
naročnika prouči in odloči o oddaji.
22. člen
Naročnik pred sklenitvijo pogodbe pisno obvesti ponudnike o svoji odločitvi in jo na zahtevo obrazloži.
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Obvestilo o oddaji JNMV podpiše odgovorna oseba
naročnika.
23. člen
Za oddajo JNMV po postopku zbiranja ponudb se sklene pogodba, ki jo medsebojno vsebinsko uskladita naročnik
in ponudnik. Uskladitve ne smejo biti v smislu manjših ugodnosti, kot jih je ponudil ponudnik v ocenjeni ponudbi.
IV. VODENJE DOKUMENTACIJE O ODDAJI JNMV
24. člen
Naročnik mora voditi dokumentacijo o oddaji JNMV,
če vrednost naročila presega 2% od vrednosti iz prvega odstavka 124. člena ZJN-1.
25. člen
Vsi dokumenti, ki so posledica izvajanja tega navodila
morajo biti originalno vloženi v dokumentacijo JNMV. V dokumentacijo se vložijo tudi uradni zaznamki, ki morajo biti izdelani v postopku za vse telefonske stike preverjanja in ostale
stike. Prav tako se priložijo drugi dokumenti, ki so kakorkoli
pomembni za postopek ali odločitev naročnika.
Dokumentacija se lahko vodi tudi v elektronski obliki, če
se izvaja oddaja JNMV na elektronski način.
26. člen
Dokumentacija mora obsegati najmanj:
ZA ENOSTAVEN POSTOPEK JNMV
– predlog za izdajo naročilnice,
– kopijo naročilnice.
ZA POSTOPEK JNMV Z ZBIRANJEM PONUDB
– sklep o začetku postopka,
– ponudbe in predračune,
– obvestilo o oddaji JNMV,
– poročilo o oddaji JNMV,
– kopijo pogodbe.
27. člen
Vpogled v notranji akt je omogočen vsakomur.
28. člen
To navodilo začne veljati z dnem podpisa navodila.
Tabor, dne 27. avgusta 2004.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l. r.

Št.

131 / 6. 12. 2004 /

Stran

15805

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega Zavoda OŠ Videm (Uradni list RS, št. 24/99) se zadnji
odstavek 6. člena spremeni in se glasi:
V sestavi OŠ Videm delujejo tudi enote oddelkov vrtcev.
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2535/04-11
Videm pri Ptuju, dne 24. novembra 2004.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.

MINISTRSTVA
5597.

Pravilnik o izvajanju javnih pooblastil na
področju zasebnega varovanja

Na podlagi četrtega odstavka 12. člena, prvega in tretjega odstavka 29. člena, četrtega odstavka 31. člena in drugega odstavka 33. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o izvajanju javnih pooblastil na področju
zasebnega varovanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa programe strokovnega
izobraževanja za odgovorne osebe (v nadaljnjem besedilu: varnostne menedžerje), varnostnike, varnostne tehnike,
pooblaščene inženirje varnostnih sistemov in operaterje v
varnostno nadzornem centru (v nadaljnjem besedilu: operater VNC), določene v zakonu, ki ureja zasebno varovanje
(v nadaljnjem besedilu: zakon), način izvajanja programov
strokovnega izobraževanja, kadrovske in materialne pogoje
za izvajanje programov strokovnega izobraževanja ter poročanje in nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil na področju
zasebnega varovanja.

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega Zavoda OŠ Videm (Uradni list RS, št. 24/99)
in 16. člena statuta Občine Videm je Občinski svet občine
Videm na 16. redni seji dne 2. 11. 2004 sprejel

2. člen
(namen strokovnega izobraževanja)
(1) Strokovno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu:
izobraževanje) po tem pravilniku pomeni strokovno usposabljanje in seznanitev varnostnih menedžerjev, varnostnikov, varnostnih tehnikov, pooblaščenih inženirjev varnostnih
sistemov in operaterjev VNC s pravnimi predpisi, standardi
in tehnikami na področju zasebnega varovanja.
(2) Z izobraževanjem se osebe iz prejšnjega odstavka
usposobijo in pripravijo na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij, določenih z zakonom.

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Videm

3. člen
(odgovornost)
(1) Za izvajanje tega pravilnika je odgovorna oseba, ki
je na podlagi statuta Zbornice Republike Slovenije za zaseb-

VIDEM
5596.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ
Videm
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no varovanje (v nadaljnjem besedilu: zbornica) odgovorna za
izvajanje javnih pooblastil, določenih z zakonom.
(2) Strokovni delavci in drugi zaposleni v zbornici so
odgovorni za izvajanje tega pravilnika v okviru pooblastil,
določenih s statutom ali drugim aktom zbornice ali na podlagi
posebnih pooblastil.
4. člen
(obveznost izobraževanja)
(1) Osebe iz 19. do 23. člena zakona brez udeležbe na
izobraževanju ne morejo pristopiti k ugotavljanju in potrjevanju posamezne nacionalne poklicne kvaliﬁkacije.
(2) Za osebe, ki so pridobile nacionalno poklicno kvaliﬁkacijo »policist« skladno s predpisi, ki urejajo nacionalne
poklicne kvaliﬁkacije, se šteje, da so opravile program izobraževanja za varnostnike čuvaje in varnostnike iz 9. člena
tega pravilnika.
(3) Za osebe, ki so pridobile nacionalno poklicno kvaliﬁkacijo »višji policist« skladno s predpisi, ki urejajo nacionalne
poklicne kvaliﬁkacije, se šteje, da so opravile program specialističnega izobraževanja za izvajanje notranjega nadzora iz
13. člena tega pravilnika.
(4) Za diplomante Fakultete za policijsko-varnostne
vede se šteje, da so opravili program izobraževanja za varnostne menedžerje iz 8. člena tega pravilnika.
II. IZOBRAŽEVANJE
5. člen
(programi izobraževanja)
(1) Programi izobraževanja varnostnih menedžerjev,
varnostnikov, varnostnih tehnikov, pooblaščenih inženirjev
varnostnih sistemov in operaterjev VNC (v nadaljnjem besedilu: program izobraževanja) obsegajo oblike, vsebine in
obseg izobraževanja v skladu z določbami od 7. do 16. člena
tega pravilnika, izvajalce posameznih oblik izobraževanja ter
predviden potek in kraj izobraževanja.
(2) Programi izobraževanja se objavijo na spletnih straneh zbornice. Zbornica posreduje programe izobraževanja
vsem imetnikom licence za opravljanje dejavnosti zasebnega
varovanja.
6. člen
(izvajanje izobraževanja)
Izobraževanje načrtuje in izvaja skladno z zakonom
zbornica, ki:
– v sodelovanju z ministrstvom predlaga izvajalce programov izobraževanja, ki izpolnjujejo pogoje iz 23. člena
tega pravilnika;
– zagotovi ustrezne tehnične in učne pripomočke za
izvedbo izobraževanja;
– zagotovi ustrezne prostore in opremo za izobraževanje.
7. člen
(vrste izobraževanja)
(1) Izobraževanje varnostnih menedžerjev, varnostnikov
čuvajev, varnostnih tehnikov, pooblaščenih inženirjev varnostnih sistemov in operaterjev VNC poteka v obliki osnovnih
izobraževanj.
(2) Izobraževanje varnostnikov, varnostnikov telesnih
stražarjev in varnostnikov nadzornikov poteka v obliki osnovnih in specialističnih izobraževanj.
(3) Varnostniki smejo opravljati specialistično izobraževanje iz 13. do 16. člena tega pravilnika potem, ko so uspešno končali osnovni program iz prvega odstavka 9. člena tega
pravilnika.
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8. člen
(izobraževanje varnostnih menedžerjev)
(1) Vsebina osnovnega izobraževanja za varnostne menedžerje obsega poznavanje naslednjih vsebin:
– organizacija Zbornice RS za zasebno varovanje;
– varnostni sistem in zasebno varovanje;
– metodika dela zasebnega varnostnika;
– pooblastila in etika zasebnega varovanja;
– izbrane vsebine iz Kazenskega zakonika;
– izbrane vsebine iz Zakona o kazenskem postopku;
– tehnično varovanje;
– človekove pravice in temeljne svoboščine.
(2) Program izobraževanja za varnostne menedžerje je
sestavljen iz teoretičnega usposabljanja in obsega najmanj
60 pedagoških ur.
9. člen
(izobraževanje varnostnikov)
(1) Vsebina osnovnega izobraževanja za varnostnike
čuvaje, varnostnike, varnostnike nadzornike in telesne stražarje obsega poznavanje naslednjih vsebin:
– uvod v zasebno varovanje;
– metodika dela varnostnikov;
– ukrepi in dolžnosti varnostnikov;
– osnove kazenskega prava za varnostnike;
– osnove požarnega varstva za varnostnike;
– osnove varstva pri delu za varnostnike;
– poslovna komunikacija in etika zasebnega varovanja;
– osnove sistemov tehničnega varovanja;
– človekove pravice in temeljne svoboščine.
(2) Program izobraževanja za varnostnike čuvaje obsega najmanj 24 pedagoških ur, za varnostnike, varnostnike
nadzornike in varnostnike telesne stražarje pa najmanj 40
pedagoških ur.
(3) Program izobraževanja za varnostnike je sestavljen
iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja ter iz praktičnega urjenja veščin (postopek za izvajanje ukrepov in samoobramba).
(4) Varnostniki, ki pri imetniku licence opravljajo notranji
nadzor nad delovnim procesom, varovanje oseb, intervencijo
ali varovanje javnih zbiranj, morajo poleg programa osnovnega izobraževanja opraviti tudi program specialističnega
izobraževanja, v skladu z določbami od 13. do 16. člena
tega pravilnika.
10. člen
(izobraževanje varnostnih tehnikov)
(1) Vsebina osnovnega izobraževanja za varnostne tehnike obsega poznavanje naslednjih vsebin:
– uvod v zasebno varovanje;
– osnove kazenskega prava;
– človekove pravice in temeljne svoboščine;
– poslovna komunikacija in etika;
– sistemi video nadzora;
– protivlomna zaščita;
– protipožarna zaščita;
– pristopna kontrola;
– mehanska zaščita;
– industrijski alarmi.
(2) Program izobraževanja za varnostne tehnike je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja in obsega najmanj 40 pedagoških ur.
11. člen
(izobraževanje pooblaščenih inženirjev varnostnih
sistemov)
(1) Izobraževanje pooblaščenih inženirjev varnostnih
sistemov obsega poleg osnovnega izobraževanja iz prvega
odstavka 10. člena še poznavanje naslednjih vsebin:
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– tehnični predpisi in veljavni standardi na področju
varovanja;
– način in metode ocenjevanja ogroženosti in tveganj;
– načrtovanje varnosti.
(2) Program izobraževanja za pooblaščene inženirje
varnostnih sistemov je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja in se izvaja v obsegu najmanj 100
pedagoških ur.
12. člen
(izobraževanje operaterjev VNC)
(1) Vsebina osnovnega izobraževanja za operaterja
VNC obsega poznavanje naslednjih vsebin:
– uvod v zasebno varovanje;
– tehnični predpisi in veljavni standardi na področju
varovanja;
– tehnologija varnostno nadzornega centra;
– vrste komunikacij, ukrepanja in poročanja;
– osnove komuniciranja;
– osnove sistemov tehničnega varovanja;
– osnove telekomunikacij.
(2) Program izobraževanja operaterjev VNC je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja za operaterje VNC.
(3) Program izobraževanja operaterjev VNC obsega
najmanj 56 pedagoških ur, od tega najmanj 40 ur teoretičnega in najmanj 16 ur praktičnega usposabljanja.
13. člen
(specialistično izobraževanje za izvajanje notranjega
nadzora)
(1) Specialističnega izobraževanja za izvajanje notranjega nadzora se morajo udeležiti varnostniki, ki pri imetniku
licence opravljajo interni nadzor nad potekom delovnega procesa oziroma zakonitostjo in strokovnostjo varovanja.
(2) Program specialističnega izobraževanja za izvajanje notranjega nadzora obsega praktično usposabljanje in
znanja o:
– postopkih in metodah notranjega nadziranja;
– poročanju in obveščanju;
– osnovah komuniciranja.
(3) Program specialističnega izobraževanja za izvajanje
notranjega nadzora obsega najmanj 12 pedagoških ur, od
tega najmanj 8 ur teoretičnega in najmanj 4 ure praktičnega
usposabljanja.
14. člen
(specialistično izobraževanje za varovanje oseb)
(1) Specialističnega izobraževanja za varovanje oseb
se morajo udeležiti varnostniki, ki za imetnika licence opravljajo dejavnost neposrednega varovanja življenja in osebne
nedotakljivosti ﬁzičnih oseb.
(2) Program specialističnega izobraževanja za varovanje oseb obsega praktično usposabljanje in znanja o:
– specialnih samoobrambnih veščinah;
– zaščitnem spremstvu in zaščitni vožnji;
– ravnanju z orožjem in komunikacijskimi sredstvi;
– specialnih komunikacijah;
– načinu obvladovanja stresa;
– presoji nevarnosti;
– poznavanju načrtov varovanja;
– protokolu.
(3) Program specialističnega izobraževanja za varovanje oseb obsega najmanj 70 pedagoških ur.
15. člen
(specialistično izobraževanje za opravljanje intervencije)
(1) Specialističnega izobraževanja za opravljanje intervencije se morajo udeležiti varnostniki, ki pri imetniku licence
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za varovanje premoženja ukrepajo v primeru sprožitve alarma ali varnostnikovega klica na pomoč.
(2) Program specialističnega izobraževanja za opravljanje intervencije obsega praktično usposabljanje in znanja o:
– intervenciji in njenem namenu;
– pravni podlagi in dolžnosti izvajanja intervencije;
– osnovnih načelih in postopku sprejemanja obvestila o
varnostnem pojavu oziroma dogodku;
– postopkih varnostnikov ob interveniranju;
– uporabi sredstev za vklepanje;
– postopku pred in po uporabi ﬁzične sile;
– uporabi ﬁzične sile;
– obvladanju osebe, ki se pasivno upira;
– obvladanju osebe, ki se aktivno upira;
– osnovah sistemov tehničnega varovanja;
– osnovah telekomunikacij;
– načinu komuniciranja.
(3) Program specialističnega izobraževanja za opravljanje intervencije obsega najmanj 24 pedagoških ur, od
tega najmanj 16 ur teoretičnega in najmanj 8 ur praktičnega
usposabljanja.
16. člen
(specialistično izobraževanje za varovanje javnih zbiranj)
(1) Specialističnega izobraževanja za varovanje javnih
zbiranj se morajo udeležiti varnostniki, ki pri imetniku licence
neposredno opravljajo varovanje javnih zbiranj.
(2) Program specialističnega izobraževanja za varovanje javnih zbiranj obsega praktično usposabljanje in
znanja o:
– predpisih s področja javnih zbiranj;
– vrstah javnih zbiranj;
– organiziranju javnih zbiranj;
– zagotavljanju reda na javnih zbiranjih;
– posebnostih pri zagotavljanju reda na športnih prireditvah;
– psihologiji množic.
(3) Program specialističnega izobraževanja za varovanje javnih zbiranj obsega najmanj 12 pedagoških ur, od
tega najmanj 8 ur teoretičnega in najmanj 4 ure praktičnega
usposabljanja.
17. člen
(plačilo stroškov izvajalcem programov izobraževanja)
(1) Izvajalcem programov izobraževanja pripada plačilo
za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom pri izvajanju
programov izobraževanja, določenih s tem pravilnikom, v
denarnem znesku, ki ga določi zbornica.
(2) Zbornica uredi delo izvajalcev programov izobraževanja z ustrezno pogodbo.
18. člen
(izvajanje programov in prijava udeležbe)
(1) Zbornica mora organizirati program izobraževanja,
ko se nanj prijavi najmanj 25 udeležencev. V skupini je lahko
največ 30 udeležencev.
(2) Udeleženec vloži prijavo na program izobraževanja
na obrazcu iz priloge št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika
in objavljena skupaj z njim.
19. člen
(razpis za vpis)
(1) Zbornica mora javno objaviti razpise za vpis v posamezne programe izobraževanja, določene s tem pravilnikom.
(2) Javna objava iz prejšnjega odstavka pomeni objavo v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani
zbornice.
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(3) Zbornica objavi razpise za vpis v rokih, ki jih določi
v svojem letnem delovnem načrtu.
(4) Število prostih mest v posameznih programih izobraževanja v koledarskem letu je lahko preseženo za največ
100% v razmerju do števila preverjanj in potrjevanj posameznih nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij, ki jih odobri minister,
pristojen za delo, skladno s predpisi o nacionalnih poklicnih
kvaliﬁkacijah.
20. člen
(vsebina razpisa za vpis)
Besedilo razpisa za vpis v program izobraževanja mora
vsebovati:
– naziv in sedež zbornice;
– naziv programa izobraževanja, za katerega je objavljen razpis;
– navodila in roke za prijavo na razpis za vpis in za
predložitev ustrezne dokumentacije;
– ime kontaktne osebe v zbornici;
– postopek in roke za izvedbo vpisa v program izobraževanja;
– datum začetka izvajanja programa izobraževanja.
21. člen
(sklep o omejitvi vpisa)
(1) Če se na razpis za vpis v posamezne programe
izobraževanja prijavi bistveno več udeležencev, kot je bilo
določeno število prostih vpisnih mest iz četrtega odstavka
19. člena tega pravilnika, lahko zbornica, v soglasju z ministrom, sprejme sklep o omejitvi vpisa ali o povečanju obsega
vpisa.
(2) Če je zbornica v skladu s prejšnjim odstavkom sprejela sklep o omejitvi vpisa, z njim seznani prijavljene udeležence najkasneje v osmih dneh od sprejema sklepa.
III. POGOJI ZA IZVAJANJE PROGRAMOV
IZOBRAŽEVANJA
22. člen
(pogoji za vodjo programov izobraževanja in strokovnega
delavca v zbornici)
(1) Zbornica mora imeti vodjo programov izobraževanja.
(2) Vodja programov izobraževanja v zbornici mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj visoko izobrazbo pravne ali druge družboslovne smeri;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju zasebnega varovanja;
– zoper njega ne obstajajo zadržki javnega reda, določeni z zakonom.
(3) Zbornica mora imeti najmanj dva strokovna delavca,
ki neposredno organizirata izvedbo programov izobraževanja.
(4) Strokovni delavec v zbornici mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj V. stopnjo izobrazbe;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj;
– zoper njega ne obstajajo zadržki javnega reda, določeni z zakonom.
23. člen
(pogoji za izvajalce programov izobraževanja)
(1) Izvajalci programov izobraževanja, določenih od 8.
do 12. člena tega pravilnika (predavatelji) morajo biti strokovnjaki na področju zasebnega varovanja, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
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– zoper njih ne obstajajo zadržki javnega reda, določeni
z zakonom;
– aktivno obvladajo slovenski jezik;
– so državljani Republike Slovenije;
– imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo ustrezne
smeri;
– so objavljali strokovne vsebine ali uspešno delovali v
praksi na področjih, ki so predmet izobraževanja;
– imajo najmanj osem let delovnih izkušenj na področju
zasebnega varovanja ali v državnih varnostnih in pravosodnih organih ali pri izobraževanju odraslih na področju javne
oziroma zasebne varnosti.
(2) Izvajalci programov specialističnega izobraževanja
iz 13. do 16. člena tega pravilnika (inštruktorji) morajo imeti
najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in izpolnjevati pogoje iz prve, druge, tretje, pete in šeste alinee
prejšnjega odstavka.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, na predlog
zbornice določi listo izvajalcev programov izobraževanja iz
prvega in drugega odstavka tega člena in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Člani so imenovani za pet
let.
24. člen
(materialni pogoji)
(1) Zbornica mora za izvajanje programov izobraževanja zagotoviti naslednje minimalne standarde za prostore in
opremo:
– najmanj tri učilnice;
– ustrezno pohištvo, ki omogoča nemoten učni proces
in ga je moč prilagodljivo razporejati;
– en prostor za pripravo izvajalcev programov izobraževanja;
– sanitarije za udeležence in izvajalce programov izobraževanja.
(2) Vsi prostori morajo imeti ustrezno osvetlitev in biti
tako veliki, da ima udeleženec programa izobraževanja na
razpolago vsaj 1,5 m2 površine.
(3) V prostorih, kjer se neposredno izvajajo programi
izobraževanja, mora biti naslednja oprema:
– računalnik visoke zmogljivosti z ustrezno programsko
opremo in tiskalnik;
– telefonska linija s telefonskim aparatom;
– najmanj ena nepremična ali prenosna šolska tabla;
– projektor ali grafoskop.
IV. VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENCE
IZOBRAŽEVANJA
25. člen
(zbirka dokumentarnega gradiva)
Za vsakega udeleženca, ki se prijavi na razpis za izobraževanje, vodi zbornica zbirko dokumentarnega gradiva,
ki vsebuje prijavo na program izobraževanja in dokazila o
plačilu udeležbe na program izobraževanja.
26. člen
(evidenca izobraževanja)
(1) Zbornica za vsak posamezni program izobraževanja
vodi evidenco izobraževanja.
(2) Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko udeleženca;
– datum začetka in zaključka programa izobraževanja;
– naziv programa izobraževanja;
– število udeležencev;
– številko potrdila o opravljenem izobraževanju;
– opombe izvajalcev programa izobraževanja;
– podpis izvajalcev programa izobraževanja.
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27. člen
(potrdilo o opravljenem programu izobraževanja)
(1) Zbornica izda udeležencu potrdilo o opravljenem
programu izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: potrdilo) v
treh dneh po končanem programu izobraževanja.
28. člen
(način izdaje potrdila)
(1) Potrdilo se izda na obrazcu iz priloge št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
(2) Zbornica izda potrdilo v dveh izvodih, od katerih
prejme enega udeleženec, drugi pa ostane v spisu zbornice
oziroma v evidenci iz 31. člena tega pravilnika.
(3) Potrdilo v imenu zbornice podpišeta predsednik
zbornice in oseba, ki je pri zbornici odgovorna za usposabljanje.
29. člen
(veljavnost potrdila)
Potrdilo je veljavno, če je zbornica na obrazec, določen
s tem pravilnikom, vpisala vse podatke v skladu z zakonom
in tem pravilnikom, in sicer:
– podatke o izdajatelju potrdila (naziv in sedež zbornice,
številka vpisa v sodni register, davčna številka);
– podatke o udeležencu (osebno ime in naslov bivališča);
– podatke o vpisu v program izobraževanja (naziv programa izobraževanja, datum začetka in zaključka programa
izobraževanja);
– podatke o evidenčni številki potrdila;
– kraj in datum izdaje;
– ime, priimek in funkcija podpisnikov potrdila ter njun
lastnoročni podpis in pečat zbornice.
30. člen
(rok hranjenja dokumentacije)
Podatki iz evidenc se arhivirajo v skladu s tretjim odstavkom 74. člena zakona.
31. člen
(vodenje evidence izdanih potrdil)
(1) Zbornica vodi evidenco izdanih potrdil opravljenega
strokovnega izobraževanja.
(2) Zbornica praviloma vodi evidenco od začetka prijave
udeležencev za vpis v posamezen program izobraževanja do
zaključka programa izobraževanja.
(3) Ko zbornica zaključi vodenje evidence, sme vpisane
podatke, naknadno dopolniti oziroma popraviti le, če se ugotovi, da so vpisani podatki nepopolni ali netočni.
32. člen
(oblika evidence)
(1) Zbornica lahko vodi evidenco ročno na obrazcu, ki
ga sama določi, ali s sredstvi informacijske tehnologije.
(2) Za obdelavo podatkov iz evidenc se uporabljajo določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov.
V. PRISTOJNOSTI NA PODROČJU NACIONALNIH
POKLICNIH KVALIFIKACIJ
33. člen
(predlaganje članov komisij za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij)
Zbornica predlaga člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij, določenih v zakonu,
skladno s predpisi o nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacijah.
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34. člen
(priprava predlogov katalogov strokovnih znanj in
spretnosti)
Zbornica pripravlja predloge katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, določene v zakonu, skladno s
predpisi o nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacijah.
VI. POROČANJE O IZVAJANJU JAVNIH POOBLASTIL
35. člen
(letno poročilo o izvajanju javnih pooblastil)
Zbornica na podlagi zakona izdela letno poročilo o
izvajanju javnih pooblastil za preteklo koledarsko leto (v nadaljnjem besedilu: poročilo).
36. člen
(namen poročanja)
(1) Poročilo je podlaga za statistično in vsebinsko
spremljanje izvajanja javnih pooblastil, določenih v zakonu,
ter porabe prispevkov za izvajanje javnih pooblastil.
(2) Poročilo služi tudi kot podlaga za spremljanje stanja
in razmer na področju zasebnega varovanja ljudi in premoženja.
37. člen
(vsebina poročila)
Poročilo mora vsebovati podatke o:
– izvajanju posameznih programov izobraževanja, določenih s tem pravilnikom (podatke o vsebini in trajanju
programov izobraževanja, podatke o številu udeležencev,
ki so končali program izobraževanja, skupno število udeležencev, ki so končali programe izobraževanja, podatke o
izvajalcih programov izobraževanja, podatke o zagotovljenih
materialnih in prostorskih pogojih za izvajanje programov
izobraževanja);
– podatke o članih komisij za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij, določenih z zakonom;
– porabi ﬁnančnih sredstev za izvajanje javnih pooblastil (fotokopija poročila o ﬁnančnem poslovanju zbornice
in fotokopija poročila samostojne revizijske družbe o porabi
prispevkov za izvajanje javnih pooblastil).
VII. NADZOR
38. člen
(nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil)
(1) Nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil oziroma izvajanjem določb tega pravilnika opravlja, skladno z zakonom,
ministrstvo.
(2) Ministrstvo ima pravico pregledati vso dokumentacijo, ki jo vodi zbornica na podlagi določb tega pravilnika in
drugih predpisov, ki urejajo to področje. Zbornica je dolžna
ministrstvu omogočiti nadzor.
(3) Ministrstvo začasno prepove delo zbornici, če:
– vodja programov izobraževanja ali strokovni delavec
v zbornici ne izpolnjuje predpisanih pogojev, določenih v
22. členu tega pravilnika;
– ne usposablja udeležencev po predpisanih programih
izobraževanja, določenih s tem pravilnikom;
– če izvaja programe izobraževanja z osebami, ki ne
izpolnjujejo prepisanih pogojev za izvajanje programov izobraževanja, določenih v 23. členu tega pravilnika;
– ne poroča oziroma ne poroča na način, določen s tem
pravilnikom, o izvajanju javnih pooblastil;
– ne vodi oziroma nepravilno vodi predpisano dokumentacijo;
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– ne uporablja ustreznih učnih prostorov in predpisane
opreme;
– ne omogoči nadzora ministrstvu.
(4) Zbornica mora prenehati z delom, če ji je izrečena
začasna prepoved dela iz prejšnjega odstavka. Ministrstvo v
odločbi o začasni prepovedi dela določi rok, v katerem mora
zbornica odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti. Ta rok ne sme
biti daljši kot dva meseca.
(5) Pritožba zoper odločbo o začasni prepovedi dela ne
zadrži njene izvršitve.
VIII. KONČNA DOLOČBA
39. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14-04-016-236/2004/9
Ljubljana, dne 26. novembra 2004.
EVA 2004-1711-0053
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
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Priloga 1

Prijavitelj:
....................................................................................
(firma oziroma osebno ime)
.....................................................................................
(naslov sedeža oziroma bivališ�a - ulica in hišna št.)
......................................................................................
(naslov - poštna št. in kraj)
ZBORNICA RS ZA ZASEBNO VAROVANJE
....................................................................................
(naslov sedeža - ulica in hišna št.)
.....................................................................................
(naslov - poštna št. in kraj)
Datum:
Naš znak:

ZADEVA: PRIJAVA NA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE :
..................................................................................................................................................
( vrsta programa strokovnega izobraževanja v skladu z dolo�bami od 8. do 16. �lena Pravilnika o
izvajanju javnih pooblastil na podro�ju zasebnega varovanja, Ur. l. RS, št. 131/04)
Na strokovno izobraževanje prijavljamo / se prijavljam:
( podatki o udeležencu / -ki)

osebno ime
datum rojstva
naslov bivališ�a
izobrazba
trajanje strokovnega izobraževanja

od
M. P.

do
Podpis:

Opombe:
Stroški udeležbe na strokovnem izobraževanju so obra�unani v skladu s tarifo iz 3. �lena Pravilnika o
dolo�itvi tarife za izvajanje programov strokovnih izobraževanj na podro�ju zasebnega varovanja in
morajo biti pred za�etkom izvajanja programa strokovnega izobraževanja pla�ani po priloženem
predra�unu na TRR Zbornice št.: ...............................................................................................................
pri .............................................. z obveznim sklicem na številko predra�una. Originalno potrdilo o
pla�ilu ( upošteva se tudi elektronsko obvestilo z zaš�itenim podpisom ) je treba obvezno priložiti
prijavi.
Nepopolno ali ne�itljivo izpolnjene prijave oziroma prijave, h katerim potrdilo o pla�ilu ni bilo
priloženo, so neveljavne.
Prijavo je treba vložiti pisno (osebno, po pošti ali elektronsko z zaš�itenim podpisom) pri Zbornici
najkasneje 3 delovne dni pred za�etkom izvajanja programa strokovnega izobraževanja ( pri �emer se
rok ra�una od dneva dejanskega prispetja na Zbornico ). �e je bila prijava vložena prepozno, se lahko
upošteva šele za naslednji rok izvajanja ustreznega programa izobraževanja.
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Priloga 2

ZBORNICA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZASEBNO VAROVANJE

na podlagi petega odstavka 29. �lena Zakona o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 126/2003)
izdaja

POTRDILO
O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

Udeleženec/-ka
.................................................................................................................................
(osebno ime, datum rojstva, naslov bivališ�a)
je opravil/-a program strokovnega izobraževanja
......................................................................................................................................................,
(vrsta programa strokovnega izobraževanja v skladu z dolo�bami od 8. do 16. �lena Pravilnika
o izvajanju javnih pooblastil na podro�ju zasebnega varovanja, Ur. l. RS, št. 131/04),
ki je potekal od.............................do .............................
Ev. št. potrdila: .....................
V Ljubljani, dne .....................
Vodja programa strokovnega izobraževanja:

Predsednik Zbornice:

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

.................................................
M. P.

.......................................................................................................................................................
(naziv in sedež Zbornice, številka vpisa v sodni register, dav�na številka)
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5598.

Pravilnik o določitvi tarife za izvajanje
programov strokovnih izobraževanj na
področju zasebnega varovanja

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister za
notranje zadeve

PRAVILNIK
o določitvi tarife za izvajanje programov
strokovnih izobraževanj na področju zasebnega
varovanja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa višino denarnega prispevka (v nadaljnjem besedilu: tarifa) za izvajanje programov strokovnih
izobraževanj (v nadaljnjem besedilu: izobraževanje) za varnostne menedžerje, varnostnike čuvaje, varnostnike, varnostnike nadzornike, varnostne tehnike, pooblaščene inženirje varnostnih sistemov, operaterje v varnostno nadzornem
centru (v nadaljnjem besedilu: operater VNC) ter varovanje
oseb, opravljanje intervencije in varovanje javnih zbiranj.
II. TARIFA ZA IZVAJANJE PROGRAMOV
IZOBRAŽEVANJA
2. člen
(točkovni sistem za plačilo udeležbe v programih
izobraževanja)
(1) Zbornica določi tarifo za udeležbo v programih izobraževanj, določenih s pravilnikom, ki ureja izvajanje javnih
pooblastil na področju zasebnega varovanja.
(2) Višina tarife se določi s točkami.
(3) Vrednost točke po tem pravilniku znaša 1.000 tolarjev.
(4) Višina tarife iz prvega odstavka tega člena se določi
tako, da se vsota točk, določena s tem pravilnikom, pomnoži
z vrednostjo točke.
(5) O spremembi vrednosti točke odloča minister, pristojen za notranje zadeve, na način, določen z zakonom.
3. člen
(tarifa)
Zbornica določi višino tarife za udeležbo v programih izobraževanj, določenih s pravilnikom, ki ureja izvajanje javnih
pooblastil na področju zasebnega varovanja, na naslednji
način:

Št.

D) Osnovni program izobraževanja za operaterja VNC
Tarifna številka 5
Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za operaterja VNC znaša 130 točk.
E) Specialistični program izobraževanja za izvajanje
notranjega nadzora
Tarifna številka 6
Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za izvajanje
notranjega nadzora znaša 45 točk.
F) Specialistični program izobraževanja za varovanje oseb
Tarifna številka 7
Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za varovanje oseb znaša 300 točk.
G) Specialistični program izobraževanja za opravljanje
intervencije
Tarifna številka 8
Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za opravljanje intervencije znaša 50 točk.
H) Specialistični program izobraževanja za varovanje javnih
zbiranj
Tarifna številka 9
Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za varovanje javnih zbiranj znaša 35 točk.
III. KONČNA DOLOČBA
4. člen
(začetek veljavnosti)
Tarife, določene s tem pravilnikom, začnejo veljati z
dnem, ko začne veljati pravilnik, ki ureja izvajanje javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja.
Št. 14-04-016-260/2004/2
Ljubljana, dne 26. novembra 2004.
EVA 2004-1711-0054
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

Tarifna številka 1

Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za varnostnika čuvaja znaša 40 točk.
Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za varnostnika znaša 50 točk.
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Č) Osnovni program izobraževanja za pooblaščenega
inženirja varnostnih sistemov
Tarifna številka 4
Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov znaša 150 točk.

Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za varnostnega menedžerja znaša 150 točk.

Tarifna številka 2

Stran

C) Osnovni program izobraževanja za varnostnega tehnika
Tarifna številka 3
Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za varnostnega tehnika znaša 70 točk.

A) Osnovni program izobraževanja za varnostnega
menedžerja

B) Osnovni program izobraževanja za varnostnika čuvaja in
varnostnika
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USTAVNO SODIŠČE
5599.

Odločba o razveljavitvi odločbe Senata za
prekrške št. Pp-9466/01

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. iz Ž. pri Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnica v Ž., na
seji dne 11. novembra 2004
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Št.
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odločilo:

1. Odločba Senata za prekrške št. Pp-9466/01 z dne
25. 9. 2002 se razveljavi.
2. Zadeva se vrne Senatu za prekrške v novo odločanje.

Obrazložitev
A)
1. S prvostopenjsko odločbo o prekršku je bil pritožnik
spoznan za odgovornega cestnoprometnega prekrška po
sedmem odstavku 120. člena Zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in nasl. – ZVCP). Izrečeni
sta mu bili denarna kazen in stranska kazen prenehanja
veljavnosti vozniškega dovoljenja. Z izpodbijano drugostopenjsko odločbo je Senat za prekrške kot neutemeljeno zavrnil pritožbo pritožnikove zagovornice zoper prvostopenjsko
odločbo.
2. Pritožnik zatrjuje kršitev 23. člena Ustave. Pravica do
sodnega varstva naj bi bila pritožniku kršena, ker Senat za
prekrške ni sledil predlogu pritožnika, naj zasliši priče, ki jih
je predlagal. Tako prvostopenjski kot drugostopenjski organ
za postopek o prekrških naj bi spregledala zatrjevanje pritožnika in mu onemogočila, da bi v dokaznem postopku dokazal
resničnost svojih navedb o okoliščinah, v katerih je bil storjen
prekršek. Zatrjeval je, da pri njem ni obstajal namen odkloniti
strokovnega pregleda, temveč je do storitve prekrška prišlo
zaradi dolgotrajnega neupravičenega in nezakonitega postopka policistov, ki naj bi bil v tem, da je policist pritožnika
neupravičeno dolgo zadrževal slečenega v hladnem vremenu ter opravil osebni pregled in preiskavo avtomobila brez
dovoljenja. V zvezi s to okoliščino je predlagal zaslišanje
prič. Senat za prekrške naj tega ne bi upošteval, zaradi česar
naj ne bi bilo ugotovljeno, ali je obstajal namen storitve prekrška, temveč je pritožnika glede te okoliščine zgolj napotil
na ustrezni organ. S tem naj bi bila pritožniku kršena pravica
iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Predlaga, naj Ustavno
sodišče izpodbijani odločbi razveljavi.
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-751/02 z dne
16. 10. 2003 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo.
4. V skladu z določbo 56. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je
bila ustavna pritožba poslana Senatu za prekrške, ki nanjo ni
odgovoril, ter Sodniku za prekrške Šmarje pri Jelšah, ki navaja, da je bilo pritožniku zagotovljeno enako varstvo pravic
oziroma izvajanje dokazov v njegovo korist.
5. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis Sodnika za prekrške Šmarje pri Jelšah št. P-543/01.
B)
6. Pritožnikov očitek, da organ za postopek o prekrških
ni ugotavljal okoliščin v zvezi z obstojem njegove odgovornosti za očitani prekršek oziroma da dokazi, ki jih je s tem
v zvezi predlagal, niso bili izvedeni, se nanaša na pravico
do izvajanja dokazov v korist obdolženca (tretja alineja 29.
člena Ustave).
7. Ustavno sodišče je že v odločbi št. Up-120/97 z dne
18. 3. 1999 (Uradni list RS, št. 31/99 in OdlUS VIII, 126)
sprejelo stališče, da morajo biti obdolžencu tudi v postopku
o prekršku zagotovljena temeljna jamstva poštenega postopka. Ustavno sodišče je prav tako zavzelo stališče (sklep
št. U-I-345/98 z dne 19. 11. 1998, OdlUS VII, 208), da je določba 29. člena Ustave specialna v razmerju do pravic iz 22.
člena Ustave (enako varstvo pravic) in iz 23. člena Ustave
(pravica do sodnega varstva). Določba 29. člena Ustave našteva minimalne pravice, ki gredo obdolžencu v kazenskem
postopku in katerih namen je, da mu zagotovijo pošteno
sojenje pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem (»fair trial«) oziroma v jeziku Mednarodnega pakta o državljanskih in
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političnih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 7/71, Akt o notiﬁkaciji
nasledstva glede konvencij Organizacije Združenih narodov
in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko
energijo, Uradni list RS, št. 35/92, Mednarodne pogodbe, št.
9/92 – MPDPP) in Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94
– EKČP) »fair hearing«.
8. Za pošteno sojenje je bistveno, da ima oseba, katere
pravice, dolžnosti ali pravni interesi so predmet sodnega postopka, ustrezne in zadostne možnosti, da zavzame stališče
tako glede dejanskih kot glede pravnih vidikov zadeve in da
v razmerju do nasprotne stranke ni zapostavljena. Pravica
do izvajanja dokazov v korist obdolženca je analogna pravici
stranke v civilnem in upravnem postopku, da predlaga dokaze in se opredeli do dokaznih predlogov nasprotne stranke
ter do rezultatov dokazovanja.
9. Ustavno sodišče je že v številnih svojih odločitvah navedlo merila za presojo kršitve pravice do izvajanja dokazov
v korist obdolženca iz tretje alineje 29. člena Ustave. Navedlo
je, da sodišče glede na načelo proste presoje dokazov samo
odloča o tem, katere dokaze bo izvedlo in kako bo presojalo
njihovo verodostojnost. Ne glede na to, da sodišče ni dolžno
izvesti vsakega dokaza, ki ga predlaga obramba, pa mora
po ustavnosodni presoji izvesti dokaz, ki je materialnopravno
relevanten in za katerega je obramba utemeljila potrebno
stopnjo verjetnosti obstoja in pravne relevantnosti. Sodišče
ne sme zavrniti izvedbe predlaganih dokazov, razen če je
očitno, da niso pomembni za odločitev, ali če bi bilo nadaljnje
izvajanje dokazov zaradi jasnosti zadeve odveč.
10. Po presoji Ustavnega sodišče je pritožnikov očitek,
da mu je bila kršena pravica do izvajanja dokazov v njegovo
korist, utemeljen. V postopku na prvi stopnji je pritožnik podal zagovor, v katerem se je sicer skliceval na domnevno
nezakonito ravnanje policistov in navajal priči, ki bi lahko to
potrdili, ni pa izrecno zatrjeval, da naj bi ta okoliščina vplivala
na njegovo odgovornost za storjeni prekršek. Vendar je v
pritožbi zoper prvostopenjsko odločbo pritožnik zahteval,
naj se zaslišita priči v zvezi z ravnanjem policistov, in pri tem
zatrjeval, da je sicer odklonil strokovni pregled, ni pa ga imel
namen odkloniti. Do odklonitve strokovnega pregleda naj bi
prišlo, ker je bil k temu izzvan z dolgotrajnim, neupravičenim
in nezakonitim postopkom policistov. Ti so sprva od njega
zahtevali opravo alkotesta (ki ni pokazal obstoja alkohola v
izdihanem zraku), nato pa naj bi brez sodnega naloga opravili
osebni pregled ter pregled vozila. Pritožnika in sopotnike naj
bi slekli in sezuli. Pritožnik naj bi v hladnem vremenu dolgo
časa čakal na dovoljenje, da se je smel obleči.
11. Po mnenju Senata za prekrške ni bilo nobene potrebe po zaslišanju predlaganih prič, saj naj bi bile vse bistvene
okoliščine prekrška pravilno ugotovljene. V skladu z 9. členom Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in nasl.
ter Uradni list RS, št. 10/91 in nasl. – ZP) je za obstoj prekrška potrebna storilčeva odgovornost za prekršek (subjektivni
element prekrška). V pritožbi, v kateri je zahteval zaslišanje
prič, ki naj bi potrdili, da prekrška ni storil namenoma, ker je
bil k njemu izzvan, je pritožnik zatrjeval, da zaradi okoliščin,
v katerih je odklonil strokovni pregled, ni odgovoren za storjeni prekršek. Senat za prekrške pritožbenih navedb v zvezi
s tem ni upošteval niti ni pojasnil, zakaj izvedba dokaza s
pričami o okoliščinah storjenega prekrška ne bi vplivala na
odločitev o odgovornosti pritožnika za storjeni prekršek. Glede na navedeno drugostopenjski organ ni zadostil kriterijem
pravnih jamstev izvajanja dokazov v obdolženčevo korist iz
tretje alineje 29. člena Ustave. Ker je bilo treba izpodbijano
odločbo razveljaviti že zaradi navedene kršitve, se Ustavno
sodišče ni spuščalo v presojo navedb o drugih kršitvah človekovih pravic.
12. Ker je Ustavno sodišče odločbo razveljavilo, je zadevo vrnilo Senatu za prekrške v novo odločanje v skladu s
prvim odstavkom 59. člena ZUstS (2. točka izreka). V novem
postopku bo moral Senat za prekrške odločiti v skladu z za-
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htevami, ki izhajajo iz te odločbe, prej pa bo moral ugotoviti,
ali so še podani pogoji za izdajo odločbe o prekršku.
C)
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica
Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi proti
trem. Proti so glasovali sodnica Modrijan ter sodnika Fišer
in Tratnik.
Št. Up-751/02-27
Ljubljana, dne 11. novembra 2004.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.

5600.

Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne
pritožbe A. A., ki jo zastopa B. B. B. B., na seji dne 18. novembra 2004

sklenilo:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v
Ljubljani št. III Cp 308/03 z dne 15. 2. 2003 se ne sprejme.

Obrazložitev
A)
1. V izvršilnem postopku je sodišče ugodilo ugovoru
pritožnice in sklep o izvršbi, s katerim je ugodilo upnikovemu
predlogu za izvršbo za poziv na delo, razveljavilo in izvršbo
ustavilo. Ugotovilo je, da je terjatev upnika prenehala. Zoper
sklep izvršilnega sodišča se je pritožil upnik. Višje sodišče je
ugodilo njegovi pritožbi in je sklep izvršilnega sodišča spremenilo tako, da je ugovor pritožnice zoper sklep o izvršbi
zavrnilo. Štelo je, da je izvršilno sodišče napačno uporabilo
materialno pravo, ker ni ugotovilo neutemeljenosti ugovora
pritožnice, ki ni bil ustrezno obrazložen v skladu z drugim
odstavkom 53. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni
list RS, št. 51/98 in nasl. – v nadaljevanju: ZIZ).
2. Pritožnica v ustavni pritožbi navaja, da uveljavlja kršitev 22. člena Ustave, ker naj bi bila prikrajšana za vsebinsko
presojo ugovornih navedb in za presojo in oceno dokazov, ki
jih je predlagala. Graja stališče Višjega sodišča, da se pravno pomembna dejstva v izvršilnem postopku dokazujejo
izključno z listinami, kar naj bi bilo po mnenju pritožnice v nasprotju s sodno prakso, procesnimi predpisi in nima razumne
pravne utemeljitve. Višjemu sodišču očita, da tega stališča ni
obrazložilo, kakor tudi, da ni obrazložilo, zakaj ni upoštevalo
med strankama nespornih dejstev kot dokazanih. Meni, da
izpodbijana odločitev temelji na načelnem pravnem mnenju
Vrhovnega sodišča (občna seja z dne 9. 12. 1999), ki naj
bi bilo po mnenju pritožnice sprejeto za potrebe izvršbe na
podlagi verodostojne listine in zato neuporabno za pritožničin
primer, kjer se izvršba vodi na podlagi pravnomočne sodne
odločbe. Pritožnica meni, da je izpodbijana odločitev Višjega
sodišča tako očitno napačna in brez razumne pravne obrazložitve, da pomeni očitno arbitrarno odločanje.
B) – I
3. Ustavna pritožba kot posebno pravno sredstvo za
varstvo ustavnih pravic omogoča upravičencu oziroma no-
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silcu ustavnih pravic varstvo pred posegi države in drugih
javnopravnih in zasebnopravnih oseb v njegove z Ustavo zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine. Upravičene osebe za vložitev ustavne pritožbe so po ustaljeni
ustavnosodni presoji poleg ﬁzičnih oseb tudi pravne osebe,
kolikor se posamezne ustavne pravice glede na svojo naravo
nanašajo nanje (sklep št. Up-10/93 z dne 20. 6. 1995, OdlUS
IV, 164). Da so pravne osebe javnega prava, konkretno javni
zavod in občina, nosilke ustavnih procesnih jamstev iz 22. in
iz 25. člena Ustave in torej upravičenke za vložitev ustavne
pritožbe, je Ustavno sodišče odločilo v sklepu št. Up-199/98 z
dne 25. 3. 1999 in sklepu št. Up-373/97 z dne 22. 2. 2001.
4. Država je javnopravna oseba teritorialnega značaja,
ki deluje v dvojni funkciji. V okviru svojih oblastvenih nalog
izvaja javno oblast, hkrati pa nastopa kot subjekt zasebnopravnih razmerij. Ker je država vedno hkrati oblast in pravna
oseba, je treba za odgovor na zastavljeno vprašanje najprej
ugotoviti, v kateri funkciji država nastopa. Njena temeljna
naloga pri izvajanju javne oblasti je, da deluje v javnem interesu in da zasleduje javne cilje. Istočasno pa lahko opravlja
dejanja zasebnopravnega značaja, kjer praviloma zasleduje
lasten, zaseben interes, in torej vstopa v zasebnopravna
razmerja. Kdaj gre za eno od teh funkcij, je odvisno od značilnosti posameznega razmerja in morebitne izrecne norme, ki
se nanašata nanjo. V konkretnem primeru nastopa pritožnica
kot delodajalka, ki je dolžna na podlagi pravnomočne sodbe
delovnega sodišča pozvati nazaj na delo delavca, kateremu
je disciplinsko odpovedala delovno razmerje. Čeprav pritožnica kot delodajalka v določeni meri varuje tudi javni interes
(npr. delna razveljavitev pogodbe o zaposlitvi javnega uslužbenca, če so posamezne določbe v škodo javnega interesa
in v neskladju s predpisi), so njeni akti na področju delovnih
razmerij praviloma akti iure gestionis in ne oblastveni akti
iure imperii. Glede na objektivna procesna načela, ki veljajo
za vsak postopek in zato učinkujejo v korist vsake osebe,
ki je po procesnih pravilih sposobna biti stranka in na katero se neposredno razteza rezultat postopka, je država v
primeru sodnega postopka, ki izvira iz akta iure gestionis,
izenačena z vsako drugo osebo zasebnega prava.1 Zato so
ji zagotovljena tudi procesna jamstva ustavnopravne narave
iz 22. člena Ustave. Ustavno sodišče je glede na navedeno
pritožnici priznalo upravičenost za vložitev ustavne pritožbe
in jo v nadaljevanju preizkusilo.
B) – II
5. Pritožnica zatrjuje kršitev 22. člena Ustave (pravica
do enakega varstva pravic). Člen 22 Ustave pomeni uporabo
splošnega načela enakosti vseh pred zakonom na področju
sodnega in drugega varstva pravic. Gre za poseben primer načela pravne enakosti, ki vsakomur zagotavlja enako
varstvo njegovih pravic v postopku pred sodišči, drugimi
državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil. Poseg v to ustavno pravico bi bil podan, če bi bil
posamični akt sprejet v postopku, v katerem pritožnik ne bi
mogel uveljavljati ali bi le omejeno lahko uveljavljal svojo
pravico, kar bi lahko posledično prizadelo tudi kakšno drugo
njegovo pravico. V obravnavani zadevi očitno ne gre za tak
primer. Pritožnica izpodbija stališče, ki ga je Višje sodišče
zavzelo v zvezi z uporabo drugega odstavka 53. člena ZIZ.
Ali je Višje sodišče pravilno uporabilo to določbo, je vprašanje pravilnosti uporabe materialnega prava, ki je Ustavno
sodišče same po sebi ne presoja. To bi Ustavno sodišče
lahko presojalo samo, če bi šlo za očitno napačno odločitev
sodišča brez razumne pravne obrazložitve. Iz izpodbijane
1
»Sodni postopek je mehanizem, ki deluje izkrivljeno, če se
pravila ne izvajajo enako konsekventno za obe stran(k)i. Izključitev
javnopravnih oseb bi porušila zahtevano ravnotežje in privedla
do kršitve enega temeljnih ustavnih načel, to je načela pravne
države.« (F. Testen v L. Šturm (ur.): Komentar Ustave Republike
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije,
Ljubljana 2002, str. 1101).
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odločbe je razvidno, da je Višje sodišče pojasnilo uporabo
navedene določbe in jo razumno obrazložilo. Obrazložilo je,
kdaj se šteje ugovor za obrazložen, zakaj njenega ugovora
ni moglo šteti za obrazloženega in zakaj ugovornih razlogov
iz 55. člena ZIZ zato ni bilo treba ugotavljati. Prav tako je pojasnilo, zakaj ni moglo upoštevati dokazov, ki jih je pritožnica
predložila šele po izteku 8-dnevnega ugovornega roka. Očitek pritožnice, da je Višje sodišče ravnalo arbitrarno oziroma
samovoljno, se zato izkaže za neutemeljen.
6. Tudi očitek pritožnice, da je Višje sodišče napačno
razlagalo načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča v zvezi
s citirano določbo ZIZ, je neutemeljen, saj iz izpodbijane odločbe ne izhaja, da bi Višje sodišče oprlo svojo razlago na to
mnenje. Ustavno sodišče zgolj v pojasnilo dodaja, da je predmet presoje Ustavnega sodišča lahko samo odločba, ki se
izpodbija z ustavno pritožbo. Pravna mnenja, ki jih Vrhovno
sodišče sprejema zaradi poenotenja sodne prakse, sama po
sebi ne morejo biti predmet ustavnosodne presoje. Kolikor
se izpodbijana odločba sklicuje na takšno pravno mnenje,
Ustavno sodišče njegovo skladnost z Ustavo presoja v okviru
odločanja o ustavni pritožbi.
7. Ker očitno ne gre za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot jih zatrjuje pritožnica, Ustavno sodišče
ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.
C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prve
alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS in prve alineje
drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča
(Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer,
Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo s šestimi
glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica Škrk.
Št. Up-387/03Ljubljana, dne 18. novembra 2004.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.

5601.

Odločba o ugotovitvi, da 43. člen Carinskega
zakona ni bil v neskladju z Ustavo, če se je
razlagal tako, da se nanaša le na carinske
dolžnike

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Darje Šmerc iz Velenja, ki jo zastopa
odvetniška družba Čeferin, o.p., d.n.o., Grosuplje, na seji
dne 18. novembra 2004

odločilo:
1. Prvi odstavek 43. člena Carinskega zakona (Uradni
list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99 – popr. in 59/02) ni bil v
neskladju z Ustavo, če se je razlagal tako, da je lahko carinski organ na njegovi podlagi sprejemal ukrepe, potrebne za
vzpostavitev zakonitega stanja, le proti osebam, ki so bile po
zakonu carinske dolžnice.
2. Drugi odstavek 43. člena Carinskega zakona ni bil v
neskladju z Ustavo, če se je razlagal tako, da je bilo lahko na
njegovi podlagi blago, ki je bilo predmet kršitve obveznosti,
jamstvo za plačilo v zvezi s tem blagom nastalega carinskega
dolga le, če je bilo v lasti carinskega dolžnika oziroma tistega,
ki bi v zvezi s tem blagom lahko postal carinski dolžnik.
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Obrazložitev
A)
1. Pobudnica izpodbija 43. člen Carinskega zakona (v
nadaljevanju: CZ), ker je na njegovi podlagi carinski organ
z nepravnomočno odločbo postavil njen avto v hrambo pod
carinski nadzor. Carinski organ je namreč ugotovil, da uvoznik zanj ob uvozu ni plačal uvoznih dajatev. Pobudnica poudarja, da je avto pridobila v dobri veri in sicer z nakupom
od osebe, ki je avto kupila od uvoznika. Zato meni, da bi
izpodbijana določba morala razlikovati med položaji, ko je
lastnik carinskega blaga tudi carinski dolžnik, in položaji, ko
lastnik carinskega blaga ni carinski dolžnik. Tako pa je za
oba primera predpisana enaka posledica, ki lahko pripelje
celo do razlastitve, čeprav na podlagi 69. člena v zvezi s 33.
členom Ustave lastninske pravice na premičnini ni mogoče
odvzeti. Nadalje pobudnica meni, da pooblastila carinskih
organov niso dovolj jasno določena, prav tako tudi ne možni
ukrepi carinskega organa. Zato zatrjuje neskladje z načelom
zaupanja v pravo in z načelom zakonitosti. Hkrati naj bi šlo
še za neskladje s 1. členom Prvega protokola h Konvenciji o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list
RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju: EKČP), saj načela mednarodnega prava pogojujejo razlastitev s plačilom
odškodnine. Te pa CZ ne predvideva. Poleg tega pobudnica
CZ očita še, da povezuje obveznost plačila carine s stvarjo
in ne z osebo, ki je dolžna izpolniti obveznost.
2. Iz listin, priloženih k pobudi, izhaja, da je Carinski
urad Celje ob sklicevanju na 43. člen CZ pobudnici februarja
2003 izdal odločbo,1 s katero je ugotovil, da je njen avto carinsko blago in ga postavil pod carinski nadzor in hrambo. V
obrazložitvi je navedel, da uvoznik za avto avgusta 1999 pri
prehodu mejne črte ni poravnal uvoznih dajatev. Avto je bil
nato prvič prodan novembra 1999 in drugič aprila 2001, ko ga
je kupila pobudnica. Ker ima avto še vedno status carinskega
blaga, ga je policija pobudnici avgusta 2002 zasegla. Hkrati
je pobudnica priložila tudi odločbo Carinskega urada Celje,2
s katero je bilo uvozniku septembra 2002 naloženo plačilo
carinskega dolga. V obrazložitvi je uvodoma navedeno, da
je oddelek za preiskovalne zadeve podal predlog za plačilo
carinskega dolga zaradi nezakonitega vnosa avta, ki izvira
iz kaznivega dejanja oziroma je pridobljen s kaznivim dejanjem. V nadaljevanju je nato opisan potek dogodkov; v zvezi
s pobudnico je iz obrazložitve razvidno, da je v postopku
predložila dokumentacijo, iz katere izhaja, da je dobroverna
posestnica vozila, saj ga je kupila od pooblaščene organizacije za prodajo avtomobilov.
3. Pobudnica je Ustavno sodišče po vložitvi pobude
obvestila še o dveh primerih odvzema vozil osebama, ki po
CZ nista zavezani plačati carine.
4. Državni zbor na navedbe v pobudi ni odgovoril.
B)
5. Na podlagi 116. člena Zakona o izvajanju carinskih
predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04 –
ZICPES) je CZ med postopkom pred Ustavnim sodiščem
prenehal veljati. Za oceno neveljavnega predpisa so izpolnjeni pogoji iz 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), saj ima pobudnica
odprt postopek, v katerem se izpodbijana določba še uporablja. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Glede na izpolnjene
pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS je po sprejemu
pobude nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
6. S CZ so bile urejene pravice in obveznosti oseb ter
pooblastila carinskih organov v zvezi z blagom, ki je bil v
prometu med domačimi in tujimi carinskimi območji (1. člen
CZ), saj je nastala pri prehodu blaga preko carinske črte obveznost za plačilo carine (oziroma drugih dajatev), in sicer
1
2

Odločba št. 426-25/833-02/2200-030 z dne 12. 2. 2003.
Odločba št. 426-25/833-02/2200-001 z dne 27. 9. 2002.
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tudi za primere kršitve obveznosti, predpisanih s CZ. Tako
je bilo v izpodbijanem 43. členu CZ določeno, da sprejme
carinski organ v primeru, če najde blago, ki je bilo vneseno na
carinsko območje nezakonito ali je bilo odstranjeno izpod carinskega nadzora, potrebne ukrepe, vključno s prodajo blaga,
da vzpostavi zakonito stanje (prvi odstavek). Določeno je bilo
tudi, da postane v primeru kršitev obveznosti po CZ blago,
ki je predmet kršitve obveznosti, jamstvo za plačilo v zvezi z
njim nastalega carinskega dolga (drugi odstavek).3
7. Kot izhaja iz pobudničinega primera oziroma njenih
navedb, so pristojni organi 43. člen CZ v praksi razlagali kot
pravno podlago za odvzem carinskega blaga imetniku tega
blaga in s tem za bremenitev njegove lastnine tudi v primerih,
ko med imetnikom carinskega blaga in nastankom carinskega dolga ni bilo nobene povezave. Zato za navedeno razlago
pobudnica zatrjuje, da ni ustavno dopustna. Pobudničinemu
zatrjevanju je pritrditi, saj uveljavljena razlaga nedopustno
posega v pravico iz 33. člena Ustave.
8. Lastninsko pravico, kot jo zagotavlja 1. člen Prvega
protokola k EKČP, ureja tudi 33. člen Ustave. Zato je Ustavno
sodišče poseg v lastninsko pravico preizkušalo le z vidika
skladnosti z ustavno določbo. Pravica do zasebne lastnine
iz 33. člena Ustave kot posebna oblika materialnega varstva
človekove svobode skupaj z drugimi ustavnimi pravicami
zagotavlja možnost svobodnega življenja, zadovoljevanja
življenjskih potreb in osebnostni razvoj v družbi. Navedena
pravica sicer ni neomejiva, vendar je poseg v lastninsko
pravico dopusten le ob pogojih, ki jih določa Ustava oziroma
njen tretji odstavek 15. člena. Po navedeni določbi mora za
omejitev človekove pravice obstajati legitimen cilj, poleg tega
pa mora biti poseg nujen, primeren in sorazmeren zasledovanemu cilju (2. člen Ustave, t. i. strogi test sorazmernosti).
9. Cilj izpodbijanega 43. člena CZ je bila zagotovitev
izpolnitve obveznosti, nastale na podlagi CZ. Takšen cilj je
mogoče doseči tudi z drugačno ureditvijo, kot je poseg v
lastninsko pravico tistega imetnika carinskega blaga, ki ni v
nobeni povezavi z nastankom carinskega dolga. Poseg torej
ni nujen in že zato izpodbijana določba prvega odstavka
43. člena CZ, če se razlaga tako, kot je navedeno v 7. točki te
obrazložitve, ne prestane t. i. strogega testa sorazmernosti.
Ob takšni razlagi bi bila izpodbijana določba v neskladju s
33. členom Ustave.
10. Vendar je prvi odstavek 43. člena CZ mogoče razlagati tudi drugače, in sicer tako, da je bil lahko pravna podlaga za odvzem carinskega blaga imetniku tega blaga samo
v tistih primerih, ko je bila med imetnikom carinskega blaga
in nastankom carinskega dolga povezava. Po drugem odstavku 144. člena CZ je bil nezakonit vnos blaga vsak vnos,
ki je bil opravljen v nasprotju z določbami o vnosu blaga preko mejnih prehodov (28. člen CZ), o predložitvi carinskega
blaga (32. člen CZ) ter o iznosu blaga iz proste carinske cone
(druga alineja prvega odstavka 139. člena CZ). Posledica nezakonitega vnosa je bil nastanek carinskega dolga v trenutku
vnosa blaga (prvi in tretji odstavek 144. člena CZ). Dolžnice
za plačilo tega dolga so bile osebe, ki so nezakonito vnesle
blago na carinsko območje oziroma na preostalo carinsko
območje, osebe, ki so sodelovale pri nezakonitem vnosu
blaga in so se zavedale oziroma bi se morale zavedati, da
je tak vnos blaga nezakonit, ter osebe, ki so pridobile oziroma hranile takšno blago in so se v času pridobitve oziroma
hrambe blaga zavedale oziroma bi se morale zavedati, da je
bilo blago vneseno na carinsko območje oziroma preostalo
carinsko območje nezakonito (četrti odstavek 144. člena CZ).
Prav tako je bilo v 145. členu CZ v zvezi z odstranitvijo blaga,
zavezanega plačilu uvoznih dajatev, izpod carinskega nadzora, določno opredeljeno, da nastane carinski dolg v trenutku
odstranitve blaga (prvi in drugi odstavek). Carinske dolžnice
3
Razlika med obema določbama 43. člena CZ je bila v bistvu
le v tem, da se drugi odstavek 43. člena CZ ni nanašal zgolj na
primere nezakonitega vnosa blaga in njegove odstranitve izpod
carinskega nadzora, temveč tudi na druge možne kršitve CZ.
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so bili v takem primeru osebe, ki so odstranile blago izpod
carinskega nadzora, osebe, ki so sodelovale pri odstranitvi
blaga in so se zavedale oziroma bi se morale zavedati, da
je s tem dejanjem blago odstranjeno izpod carinskega nadzora, osebe, ki so pridobile ali hranile takšno blago in so se
v času pridobitve oziroma hranjenja blaga zavedale oziroma
bi se morale zavedati, da je bilo to blago odstranjeno izpod
carinskega nadzorstva, ter (če je glede na okoliščine primera
to primerno) osebe, ki so bile zavezane izpolniti dolžnosti,
ki izhajajo iz začasne hrambe blaga oziroma iz carinskega
postopka, odobrenega za to blago (tretji odstavek 145. člena
CZ). Iz navedenega je jasno razvidna povezava med carinskim dolžnikom in nastankom carinskega dolga v primerih
nezakonitega vnosa blaga oziroma odstranitve blaga izpod
carinskega nadzora, na katere se je nanašal prvi odstavek
43. člena CZ. Prvi odstavek 43. člena CZ se torej lahko razlaga tudi tako, da lahko carinski organ na njegovi podlagi
sprejema ukrepe, potrebne za vzpostavitev zakonitega stanja, le proti osebam, ki so bile po zakonu carinske dolžnice.4
Če se izpodbijana določba razlaga tako, potem ni posegala v
lastninsko pravico oseb, ki po zakonu niso bile carinske dolžnice, in torej ni bila v neskladju s 33. členom Ustave. Ker se
je prvi odstavek 43. člena CZ lahko razlagal tudi na način, ki
ni v neskladju z Ustavo, je Ustavno sodišče sprejelo t. i. interpretativno odločbo in z njo iz pravnega reda izločilo razlago,
ki je bila v neskladju s pravico do zasebne lastnine.
11. Za enak položaj gre tudi v primeru drugega odstavka 43. člena CZ, ki ga je treba razlagati v povezavi s 157.a
členom CZ, s katerim je bilo podrobneje urejeno zavarovanje
carinskega dolga. Glede na to, da je bilo po 157.a členu CZ
zavarovanje obveznost carinskega dolžnika oziroma tistega,
ki bi lahko v zvezi z določenim blagom postal carinski dolžnik,
izpodbijani drugi odstavek 43. člena CZ ni bil v neskladju z
Ustavo, če se je razlagal tako, da je lahko na njegovi podlagi
blago, ki je predmet kršitve carinske obveznosti, jamstvo za
plačilo v zvezi s tem blagom nastalega carinskega dolga, če
je v lasti carinskega dolžnika oziroma tistega, ki bi v zvezi s
tem blagom lahko postal carinski dolžnik. Tudi v tem primeru
gre za povezavo med carinskim dolžnikom in nastankom
carinskega dolga. Zato je bilo treba iz istih razlogov kot pri
prvem odstavku 43. člena CZ sprejeti t. i. interpretativno
odločbo.
12. Na podlagi navedenega se bo pravni položaj pobudnice izboljšal že s samo razlago sporne določbe 43. člena
CZ, zato Ustavnemu sodišču ni bilo treba še posebej presojati njenih drugih zatrjevanih neskladij z Ustavo.
C)
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
47. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter
sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija
Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-90/03-15
Ljubljana, dne 18. novembra 2004.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.

4
Izraz »carinski dolžnik« je pomenil glede na 2. in 5. točko 3.
člena CZ osebo, ki je v skladu z zakonom dolžna plačati obračunan
znesek uvoznih dajatev (carinski dolg ob uvozu) oziroma izvoznih
dajatev (carinski dolg pri izvozu).
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Odločba o razveljavitvi 3. člena Odloka o
spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča Občine Vodice, kolikor
nalaga plačevanje nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča od površine tranzitnih
in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne
dejavnosti transporta plinastih goriv

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti
in zakonitosti, začetem na pobudo družbe Geoplin, d.o.o.,
Ljubljana, ki jo zastopa Barbara Pakiž, odvetnica v Ljubljani,
na seji dne 18. novembra 2004

odločilo:
Določba 3. člena Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradno glasilo
Občine Vodice, št. 5/03) Občine Vodice se, kolikor nalaga
plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od
površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne
dejavnosti transporta plinastih goriv, razveljavi.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica izpodbija 3. člen Odloka o spremembi
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: Odlok) v delu, ki nalaga plačevanje nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča od površine tranzitnih in
prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv. Navaja, da je po izpodbijani določbi
Odloka zavezanka za plačilo nadomestila od 19. 7. 2003
dalje, ker ga pred tem Občina Vodice od obravnavanih površin ni predpisovala. Dne 1. 1. 2003 naj bi začel veljati 218.
člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 – v
nadaljevanju: ZGO-1), po katerem se nadomestilo ne plačuje
od zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, na katerih so
objekti gospodarske javne infrastrukture. Zato je izpodbijana
določba Odloka v neskladju s citirano določbo ZGO-1. Po
1.6. točki 2. člena ZGO-1 naj bi bili objekti gospodarske javne
infrastrukture tudi tisti gradbeni inženirski objekti, ki tvorijo
omrežje namenjeno določeni vrsti gospodarske javne službe.
Pobudnica pojasnjuje, da na podlagi 30. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in nasl. – v nadaljevanju:
EZ) in 48. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske
javne službe prenos zemeljskega plina in gospodarske javne
službe upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list RS, št.
8/01 in nasl. – v nadaljevanju: Uredba) opravlja navedeni
obvezni republiški gospodarski javni službi do pridobitve koncesij, ker ti še nista podeljeni. Po izpodbijani določbi Odloka
naj bi bil transport plinastih goriv poslovna dejavnost, zato je
ta določba Odloka v neskladju tudi s 30. členom EZ. Ker je
izpodbijana določba Odloka v neskladju s citiranima določbama zakonov, je v neskladju tudi s tretjim odstavkom 153.
člena Ustave in s 147. členom Ustave. Pobudnica predlaga,
naj Ustavno sodišče izpodbijano določbo Odloka odpravi.
2. Občina na pobudo ni odgovorila.
B)
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-53/04 z dne
1. 4. 2004 začasno zadržalo izvrševanje izpodbijane določbe
Odloka.
4. Pobudnica izkazuje pravni interes z odločbo o odmeri nadomestila, ki ji je bila izdana na podlagi izpodbijane
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določbe Odloka. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede
na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
5. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-347/02 z dne
11. 3. 2004 (Uradni list RS, št. 29/04 in OdlUS XIII,16) že
odločilo, da se po 218. členu ZGO-1 nadomestilo ne sme
odmerjati od zazidanih ali nezazidanih stavbnih zemljišč,
na katerih so objekti gospodarske javne infrastrukture. To
izhaja tudi iz kasnejše določbe 218.b člena ZGO-1, ki natančneje opredeljuje zemljišča, od katerih se nadomestilo
lahko odmerja.
6. Odlok sicer v I. točki prvega odstavka 3. člena, ki ga
pobudnica ne izpodbija, povzema besedilo 218. člena ZGO1. Vendar izpodbijana določba Odloka hkrati predpisuje, da
se štejejo pri določitvi nadomestila kot zazidana stavbna
zemljišča tudi površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv.
7. Infrastrukturo za prenos zemeljskega plina opredeljuje 7. člen Uredbe o energetski infrastrukturi (Uradni list RS,
št. 62/03 in nasl. – v nadaljevanju: Uredba), ki na podlagi
prvega odstavka 85. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 51/04 – EZA) še velja. Citirana določba Uredbe med drugim uvršča med
takšno infrastrukturo prenosno plinovodno omrežje in druge
objekte, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe
na področju prenosa zemeljskega plina. Tudi po 25. členu
EZ-A je ta infrastruktura namenjena izvajanju gospodarske
javne službe s področja energetike, zato po 20. točki 2. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in nasl.
– ZUreP-1) in 1.6. točki 2. člena ZGO-1 predstavlja objekt gospodarske javne infrastrukture. Pobudnica je izvajalka javne
službe na podlagi šeste alineje 3. člena Uredbe o določitvi
splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 10/03 in nasl.) in 48.
člena Uredbe, zato Občina zmotno meni, da te službe ne
izvaja. Ker se po 218. in 218.b členu ZGO-1 nadomestilo ne
sme odmerjati od zazidanih ali nezazidanih stavbnih zemljišč,
na katerih so objekti gospodarske javne infrastrukture, je
izpodbijana določba Odloka, kolikor nalaga plačilo nadomestila od površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje
poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv, v neskladju s
citiranima določbama ZGO-1.
8. Iz zgoraj navedenega razloga je Ustavno sodišče izpodbijano določbo Odloka razveljavilo. Pri tem je upoštevalo,
da iz navedb pobudnice izhaja, da o odmeri nadomestila za
leto 2003 še ni pravnomočno odločeno, zato je ni treba odpraviti, kot je predlagala pobudnica. Ker je Ustavno sodišče
izpodbijano določbo Odloka razveljavilo že iz zgoraj navedenega razloga, ni ocenilo še drugih očitkov pobudnice.
C)
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr.
Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-53/04-7
Ljubljana, dne 18. novembra 2004.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.
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VSEBINA

VLADA

OBČINE

5550. Odlok o spremembah Odloka o državnem načrtu

razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 do
2007
15709
5551. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Minneapolisu
15710

MINISTRSTVA

5552. Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje s
5553.
5554.
5555.
5556.
5597.
5598.

semenom domačega goveda na teritoriju Evropske
unije in uvoz iz tretjih držav
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2003–2012)
Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju
meroslovja
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sklepanju zakonske zveze
Register o dopolnitvah registra biocidnih pripravkov
Pravilnik o izvajanju javnih pooblastil na področju
zasebnega varovanja
Pravilnik o določitvi tarife za izvajanje programov
strokovnih izobraževanj na področju zasebnega
varovanja

15710
15721

5600.
5601.
5602.

valnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca
Borovnica
15742
5564. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju
Občine Borovnica
15747
5565. Sklep o ceni programov v Vrtcu Borovnica
15748

BREZOVICA

5566. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 in 2005

15748

stavbnih zemljišč v Občini Brezovica

15750

gojih za plansko celoto V24 Rakitna

15750

5567. Spremembe Odloka o nadomestilu za uporabo
15721
15723
15724
15805

5568. Sprememba Odloka o prostorskih ureditvenih po-

DOL PRI LJUBLJANI

5569. Sklep o začasnem ﬁnanciranju javne porabe Občine Dol pri Ljubljani

15813

Dornava za leto 2004

5571. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pode-

cestah v neskladju z Ustavo, ter o razveljavitvi člena 2 Uredbe o cestnini za uporabo določenih cest
Odločba o razveljavitvi odločbe Senata za prekrške
št. Pp-9466/01
Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
Odločba o ugotovitvi, da 43. člen Carinskega zakona ni bil v neskladju z Ustavo, če se je razlagal
tako, da se nanaša le na carinske dolžnike
Odločba o razveljavitvi 3. člena Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Vodice, kolikor nalaga
plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča od površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslo

5572. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto

15813
15815

vetniške zbornice Slovenije

5559. Sklep o potrditvi zbirke nalog PREVERI SVOJE

ZNANJE, Matematika 5, zbirka nalog za matematiko v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega
izobraževanja
5560. Sklep o potrditvi zbirke nalog PREVERI SVOJE
ZNANJE, Matematika 7, zbirka nalog za matematiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
5561. Akt o določitvi metodologije za določitev omrežnine
in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za
prenosno omrežje zemeljskega plina
5562. Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

15751

Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)

15764

podjetij

15781

5573. Sklep o merilih za določanje plač direktorjev javnih

KOČEVJE

krajevne skupnosti Kočevje–mesto

KRANJ

5575. Sklep o javni razgrnitvi

15782
15783

LAŠKO

15818

5576. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih
taks

15783

LJUBLJANA

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

5558. Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Od-

želje v Občini Jesenice (planska celota J5 in J6)

5574. Razpis naknadne predčasne volitve članov Sveta
15816

15751

JESENICE

USTAVNO SODIŠČE

15725

15750

DORNAVA

5570. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine

5557. Odločba o ugotovitvi, da je člen 11 Zakona o javnih
5599.

BOROVNICA

5563. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraže-

5577. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
15727

uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne
občine Ljubljana za leto 2005
15783

MIRNA PEČ

5578. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila na
območju Občine Mirna Peč za leto 2005

15728

5579. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

15729

5580. Sklep o javni razgrnitvi
5581. Sklep o javni razgrnitvi

15729
15733

15783

o vrednotenju športnih programov v Občini Mirna
Peč
15784

NOVO MESTO

15787
15788

POLZELA

5582. Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Polzela v
letu 2005

15788

Stran

15820 /

Št.
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POSTOJNA

5583. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2003

15789

RAVNE NA KOROŠKEM

5584. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Ravne na Koroškem za leto 2004
15789
5585. Odlok o priznanjih Občine Ravne na Koroškem
15790
5586. Pravilnik o postopkih in kriterijih za podeljevanje
priznanj Občine Ravne na Koroškem
15792

SEMIČ

5587. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremem-

bi in dopolnitvi zazidalnega načrta za del območja
proizvodno servisne cone Vrtača
15793

SEŽANA

5588. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ure-

ditvenem načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v
Sežani
15794

SLOVENSKA BISTRICA

5589. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega

in srednjeročnega plana – prostorski del Občine
Slovenska Bistrica, dopolnjen 2003
15795

ŠKOFLJICA

5590. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-

domestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škoﬂjica za leto 2005
15799

ŠMARTNO PRI LITIJI

5591. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o iz-

vrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2004
5592. Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Šmartno
pri Litiji
5593. Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji
5594. Sklep o ceni priključne takse na sistem za oskrbo
s pitno vodo Liberga – Jelša – Kostrevnica

TABOR

5595. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti

15799
15800
15800
15803
15803

VIDEM

5596. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Videm

15805
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