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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-1D)
1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04,
56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 80/04, 139/04
in 53/05) se v 6. členu v 2. in 3.a točki besedilo »misiji
Republike Slovenije pri Evropski komisiji« nadomesti z
besedilom »stalnem predstavništvu Republike Slovenije
pri Evropski uniji«.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se v 4.d točki za besedilom »365 dni« doda besedilo »v dveh zaporednih davčnih
letih«.
3. člen
V 14. členu se besedilo »Dohodek iz vzajemnega sklada ima« nadomesti z besedilom »Dohodki iz vzajemnega
sklada, vključno z dobičkom iz kapitala, doseženim z odsvojitvijo investicijskih kuponov, imajo«.
4. člen
V 16. členu se črta peti odstavek.
Dosedanji šesti do osmi odstavek postanejo peti do
sedmi odstavek.
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5. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(splošno pravilo o neobdavčenih dohodkih)
(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na oprostitev
plačila dohodnine, določbe, ki določajo dohodke, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, in določbe 19. člena tega zakona
se nanašajo na dohodke, ki imajo vir v Sloveniji, in na dohodke, ki imajo vir izven Slovenije.
(2) Pri presoji, ali se določbe iz prvega odstavka tega
člena nanašajo tudi na dohodek iz virov izven Slovenije,
se za namene tega zakona smiselno uporabljajo predpisi,
veljavni v Sloveniji.«.
6. člen
V 20. členu se v 6. točki za besedo »denacionalizacijo«
doda besedilo »in zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih
sankcij«.
V 7. točki se v prvem stavku za besedo »dohodek« vejica nadomesti s piko in črta besedilo »vključno z zamudnimi
obrestmi.«.
Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. zamudnih obresti, izplačanih na podlagi sodne odločbe;«.
Dosedanje 8. do 10. točka postanejo 9. do 11. točka.
V dosedanji 11. točki, ki postane 12. točka, se za besedo »prejemke« doda besedilo »ali na podlagi predpisa
samoupravne lokalne skupnosti«.
V dosedanji 12. točki, ki postane 13. točka, se za besedama »otroškega dodatka« doda vejica in besedilo »dodatka
za veliko družino«.
Dosedanje 13. do 23. točka postanejo 14. do 24. točka.
V dosedanji 24. točki, ki postane 25. točka, se za besedo
»šolstvu« doda vejica in besedilo »zakona o osnovni šoli«.
Dosedanje 25. do 33. točka postanejo 26. do 34. točka.
V dosedanji 34. točki, ki postane 35. točka, se besedilo
»svetovnih in evropskih« nadomesti z besedilom »svetovnih,
evropskih in drugih mednarodnih«.
Dosedanji 35. in 36. točka postaneta 36. in 37. točka. V
dosedanji 37. točki, ki postane 38. točka, se beseda »šestega« nadomesti z besedo »petega«.
V dosedanji 38. točki, ki postane 39. točka, se na koncu
pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki so namenjena
osnovni kmetijski in osnovni gozdarski dejavnosti;«.
Za 39. točko se dodajo nove 40., 41., 42., 43., 44., 45.,
46., 47. in 48. točka, ki se glasijo:
»40. dohodkov, prejetih v zvezi s prostovoljnim usposabljanjem za nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu s posebnimi predpisi, razen dohodkov,
ki predstavljajo nadomestilo za izgubljeni dohodek;
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41. povračil stroškov sodnega ali upravnega postopka, ki
jih je ﬁzični osebi dolžna plačati druga oseba na podlagi sodne
ali upravne odločbe oziroma sklepa;
42. pokojninske rente in odkupne vrednosti, izplačane v
skladu z zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike
Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb;
43. veteranskega dodatka po zakonu o vojnih veteranih;
44. dohodkov, doseženih s prodajo odpadnega papirja,
ki ga v okviru zbiralne akcije, ki jo organizira šola, zberejo
učenci ali dijaki;
45. odškodnine žrtvam kaznivih dejanj po zakonu, ki
ureja odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, razen odškodnine,
ki predstavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek;
46. plačila za vodenje knjigovodstva na kmetijah po
uradni metodologiji Evropske unije za zbiranje računovodskih
podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev
(Farm Accountancy Data Network – FADN), ki so namenjena
vodenju knjigovodstva za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost;
47. izplačila za delo obsojencev, mladoletnikov in pripornikov, ki med prestajanjem pripora, kazni zapora in izvrševanjem vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom delajo;
48. denarnih izplačil za občasno ali začasno nego ali
pomoč invalidom, ki jih ﬁzičnim osebam izplačujejo reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni
ravni.«.
7. člen
Prvi in drugi odstavek 21. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona
nerezident ne plačuje dohodnine od dobička iz kapitala, pod
pogojem, da ima dobiček iz kapitala vir v Sloveniji samo po
13. ali 14. členu tega zakona in če vrednostni papir ali lastniški
delež, ki ga nerezident odsvoji, ni del pretežnega lastniškega
deleža. Pretežni lastniški delež je vsak lastniški delež, na
podlagi katerega zavezanec ima ali je imel v kateremkoli času
v preteklih petih letih pred odsvojitvijo deleža, neposredno ali
posredno preko povezanih oseb, vsaj 10% delež glasovalnih
pravic ali vsaj 10% delež v kapitalu oziroma v posameznem
razredu delnic določene pravne osebe.
(2) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona ﬁzična oseba, ki je rezident v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ki ni Slovenija, ne plačuje dohodnine
od dohodka od prihrankov – ki ima vir v Sloveniji in o katerem
je plačilni zastopnik dolžan poročati davčnemu organu v skladu z določbami poglavja, ki ureja dajanje podatkov o dohodku
od prihrankov v obliki plačil obresti v zakonu, ki ureja davčni
postopek – če je upravičeni lastnik navedenega dohodka.«.
8. člen
Sedmi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(7) Za boniteto se ne šteje uporaba parkirnega prostora,
ki ga delodajalec zagotovi delojemalcu.«.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Za boniteto se ne šteje uporaba računalniške in
telekomunikacijske opreme, ki jo delodajalec zagotovi delojemalcu.«.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta deveti in
deseti odstavek.
9. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
(posebna davčna osnova)
(1) Ne glede na določbe 29., 30. in 31. člena tega
zakona se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja javnemu uslužbencu in funkcionarju po zakonu, ki
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ureja razmerja plač v javnem sektorju, napotenemu na delo
v tujino, vštevajo samo tisti dohodki oziroma deli dohodka
iz delovnega razmerja, po vsebini in obsegu ustrezajoči dohodkom iz delovnega razmerja, ki bi jih prejemal za enaka
dela v Sloveniji.
(2) Ne glede na določbe 29., 30. in 31. člena tega zakona
se v davčno osnovo od dohodka, ki ga zavezanec doseže v
zvezi z zaposlitvijo na trgovski ladji dolge plovbe, ki pluje po odprtem morju, če je zaradi take zaposlitve odsoten iz Slovenije
vsaj šest mesecev v davčnem letu, všteva 70% dohodka.«.
10. člen
V drugem odstavku 30. člena se v drugem stavku besedilo »nič (0)« nadomesti s številko »10%«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
11. člen
V drugem odstavku 34. člena se na koncu 2. točke vejica nadomesti s piko, beseda »in« ter 3. točka pa se črtata.
12. člen
V tretjem odstavku 35. člena se v 2. točki število »3,9«
nadomesti s številom »6«.
V šestem odstavku se beseda »šestega« nadomesti z
besedo »petega«.
13. člen
V drugem odstavku 37. člena se na koncu doda stavek, ki se glasi: »Stvarno premoženje, ki je preneseno iz
gospodinjstva v podjetje po začetku opravljanja dejavnosti,
se ne šteje za prihodek, če je bilo to stvarno premoženje
pridobljeno oziroma zgrajeno pred začetkom opravljanja dejavnosti.«.
V tretjem odstavku se beseda »sredstva« nadomesti z
besedo »sredstev«.
14. člen
V prvem odstavku 38. člena se na koncu doda stavek,
ki se glasi: »Pri ugotavljanju davčne osnove pri prenehanju
opravljanja dejavnosti se ne šteje za odtujitev prenos nepremičnin in opreme iz podjetja zavezanca v njegovo gospodinjstvo, ki jih je zavezanec ob začetku opravljanja dejavnosti
prenesel iz gospodinjstva v podjetje, in nepremičnin in opreme, ki jih je naknadno prenesel iz gospodinjstva v podjetje
v stvarni obliki in so bile zgrajene oziroma pridobljene pred
pričetkom opravljanja dejavnosti.«.
V četrtem odstavku se v 1.a točki za besedilom »v skladu
z veljavnimi predpisi« doda besedilo, ki se glasi: »ali zaradi
prenosa dejavnosti ali dela dejavnosti na zakonca ali zunajzakonskega partnerja iz prvega odstavka 109. člena tega
zakona, otroka, posvojenca ali pastorka«, ter črtata 1.c in 2.b
točki. V 2.d točki se besedi »pet let« nadomestita z besedilom
»36 mesecev«. 1.d točka postane 1.c točka. 2.c točka postane
2.b točka in 2.d točka postane 2.c točka.
15. člen
V prvem odstavku 41. člena se črta 3. točka.
V dosedanji 4. točki, ki postane 3. točka, se besedilo
»dolžniških vrednostnih papirjev, kot so določeni v 2. točki
tega odstavka« nadomesti z besedama »investicijskih kuponov«.
16. člen
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
»45.a člen
(normirani odhodki za kmetijsko in dopolnilno dejavnost,
dejavnost domače in umetnostne obrti ter sobodajalstva)
(1) Ne glede na določbo 45. člena tega zakona se pri
ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec iz
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tretjega in četrtega odstavka 35. člena tega zakona doseže
z opravljanjem kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
upoštevajo normirani odhodki v višini 70% ustvarjenih prihodkov.
(2) Ne glede na določbo 45. člena tega zakona se pri
ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec iz
tretjega in četrtega odstavka 35. člena tega zakona doseže z
izdelavo ali prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, za
katere ima veljavno pozitivno mnenje pristojne komisije Obrtne
zbornice Slovenije, upoštevajo normirani odhodki v višini 70%
ustvarjenih prihodkov.
(3) Ne glede na določbo 45. člena tega zakona se pri
ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec iz
tretjega in četrtega odstavka 35. člena tega zakona doseže z
občasnim oddajanjem do največ 15 ležišč v obdobju treh mesecev in skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu,
če jih oddaja kot registrirani sobodajalec, upoštevajo normirani
odhodki v višini 70% ustvarjenih prihodkov.«.
17. člen
V drugem odstavku 46. člena se beseda »petih« nadomesti z besedo »sedmih«.
18. člen
Tretji odstavek 53. člena se črta.
19. člen
V prvem odstavku 54. člena se v prvem stavku za besedo »dosega« dodata besedi »ali izplačuje«.
V tretjem odstavku se za besedo »zavezanec« dodata
vejica in besedilo »rezident ali nerezident, ki ima poslovno
enoto v Sloveniji,«.

Št.

115 / 20. 12. 2005 /

Stran

12515

»6. 50% zneska obresti na obveznice, ki jih je upravičenec prejel kot odškodnino v skladu z zakonom, ki ureja
denacionalizacijo. Če je upravičenec po navedenem zakonu
mrtev ali razglašen za mrtvega pred dnevom pravnomočnosti
odločbe o denacionalizaciji, se za upravičenca štejejo njegovi
dediči, ki jim je Slovenski odškodninski sklad oziroma Slovenska odškodninska družba izročila obveznice na podlagi
pravnomočnega sklepa o dedovanju;
7. obresti od vplačil etažnih lastnikov v rezervni sklad,
ki se vodijo na posebnem transakcijskem računu rezervnega
sklada in jih upravnik nalaga v depozite pri banki v skladu s
stanovanjskim zakonom.«.
26. člen
V 76. členu se v naslovu člena besedilo »ob odsvojitvi
ali vnovčitvi« nadomesti z besedilom »z unovčitvijo«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
27. člen
Tretji in šesti odstavek 77. člena se črtata.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
28. člen
V drugem odstavku 79. člena se črta zadnji stavek.
V četrtem odstavku se za 2. točko, na koncu katere
se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 3. točka, ki se
glasi:
»3. dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve čistega dobička vzajemnega sklada ali delitve prihodkov
vzajemnega sklada, ki niso zajeti z določbo 70. člena tega
zakona.«.

20. člen
Tretji odstavek 60. člena se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek,
se črta besedilo »niso vezani na posamezno zemljišče in«.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.

29. člen
Naslov poglavja »4.5. Dohodek iz vzajemnih skladov«
ter 81. do 84. člen se črtajo.

21. člen
V 61. členu se 15. točka spremeni tako, da se glasi:
»15. ki so bila neuporabna ali slabše kakovosti, pa so z
vlaganji postala uporabna ali bolj rodovitna, za obdobje treh let,
z uveljavitvijo v prvem letu po usposobitvi ali izboljšanju,«.

»86. člen
(kapital)
(1) Za kapital po tem poglavju zakona se štejejo:
1. nepremičnina ne glede na to, ali je bila odsvojena v
spremenjenem ali nespremenjenem stanju;
2. vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah,
zadrugah in drugih oblikah organiziranja;
3. investicijski kuponi.
(2) Za vrednostne papirje iz 2. točke prvega odstavka
tega člena se ne štejejo dolžniški vrednostni papirji.«.

22. člen
V prvem odstavku 64. člena se v 4. točki za besedo
»dividende« vejica nadomesti s piko in črta beseda »in«, 5.
točka pa se črta.
23. člen
V drugem odstavku 67. člena se številka »20« nadomesti
s številko »40«.
24. člen
V prvem odstavku 70. člena se za besedama »življenjskega zavarovanja« doda besedilo »ter dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov vzajemnega
sklada v obliki obresti«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za dohodek iz življenjskega zavarovanja iz prvega
odstavka tega člena se šteje tudi dohodek iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu,
ki ni vpisan v poseben register, in dohodek iz prostovoljnega
pokojninskega zavarovanja.«.
25. člen
V 71. členu se za 5. točko, na koncu katere se pika
nadomesti s podpičjem, dodata novi 6. in 7. točka, ki se
glasita:

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

31. člen
V 87. členu se za besedilom »zamenjava kapitala,«
doda besedilo »unovčitev investicijskega kupona investicijskega sklada, izplačilo sorazmernega dela likvidacijske mase
v primeru likvidacije vzajemnega sklada,«.
32. člen
V 88. členu se črtata 7. in 8. točka.
Dosedanje 9. do 12. točka postanejo 7. do 10. točka.
33. člen
V prvem odstavku 89. člena se na koncu 1. točke podpičje nadomesti s piko in doda besedilo, ki se glasi:
»Za prvo odsvojitev se šteje tudi prva odsvojitev podedovanih delnic ali deleža v kapitalu, ki jih je zapustnik pridobil
v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s
predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij;«.
V 2. točki se za besedilom »stalno prebivališče in« doda
besedilo, ki se glasi: »ga je imel v lasti ter«; na koncu se pika
nadomesti s podpičjem.
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Doda se nova 3. točka, ki se glasi:
»3. odsvojitvi investicijskih kuponov, ki jih je imetnik pridobil z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe,
ali delnic investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene
investicijske družbe – v postopku obveznega preoblikovanja
pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe, ki
je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v vzajemni
sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela sredstev pooblaščene investicijske družbe v vzajemni sklad, in sicer v
roku in po predpisih, ki urejajo to področje – pod pogojem,
da so bile te delnice pridobljene v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko
preoblikovanje podjetij.«.
34. člen
Na koncu drugega odstavka 90. člena se doda stavek,
ki se glasi:
»Za izgubo se ne šteje negativna razlika, ki je posledica valorizacije kapitala iz petega odstavka 91. člena tega
zakona.«.
V tretjem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se
glasi:
»2. če zavezanec odsvoji kapital in zavezančev družinski član ali pravna oseba, v kateri ima zavezanec lastniški
delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25%
v obliki vrednosti vseh deležev ali v obliki glasovalne pravice
na podlagi lastniških deležev v konkretni osebi, neposredno
ali posredno pridobi istovrstni kapital.«.
Peti odstavek se črta.
35. člen
V prvem odstavku 91. člena se za besedami »nabavna
vrednost kapitala« postavi vejica in doda besedilo: »valorizirana v skladu s petim odstavkom tega člena;«.
V četrtem odstavku se na koncu besedilo »znesek, od
katerega je bil obračunan davek po poglavju III. 4.4. tega zakona« nadomesti z besedilom: »nominalna vrednost delnic
ali vrednost pridobljenega oziroma povečanega deleža ob
preoblikovanju«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Nabavna vrednost kapitala iz prvega odstavka 86.
člena tega zakona se za čas od koledarskega leta pridobitve
kapitala do koledarskega leta odsvojitve kapitala uskladi
s koeﬁcientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji,
po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je
bila odsvojitev izvršena po preteku enega leta od leta pridobitve. Vrednost investicij in stroškov vzdrževanja iz 1. točke
šestega odstavka tega člena se za čas od koledarskega leta
dokončanja investicije oziroma koledarskega leta nastanka
stroškov vzdrževanja do koledarskega leta odsvojitve nepremičnine uskladi s koeﬁcientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji, po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije, če je bila investicija dokončana oziroma so stroški
vzdrževanja nastali vsaj eno koledarsko leto pred odsvojitvijo
nepremičnine. Pri določitvi koeﬁcienta rasti cen življenjskih
potrebščin se upošteva število mesecev posedovanja kapitala v letu pridobitve in v letu odsvojitve, odvisno od tega, ali je
zavezanec kapital posedoval manj kot šest mesecev oziroma
več kot šest mesecev v koledarskem letu.«.
Dosedanji peti do deveti odstavek postanejo novi šesti
do deseti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se v 2. točki za besedilom »dediščine in darila« doda
besedilo »in davka na promet nepremičnin«. V 3. točki se za
besedilom »plačal borzno posredniški hiši« dodata vejica in
besedilo »družbi za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad«.
V dosedanjem šestem, sedmem in devetem odstavku,
ki postanejo novi sedmi, osmi in deseti odstavek, se beseda
»petega« nadomesti z besedo »šestega«.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti
odstavek, se za besedama »tega člena« vejica nadomesti
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z besedo »in« ter črta besedilo »in iz 1.c točke tretjega odstavka 102. člena tega zakona«.
36. člen
V drugem odstavku 92. člena se v 2. točki za besedilom
»plačal borzno posredniški hiši« dodata vejica in besedilo
»družbi za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad«.
37. člen
V prvem odstavku 93. člena se črta besedilo »pred
potekom roka iz prvega odstavka 86. člena tega zakona, ki
velja za tak kapital,«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Kadar se ugotavljanje davčne osnove odloži, se
kot čas pridobitve s podaritvijo ali zamenjavo pridobljenega
kapitala šteje:
1. v primeru, ko zakonec ali otrok zavezanca pridobi kapital z obdaritvijo – datum, ko je darovalec pridobil kapital;
2. v primeru zamenjave deleža v okviru zamenjave kapitalskih deležev, združitev in delitev, kot so opredeljene v zakonu, ki
ureja davek od dohodkov pravnih oseb za namene obdavčitve
pri zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitve pri združitvah in
delitvah – datum, ko so bili zamenjani deleži pridobljeni.«.
V šestem odstavku se v 2. točki za besedo »pridobitve«
črtata vejica in besedilo »zmanjšana za denarno doplačilo iz
5. točke petega odstavka 79. člena tega zakona«.
38. člen
V 94. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kadar je zavezanec pridobil kapital kot ena od
oseb, ki imajo solastninsko pravico na kapitalu ali imajo na
njem skupno lastnino, in se tak kapital pozneje razdeli, se za
čas pridobitve kapitala, ki mu pripade na podlagi delitve, šteje
čas, ko je na kapitalu pridobil solastninsko pravico oziroma
ko je kapital pridobil v skupno lastnino.«.
39. člen
V 100. členu se v 1. točki v prvi alinei črta besedilo »v
skladu z zakonom« in besedilo »v skladu s statutom ali odlokom«.
V 3. točki se za besedo »dnevnice« dodata besedi »in
prevoza«.
40. člen
V drugem odstavku 101. člena se številka »5.000« nadomesti s številko »10.000«, številka »10.000« pa s številko
»20.000«.
V četrtem odstavku se številka »5.000« nadomesti s
številko »10.000«.
41. člen
V prvem odstavku 102. člena se za besedama »davčnih
osnov« črta vejica. Besedilo »določenih v III. poglavju tega
zakona« se nadomesti z besedilom »od dohodka iz zaposlitve, dohodka iz dejavnosti, dohodka iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka iz oddajanja premoženja v najem, dohodka iz prenosa premoženjske pravice
in drugih dohodkov«.
Tretji do deseti odstavek se črtajo.
Dosedanja enajsti in dvanajsti odstavek postaneta tretji
in četrti odstavek. V dosedanjem trinajstem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »enajstem in dvanajstem«
nadomesti z besedilom »tretjem in četrtem«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Letna davčna osnova se ob izpolnjevanju pogojev
iz 110. člena tega zakona lahko ugotavlja tudi za rezidente
držav članic EU.«.
42. člen
V prvem odstavku 103. člena se črta besedilo »vključno
z zamudnimi obrestmi,«.
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43. člen
V drugem in tretjem odstavku 107. člena se številka
»3,900.000« nadomesti s številko »6,000.000«.
Četrti odstavek se črta.
44. člen
V prvem odstavku 108. člena se v 2. točki za besedama
»družinskih prejemkih« doda besedilo »in za vzdrževanega
otroka, ki ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo
v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju«. Na koncu točke se podpičje nadomesti s piko in
doda besedilo, ki se glasi: »Olajšava po tej točki se prizna
do otrokovega dopolnjenega 18. leta starosti, za starejšega
otroka pa, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta
nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, vendar
največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Olajšava po tej
točki se prizna tudi za otroka po tej starosti, če traja njegovo
šolanje na visoki stopnji pet ali šest let, ali če otrok zaradi
daljše bolezni ali poškodbe ni končal šolanja v predpisanem
roku. Priznavanje olajšave se v navedenih primerih podaljša
za toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi navedenih razlogov podaljšalo;«.
V tretjem odstavku se za besedama »družinske prejemke« doda besedilo »ali odločba Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije o priznanju dodatka za
pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju«.
45. člen
V šestem odstavku 109. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Za otroka se šteje tudi druga oseba, če zavezanec
zanjo skrbi na podlagi sodbe sodišča.«.
Na koncu devetega odstavka se pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »ki omogoča izmenjavo informacij zaradi
izvajanja domače zakonodaje.«.
46. člen
V naslovu »V. STOPNJE DOHODNINE« se na koncu
doda besedilo »OD DOHODKOV, KI SE VŠTEVAJO V LETNO DAVČNO OSNOVO«.
47. člen
V naslovu »VI. OBVEZNOST PLAČEVANJA DOHODNINE« se na koncu doda besedilo »OD DOHODKOV, KI SE
VŠTEVAJO V LETNO DAVČNO OSNOVO«.
48. člen
V prvem odstavku 117. člena se beseda »Dohodnino«
nadomesti z besedilom »Od dohodkov, ki se vštevajo v letno
davčno osnovo, dohodnino«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Od dohodnine, odmerjene zavezancu za posamezno davčno leto od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno
osnovo, se odšteje med letom plačana dohodnina od teh
dohodkov.«.
49. člen
V naslovu »VII. AKONTACIJE DOHODNINE – OSNOVE
IN STOPNJE« se za besedo »DOHODNINE« doda besedilo
»OD DOHODKOV, KI SE VŠTEVAJO V LETNO DAVČNO
OSNOVO«.
50. člen
V desetem odstavku 121. člena se za besedo »rezidenta« dodata vejica in besedilo »ki glede starosti in statusa
izpolnjuje pogoje za priznanje olajšave iz prvega odstavka
107. člena tega zakona,«.
Doda se nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Ne glede na deveti odstavek tega člena se akontacija dohodnine od dohodka verskega delavca ne plača, če
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se izračunava od dohodka, ki je enak znesku, ki zagotavlja
socialno varnost v Sloveniji.«.
51. člen
Drugi odstavek 123. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Akontacija dohodnine se od davčne osnove vsakega posameznega drugega dohodka iz drugega odstavka 58.
člena tega zakona izračuna in plača po stopnji:
1. 0% od davčne osnove, če je posamezno izplačilo
enako ali manjše od 50.000 tolarjev;
2. 10% od davčne osnove, če je posamezno izplačilo
večje od 50.000 tolarjev.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena se od:
1. katastrskega dohodka in
2. drugega dohodka iz drugega odstavka 58. člena tega
zakona,
ki ga doseže nerezident, izračuna in plača akontacija dohodnine po stopnji 16%.«.
52. člen
Ime 124. člena se spremeni tako, da se glasi: »(akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
in dohodka iz prenosa premoženjske pravice)«.
Tretji do deveti odstavek se črtajo.
125. člen se črta.

53. člen

54. člen
Za 126. členom se dodajo novo poglavje »VII.A STOPNJA DOHODNINE IN OBVEZNOST PLAČEVANJA DOHODNINE OD OBRESTI, DIVIDEND IN DOBIČKA IZ KAPITALA«
in novi 126.a do 126.c člen, ki se glasijo:
»126.a člen
(stopnja dohodnine od obresti, dividend in dobička iz
kapitala)
(1) Od obresti, dividend in dobička iz kapitala se dohodnina izračuna in plača od davčne osnove, ugotovljene
v skladu z določbami poglavij III.4.3. in III.4.4. ter III.5., po
stopnji 20% in se šteje kot dokončen davek.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
stopnja dohodnine od dobička iz kapitala znižuje vsakih pet
let imetništva kapitala in znaša po dopolnjenih:
1. petih letih imetništva kapitala: 15%,
2. desetih letih imetništva kapitala: 10%,
3. 15 letih imetništva kapitala: 5%,
4. 20 ali več letih imetništva kapitala: 0%.
126.b člen
(oprostitev dohodnine od obresti na denarne depozite pri
bankah in hranilnicah)
V davčnem letu se seštevek davčnih osnov od obresti,
ki jih doseže rezident, na denarne depozite pri bankah in
hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter
pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, zmanjša za
300.000 tolarjev.
126.c člen
(obveznost plačevanja dohodnine od obresti, dividend in
dobička iz kapitala)
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 126.a člena tega zakona se dohodnina od obresti, ki jih doseže
rezident, na denarne depozite pri bankah in hranilnicah,
ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah
in hranilnicah drugih držav članic EU, izračuna in plača
na letni ravni.
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(2) Dohodnina od obresti, dividend in dobička iz kapitala
se izračuna in plača v rokih in na način, določen s tem zakonom in z zakonom, ki ureja davčni postopek.
(3) Izračun dohodnine od obresti, dividend in dobička
iz kapitala se opravi na podlagi davčnega obračuna z davčnim odtegljajem ali odmero dohodnine. Izračun dohodnine z
davčnim odtegljajem je zavezan opraviti plačnik davka, kot je
določen v tretjem odstavku 119. člena tega zakona. Izračun
dohodnine z odmero opravi davčni organ na podlagi napovedi zavezanca.
(4) Plačilo dohodnine od obresti, dividend in dobička
iz kapitala se opravi na podlagi davčnega obračuna z davčnim odtegljajem ali odmere dohodnine. Plačilo dohodnine z
davčnim odtegljajem je zavezan opraviti plačnik davka. Zavezanec za plačilo dohodnine na podlagi odločbe o odmeri
dohodnine je zavezanec sam.«.
55. člen
Drugi odstavek 128. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črta besedilo »prenašati med državami ali«.
56. člen
V 132. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe 128. člena tega zakona lahko rezident od dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodka
od prihrankov, ki ga določa Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne
3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki
plačil obresti (UL L št. 157 z dne 26. 6. 2003, str. 38) in je obdavčen v drugi državi članici EU po 1. juliju 2005, odšteje znesek ustreznega dela dohodnine, ki jo je plačal v tej državi.«.
57. člen
141. člen se spremeni tako, da se glasi:
»141. člen
(obdavčitev obresti v letih 2006 in 2007)
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 126.a člena
tega zakona se obresti v letu 2006 in 2007 obdavčujejo po
stopnji 15%.
(2) Ne glede na določbo 126.b člena tega zakona se
seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident, na
denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v
skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, v letu 2007 zmanjša za 150.000 tolarjev,
v letu 2008 in nadaljnjih letih pa se ne zmanjšuje.«.
58. člen
Za 141. členom se dodata nova 141.a in 141.b člen, ki
se glasita:
»141.a člen
(zmanjšanje letne davčne osnove rezidenta za plačane
zneske za rešitev stanovanjskega problema)
(1) Letna davčna osnova zavezanca, ki je rezident, se
zmanjša za plačane zneske za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja za rešitev stanovanjskega problema
zavezanca. Za plačane zneske se štejejo lastna sredstva, ki
jih zavezanec porabi za rešitev svojega stanovanjskega problema, ter zneski glavnice in obresti, ki jih zavezanec odplača
v tekočem letu v zvezi s posojilom, pridobljenim za rešitev
svojega stanovanjskega problema.
(2) Zavezanec, ki je rezident, lahko zmanjšanje letne
davčne osnove po prvem odstavku tega člena za porabljena
lastna sredstva uveljavlja v obdobju 15 let, ki se začne z
letom plačila, tako da vsako leto uveljavlja del porabljenih
lastnih sredstev.
(3) Zmanjšanje letne davčne osnove za namene iz prvega odstavka tega člena lahko znaša največ 4% letne
davčne osnove zavezanca.
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(4) Zmanjšanje letne davčne osnove po tem členu se
zavezancu prizna pod pogojem, da so bila plačila in porabljena lastna sredstva dokazana z dokumenti, ki se glasijo na
njegovo ime.
(5) Zmanjšanje davčne osnove po tem členu se izključuje z zmanjšanjem davčne osnove po 5. točki prvega
odstavka in tretjem odstavku 112. člena tega zakona.
141.b člen
(pogoji za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov za leto 2006)
(1) Določba 12. člena tega zakona se upošteva pri ugotavljanju pogojev za ugotavljanje davčne osnove od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, z upoštevanjem
normiranih odhodkov, za leto 2006.
(2) Zavezanec zahteva upoštevanje normiranih odhodkov pri ugotavljanju davčne osnove v skladu s tretjim odstavkom 35. člena zakona, za leto 2006, v 15 dneh po uveljavitvi
tega zakona. Davčni organ izda potrdilo o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov najpozneje
v 15 dneh po prejetju zahtevka.«.
59. člen
V 143. členu se v imenu člena številka »82« nadomesti
s številko »91«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbe 91. člena tega zakona se za
nabavno vrednost investicijskega kupona, ki je bil pridobljen
pred 1. januarjem 2003, šteje vrednost na dan 1. januarja
2006.«.
V drugem odstavku se besedilo »tretjega odstavka 82.
člena« nadomesti z besedilom »91. člena«. Besedilo »bil
investicijski kupon pridobljen po« se nadomesti z besedilom
»nabavna vrednost investicijskega kupona enaka«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »pred 1. januarjem 2002« nadomesti
z besedilom »pred 1. januarjem 2003« in besedilo »na dan
1. januarja 2002« nadomesti z besedilom »na dan 1. januarja
2006«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbe 91. člena tega zakona se
za nabavno vrednost vrednostnih papirjev in deležev iz 2.
točke prvega odstavka 86. člena tega zakona, ki so bili pridobljeni pred 1. januarjem 2003, šteje tržna vrednost na
dan 1. januarja 2006, če tržne vrednosti ni, pa knjigovodska
vrednost na dan 1. januarja 2006.«.
60. člen
Za 147.a členom se doda nov 147.b člen, ki se glasi:
»147.b člen
(oprostitev za plačila, pridobljena v zvezi z dolgoročnimi
vlaganji)
Ne glede na določbo drugega odstavka 59. člena tega
zakona se v davčno osnovo od dohodkov iz plačil iz naslova
ukrepov kmetijske politike iz drugega odstavka 58. člena
tega zakona ne vštevajo plačila, pridobljena v zvezi z dolgoročnimi vlaganji v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko
dejavnost, če so izplačana na podlagi odločb, ki so postale
pravnomočne pred 1. januarjem 2005.«.
PREDHODNE IN KONČNA DOLOČBA
61. člen
(1) Določbe 4., 6., drugega odstavka 9., 16., 18., 20.,
23., 25., 33., 36., 42., prvega odstavka 43., 44., 55., 56., 58.
in 60. člena tega zakona se uporabijo že pri odmeri dohodnine za leto 2005.
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(2) Če je bila od dohodkov, oproščenih dohodnine v
skladu s 6., 25. in 60. členom tega zakona, v letu 2005 obračunana in plačana akontacija dohodnine, se ta poračuna
pri odmeri dohodnine za leto 2005.
(3) Določba 14. člena tega zakona velja glede rokov izpolnjevanja pogojev tudi za nove zasebnike in pravne osebe,
ki so v letu 2005 prevzeli nadaljevanje dejavnosti.
(4) Določba 17. člena tega zakona se lahko uporablja
tudi za pokrivanje izgub iz davčnih obdobij 2000 do 2005.
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3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/95-40/8
Ljubljana, dne 8. decembra 2005
EPA 445-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

62. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 435-01/90-4/252
Ljubljana, dne 8. decembra 2005
EPA 511-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5086.

Zakon o spremembi Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (ZRRD-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-A)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (ZRRD-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 15. decembra 2005.
Št. 001-22-127/05
Ljubljana, dne 16. decembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O RAZISKOVALNI IN
RAZVOJNI DEJAVNOSTI (ZRRD-A)
1. člen
V Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 96/02) se drugi odstavek 33. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Javni raziskovalni zavod in javni infrastrukturni zavod
(v nadaljnjem besedilu: javni zavod) upravlja upravni odbor, v
katerem je večina članov predstavnikov ustanovitelja, izmed
preostalih članov pa je enako število predstavnikov zaposlenih in uporabnikov storitev javnega zavoda. Upravni odbor
ima od pet do devet članov.«.
2. člen
Do imenovanja oziroma izvolitve novega upravnega
odbora javnega zavoda, skladno s 1. členom tega zakona,
nadaljuje delo dosedanji upravni odbor javnega zavoda.
Novi upravni odbor javnega zavoda se imenuje oziroma
izvoli v petih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Javni zavod mora uskladiti statut in druge splošne akte
s tem zakonom v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

MINISTRSTVA
5087.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini
programov dela, načinu dopolnitve oziroma
spreminjanja programa dela in poročanja
organizacij proizvajalcev vina

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena in 9. člena Uredbe
o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni
list RS, št. 22/04, 27/04, 121/04 in 113/05) izdaja ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o vsebini programov
dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja
programa dela in poročanja organizacij
proizvajalcev vina
1. člen
V Pravilniku o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina (Uradni list RS, št. 36/04 in 76/05)
se v drugem odstavku 11. člena besedilo »dokumentacijo,
ki izkazuje realizacijo izvajanja podprograma trženje –« nadomesti z besedilom »izjavo organizacije proizvajalcev o
obsegu prodaje, v kateri se navede skupni količinski obseg
prodaje v preteklem letu po posameznih skupinah trgov. Za
vso količino prodanega vina pa mora organizacija proizvajalcev hraniti ustrezna dokazila,«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-1398/2005
Ljubljana, dne 14. decembra 2005
EVA 2005-2311-0268
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

5088.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o
splošnem označevanju predpakiranih živil

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1
in 45/04 – ZdZPKG) in prvega odstavka 8. člena Zakona o
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z ži-
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vili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z
ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o splošnem
označevanju predpakiranih živil
1. člen
V Pravilniku o splošnem označevanju predpakiranih živil
(Uradni list RS, št. 50/04, 58/04 – popr., 43/05, 64/05 – popr.
in 83/05) se besedilo prvega odstavka 1. člena spremeni
tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik določa splošno označevanje predpakiranih živil, ki so v prometu namenjena za prodajo končnemu
potrošniku in za oskrbo obratov javne prehrane, v skladu z
Direktivo 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic
o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil, kakor je
bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/89/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 109 z dne 6. 5. 2000,
str. 29), Direktivo Komisije 87/250/EGS z dne 15. aprila
1987 o navajanju volumenskega deleža alkohola pri označevanju alkoholnih pijač za prodajo končnim potrošnikom
(UL L št. 113 z dne 30. 4. 1987, str. 57), Direktivo Sveta
89/396/EGS z dne 14. junija 1989 o označbah ali znakih za
identiﬁkacijo serije, v katero spada živilo, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 92/11/EGS (UL L št.
186 z dne 30. 6. 1989, str. 21), Direktivo Komisije 94/54/ES
z dne 18. novembra 1994 o obveznih navedbah na označbah nekaterih živil poleg tistih, določenih v Direktivi Sveta
79/112/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo
Sveta 96/21/ES (UL L št. 300 z dne 23. 11. 1994, str. 13),
Direktivo Komisije 1999/10/ES z dne 8. marca 1999 o odstopanjih od določb člena 7 Direktive Sveta 79/112/EGS v
zvezi z označevanjem živil (UL L št. 69 z dne 16. 3. 1999,
str. 22), Direktivo Komisije 2002/67/ES z dne 18. julija 2002
o označevanju živil, ki vsebujejo kinin in kofein (UL L št. 191
z dne 19. 7. 2002, str. 20), in Direktivo Komisije 2005/26/ES
z dne 21. marca 2005 o določitvi seznama živilskih sestavin ali snovi, začasno izključenih iz Priloge IIIa Direktive
2000/13/ES, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/63/ES (UL L št. 75 z dne 22. 3. 2005,
str. 33).«.
2. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo točke a) spremeni tako, da se glasi:
»a) je sestava sestavljene sestavine opredeljena v veljavnih predpisih Skupnosti in predstavlja manj kot 2% končnega proizvoda, razen v primeru aditivov, ki imajo v živilu
kakršenkoli tehnološki učinek;«.
3. člen
V 38. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(4) Za izdelke iz sestavin, ki so navedeni v prilogi 6, ki
je sestavni del tega pravilnika, se ne uporabljajo prvi, drugi
in tretji odstavek tega člena.«.
Črta se peti odstavek.
4. člen
V 40. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Določba četrtega odstavka 38. člena tega pravilnika se uporablja do 25. novembra 2007.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji.
5. člen
Priloga 6 se nadomesti z novo Prilogo 6, ki je kot priloga
sestavni del tega pravilnika.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-29/2005
Ljubljana, dne 28. novembra 2005
EVA 2005-2311-0251
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
PRILOGA 6
SESTAVINE

ZAČASNO IZKLJUČENI IZDELKI IZ NAVEDENIH SESTAVIN
Žita, ki vse- – Glukozni sirupi na osnovi pšenice, vključbujejo gluten no z dekstrozo in proizvodi iz njih, če ni
verjetno, da bi se zaradi postopka njihove
predelave povečala stopnja alergenosti, ki
po ocenah EFSA velja za ustrezni proizvod,
iz katerega ti izhajajo
– Maltodekstrini na osnovi pšenice in proizvodi iz njih, če ni verjetno, da bi se zaradi
postopka njihove predelave povečala stopnja alergenosti, ki po ocenah EFSA velja za
ustrezni proizvod, iz katerega ti izhajajo
– Glukozni sirupi na osnovi ječmena
– Žita, ki se uporabljajo pri destilatih za
žganja
Jajca
– Lizocim (proizveden iz jajc), ki se uporablja za vino
– Albumin (proizveden iz jajc), ki se uporablja kot sredstvo za bistrenje vina in jabolčnika
Ribe
– Ribja želatina, ki se uporablja kot nosilna
snov za vitamine ali karotenoide in arome
– Ribja želatina ali želatina iz ribjih mehurjev, ki se uporablja kot sredstvo za bistrenje
vina in jabolčnika
Soja
– Povsem raﬁnirano sojino olje in maščobe
in proizvodi iz njih, če ni verjetno, da bi se
zaradi postopka njihove predelave povečala stopnja alergenosti, ki po ocenah EFSA
velja za ustrezni proizvod, iz katerega ti
izhajajo
– Naravne zmesi tokoferola (E306); naravni D-alfa-tokoferol, naravni D-alfa-tokoferol
acetat, naravni D-alfa-tokoferol sukcinat iz
soje
– Rastlinski steroli in estri rastlinskih sterolov iz sojinega olja
– Rastlinski estri stanola, proizvedeni iz sterolov iz sojinega olja
Mleko
– Sirotka, ki se uporablja pri destilatih za
žganja
– Laktitol
– Proizvodi iz mleka (kazein), ki se uporabljajo kot sredstvo za bistrenje jabolčnika in
vina
Oreški
– Oreški, ki se uporabljajo pri destilatih za
žganja
– Oreški (mandlji, orehi), ki se uporabljajo
(kot arome) za žganja

Uradni list Republike Slovenije
Zelena
Gorčica

– Olje iz listov in semen zelene
– Oljna smola iz semen zelene
– Gorčično olje
– Olje iz gorčičnega semena
– Oljna smola iz gorčičnega semena
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 2610-15/2005
Ljubljana, dne 14. decembra 2005
EVA 2005-2411-0117
mag. Janez Božič l.r.
Minister za promet

5089.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
splošnem označevanju predpakiranih živil

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1
in 45/04 – ZdZPKG) in prvega odstavka 8. člena Zakona o
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z
ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o splošnem označevanju
predpakiranih živil
1. člen
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št.
83/05) se 5. člen črta.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

5091.

Na podlagi tretjega odstavka 50. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o spremembi Signalnega pravilnika
1. člen
V Signalnem pravilniku (Uradni list RS, št. 32/02, 112/02,
123/03, 140/04 in 87/05) se v 92. členu besedilo »1. januarja
2006« nadomesti z besedilom »1. januarja 2007«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 2610-17/2005
Ljubljana, dne 14. decembra 2005
EVA 2005-2411-0104
mag. Janez Božič l.r.
Minister za promet

Št. 324-01-25/2005
Ljubljana, dne 28. novembra 2005
EVA 2005-2311-0260
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

5090.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o ravnanju
ob izrednih dogodkih

Na podlagi četrtega odstavka 78. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o ravnanju ob izrednih
dogodkih
1. člen
V Pravilniku o ravnanju ob izrednih dogodkih (Uradni list
RS, št. 108/02, 123/03 in 142/04) se prvi odstavek 23. člena
spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005, uporabljati pa se začne 1. januarja 2007.«.

Pravilnik o spremembi Signalnega pravilnika

5092.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o zavorah,
varnostnih napravah in opremi železniških
vozil

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvrševanje Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister
za promet

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o zavorah, varnostnih
napravah in opremi železniških vozil
1. člen
V Pravilniku o zavorah, varnostnih napravah in opremi
železniških vozil (Uradni list RS, št. 6/03,123/03 in 142/04)
se v 134. členu besedilo »1. januarja 2006« nadomesti z
besedilom »1. januarja 2007«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 2610-16/2005
Ljubljana, dne 14. decembra 2005
EVA 2005-2411-0116
mag. Janez Božič l.r.
Minister za promet
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Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu na področju kulture

Na podlagi 56. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94),
80. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 5. člena Pravilnika o
društvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture
(Uradni list RS, št. 64/99, 65/02 – odl. US RS), v zvezi s
141. in 142. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo izdaja minister za kulturo naslednjo

ODLOČBO
DRUŠTVU SLOVENSKIH SKLADATELJEV, Trg francoske revolucije 6/I, 1000 Ljubljana, se podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture.
Društvo mora v skladu s 6. členom Pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture,
obveščati Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah temeljnih aktov in najkasneje do konca februarja vsakega
leta predložiti poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi
sredstev za preteklo leto.
Stroškov postopka ni.
Društvo se s 15. 12. 2005 ponovno vpiše v register
društev, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
Št. 026-11/99/17
Ljubljana, dne 9. decembra 2005
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

BANKA SLOVENIJE
5094.

Navodila za izdelavo poročila o količnikih
likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice
hranilnic

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) ter 9. točke
Sklepa o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic (Uradni list
RS, št. 62/01in 92/01) izdaja guverner Banke Slovenije

NAVODILO
za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti
tolarske likvidnostne lestvice hranilnic
1. Navodilo določa vrste zahtevanih podatkov, metodologijo za poročanje ter način in roke poročanja podatkov
o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice (v nadaljevanju: količniki likvidnosti), ki jih hranilnica posreduje
Banki Slovenije.
2. Naložbe prvega razreda sestavljajo naslednje
postavke:
– N01 imetja na poravnalnem oziroma transakcijskem
računu
– N02 imetja na računu izločene obvezne rezerve
– N03 gotovina v blagajni
– N08 terjatve do bank in hranilnic s preostalo dospelostjo do 30 dni
– N06 prosti znesek blagajniških zapisov in drugih
terjatev do Banke Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
– N07 prosti znesek državnih vrednostnih papirjev
– N14 krediti s preostalo dospelostjo do 30 dni
– N15 drugi vrednostni papirji s preostalo dospelostjo
do 30 dni.
Obveznosti prvega razreda sestavljajo naslednje
postavke:
– S05 vloge s preostalo dospelostjo do 30 dni
– S03 obveznosti do centralne banke in bank s preostalo dospelostjo do 30 dni
– S06 izdani vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 30 dni.
Naložbe drugega razreda sestavljajo naslednje
postavke:
– N01 imetja na poravnalnem oziroma transakcijskem
računu
– N02 imetja na računu izločene obvezne rezerve
– N03 gotovina v blagajni
– N09 terjatve do bank in hranilnic s preostalo dospelostjo do 180 dni
– N06 prosti znesek blagajniških zapisov in drugih
terjatev do Banke Slovenije
– N07 prosti znesek državnih vrednostnih papirjev
– N12 krediti s preostalo dospelostjo do 180 dni
– N13 drugi vrednostni papirji s preostalo dospelostjo
do 180 dni.
Obveznosti drugega razreda sestavljajo naslednje postavke:
– S07 vloge s preostalo dospelostjo do 180 dni
– S08 obveznosti do centralne banke in bank s preostalo dospelostjo do 180 dni
– S09 izdani vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 180 dni.
Postavka N07 vključuje le tolarske vrednostne papirje, katerih izdajatelj je Republika Slovenija.
Postavki N14 in N12 vključujeta samo ﬁnančna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v skupini A in B po
11. točki Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 67/05 in 97/05).
Postavki S03 in S08 vključujeta obveznosti do Banke
Slovenije, bank in hranilnic.
3. Hranilnica mora vzpostaviti informacijski sistem,
ki omogoča spremljanje naložb in obveznosti po preostali
dospelosti.
4. Poročilo o količnikih likvidnosti posreduje hranilnica Banki Slovenije mesečno, in sicer najkasneje 10. dan
v mesecu za pretekli mesec. Hranilnica poroča podatke,
izračunane kot povprečja podatkov za vse dni v koledarskem mesecu.
Hranilnica posreduje Banki Slovenije, Oddelku za
nadzor bančnega poslovanja, poročilo o količnikih likvidnosti v pisni obliki na obrazcu KLik, ki je sestavni del tega
navodila.
5. Z dnem veljavnosti tega navodila preneha veljati
Navodilo za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice z dne 23. novembra 2001.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka te točke
se Navodilo za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti
tolarske likvidnostne lestvice z dne 23. novembra 2001
uporablja za poročanje do začetka poročanja po tem navodilu.
6. Navodilo začne veljati z dnem podpisa, prvič pa se
uporabi za poročanje za mesec januar 2006.
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
Mitja Gaspari l.r.
Guverner Banke Slovenije
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________________________________

KLik

(hranilnica)

Datum: ____________________
PORO�ILO O KOLI�NIKIH LIKVIDNOSTI TOLARSKE LIKVIDNOSTNE LESTVICE
za ____________________

PRVI RAZRED
v tiso� SIT

Oznaka

Naziv postavke oziroma opis
NALOŽBE

+ N01

imetja na poravnalnem oz. transakcijskem ra�unu

+ N02

imetja na ra�unu izlo�ene obvezne rezerve

+ N03

gotovina v blagajni

+ N06

prosti znesek BZ in drugih terjatev do Banke Slovenije

+ N07

prosti znesek državnih vrednostnih papirjev

+ N08

terjatve do bank in hranilnic s preostalo dospelostjo do 30 dni

+ N14

krediti s preostalo dospelostjo do 30 dni

+ N15

drugi vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 30 dni
SKUPAJ NALOŽBE PRVEGA RAZREDA
OBVEZNOSTI

+ S05

vloge s preostalo dospelostjo do 30 dni

+ S03

obveznosti do centralne banke in bank s preostalo dospelostjo
do 30 dni

+ S06

izdani vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 30 dni
SKUPAJ OBVEZNOSTI PRVEGA RAZREDA
NALOŽBE/OBVEZNOSTI PRVEGA RAZREDA

PRILOGA
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DRUGI RAZRED
v tiso� SIT

Oznaka

Naziv postavke oziroma opis

Znesek

NALOŽBE
+

PRENOS
IZ
NALOŽB
(N01+N02+N03+N06+N07)

PRVEGA

RAZREDA

+ N09

terjatve do bank in hranilnic s preostalo dospelostjo do 180 dni

+ N12

krediti s preostalo dospelostjo do 180 dni

+ N13

drugi vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 180 dni
SKUPAJ NALOŽBE DRUGEGA RAZREDA
OBVEZNOSTI

+ S07

vloge s preostalo dospelostjo do 180 dni

+ S08

obveznosti do centralne banke in bank s preostalo dospelostjo
do 180 dni

+ S09

izdani vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 180 dni
SKUPAJ OBVEZNOSTI DRUGEGA RAZREDA
NALOŽBE/OBVEZNOSTI DRUGEGA RAZREDA

Sestavil-a: ___________________
Telefon:

___________________

Štampiljka in podpis
odgovornih oseb
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5095.

Navodilo za izpolnjevanje poročila o
zajamčenih vlogah

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 16. točke
Sklepa o sistemu zajamčenih vlog (Uradni list RS, št. 61/00,
35/02 in 65/03) izdaja guverner Banke Slovenije

NAVODILO
za izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah
I. NAMEN NAVODILA
1. S tem navodilom se predpisuje način izpolnjevanja poročila o zajamčenih vlogah, ki ga banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) predlagajo Banki Slovenije v rokih iz 15. točke
Sklepa o sistemu zajamčenih vlog (v nadaljevanju: sklep).
Banke predložijo poročilo o zajamčenih vlogah v obliki
obrazca z oznako JAM, ki je sestavni del tega navodila.
II. VSEBINA POROČILA
2. V Poglavje I obrazca JAM (v nadaljevanju: obrazca) se vnese podatek o skupnem stanju vlog ﬁzičnih in
pravnih oseb (A), pri čemer niso zajete vloge centralnih
bank, bank, drugih ﬁnančnih organizacij, države, lokalnih
skupnosti, odvisnih oseb, podrejene vloge in vloge na
prinosnika.
– Pod zaporedno številko 1 obrazca se najprej vpiše v celoti seštevek posameznih postavk bilance stanja
oziroma stanj na računih, navedenih v nadaljevanju. Pri
tem se mora znesek ujemati s stanjem na teh računih v
mesečnem poročilu o knjigovodskem stanju računov.
Postavka P.IV. Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti
1. Vloge
1.4 Vloge na vpogled strank, ki niso banke
1.4.1 V domači valuti do neodvisnih strank
Računi: 8100, 8102, 8204, 8205, 8206, 8209, 8140*,
8141*, 8142*, 8143*, 8144, 8145, 8243*, 8244*, 8245, 8246*,
8247*, 8248, 8249*, 8170, 8171, 8172, 8173, 8271, 8278,
8279, 8182*, 8183, 8186*, 8187, 8190, 8191, 8290, 8299.
1.4.3 V tuji valuti do neodvisnih strank
Računi: 7040*, 7041*, 7042*, 7043*, 7081*, 7082*,
7087*, 7088*, 7089*, 7100, 7102, 7140*, 7141*, 7142,
7143*, 7144*, 7145, 7160, 7161, 7191*, 7192*, 7199*,
7270, 7271, 7272, 7278, 7381*, 7387*
1.5 Kratkoročne vloge strank, ki niso banke
1.5.1 Dolgovi iz kratkoročnih vlog v domači valuti
1.5.1.1 V domači valuti do neodvisnih strank
Računi: 8700, 8701, 8702, 8703, 8704, 8740*, 8741*,
8742*, 8743*, 8744*, 8745*, 8746*, 8747*, 8748*, 8749*,
8760, 8761, 8762, 8763, 8764, 8770, 8771, 8772, 8773,
8774, 8775, 8776, 8777, 8778, 8779, 8780*, 8781*, 8782*,
8783*, 8788*, 8790, 8791, 8792, 8793, 8794
1.5.2 Dolgovi iz kratkoročnih vlog v tuji valuti
1.5.2.1 V tuji valuti do neodvisnih strank
Računi: 7400, 7401, 7402, 7440*, 7441*, 7442, 7443*,
7444*, 7445, 7446*, 7447*, 7448, 7470, 7471, 7472, 7473,
7474, 7475, 7481*, 7484*, 7485*, 7487*, 7489*, 7490,
7491, 7492
1.6 Dolgoročne vloge strank, ki niso banke
1.6.1 Dolgovi iz dolgoročnih vlog v domači valuti
1.6.1.1 V domači valuti do neodvisnih strank
Računi: 9200, 9203, 9220, 9221, 9240*, 9241*,
9242*, 9243*, 9270, 9271, 9274, 9275, 9280*, 9283*,
9290, 9291
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1.6.2.1 V tuji valuti do neodvisnih strank
Računi: 7600, 7601, 7670, 7671, 7672, 7673, 7680*,
7681*, 7682*, 7683*, 7690, 7691
3. Dolžniški vrednostni papirji
3.1 Obveznosti za izdane vrednostne papirje
Računi: 8321*, 8329*, 730*
3.2 Obveznosti za izdana potrdila o vlogah
Računi: 8331*, 8339*, 9331*, 9333*, 9339*,
P.VIII – Obresti za ﬁnančne obveznosti
Računi: 250*, 2540*, 2541*, 2542, 256, 2570, 2571,
258*, 259*, 2900*, 2901*, 2902*, 2909*
P.XI Druge obveznosti:
Računi: 2744* in 2764*
– Pod zaporedno številko 2 obrazca se iz računov,
označenih z zvezdico (*), vpiše samo tisti znesek vlog, ki
se nanaša na vloge centralnih bank, bank, drugih ﬁnančnih
organizacij, države, lokalnih skupnosti, odvisnih oseb, na
podrejene vloge in vloge na prinosnika. Vnese se torej le
tisti del računov, ki se nanaša na vlagatelje oziroma vloge,
ki se ne zajemajo v skupno stanje vlog (A) v skladu z opredelitvijo v prvem odstavku te točke.
Pri tem se kot država in lokalne skupnosti štejejo
samo neposredni uporabniki državnega proračuna in neposredni uporabniki občinskih proračunov, razen krajevnih
in drugih lokalnih skupnosti, na podlagi predpisov, ki urejajo javne ﬁnance.
3. V Poglavje II obrazca se vnese zmanjšani podatek
za vloge ﬁzičnih in pravnih oseb (B), kar pomeni, da se
vloge, izračunane v Poglavju I obrazca, zmanjšajo za:
– pod zaporedno številko 3 obrazca – druge vloge, ki
v skladu s 4. točko 153. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01, 55/03 in 42/04, v nadaljevanju
ZBan) prav tako niso zajamčene, in sicer:
– vloge v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik
vloge pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja
denarja;
– vloge članov uprave in nadzornega sveta banke
in od banke odvisnih družb ter njihovih ožjih družinskih
članov;
– vloge delničarjev banke, ki so v kapitalu banke
oziroma pri glasovanju posredno ali neposredno udeleženi
z najmanj 5-odstotnim deležem;
– vloge članov uprave in nadzornega sveta pravnih oseb iz prejšnje alineje in njihovih ožjih družinskih
članov;
– vloge pravnih oseb, ki so velike oziroma srednje
družbe po zakonu, ki ureja gospodarske družbe;
– pod zaporedno številko 4 obrazca – vloge ﬁzičnih
oseb, za katere v skladu z 245. členom ZBan še velja
jamstvo Republike Slovenije in Banke Slovenije na podlagi
Zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I,
28/92, 46/93);
– pod zaporedno številko 5 obrazca – neidentiﬁcirane
vloge;
Kot neidentiﬁcirane vloge se za namen tega navodila
štejejo vloge, pri katerih imetnik ni znan. S tem so mišljene
vloge, ki so bile odprte na geslo še pred uveljavitvijo Zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št.
79/01 in 59/02) in za katere po sprejetju zakona identiﬁkacija vlagatelja nikoli ni bila opravljena;
– pod zaporedno številko 6 obrazca – vloge v podružnici banke;
Banka s sedežem v Republiki Sloveniji navede sedež
podružnice v tujini in znesek vlog samo, če država, v kateri
je ustanovljena podružnica, zahteva vključitev te v njihov
sistem jamstva. Če so vloge v podružnici banke zajamčene po sistemu zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji, se
podatek o znesku vlog v podružnici ne vpiše posebej.
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4. V Poglavje III obrazca se vpiše podatek o zajamčenih vlogah pri banki (C), in sicer:
– pod zaporedno številko 7 obrazca se vpiše znesek
vlog (B), izračunanih v Poglavju II obrazca, zmanjšan za
terjatve banke do vlagatelja. Sem spadajo vse zapadle in
nezapadle terjatve iz aktive bilance stanja, ki se nanašajo
na vlagatelje, katerih vloge so zajamčene. Zunajbilančne
postavke niso vključene.
Zajamejo se stanja terjatev, ki se nanašajo na vlagatelje, katerih vloge so zajamčene, predvsem iz naslednjih
postavk:
A.II
Finančna sredstva, namenjena trgovanju
A.III
Finančna sredstva, pripoznana po pošteni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
A.IV Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
A.V
Krediti
A.VI Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
A.IX Obresti od ﬁnančnih sredstev
A.XVI Druga sredstva
– pod zaporedno številko 8 obrazca se vpiše presežek vlog nad zajamčenim zneskom;
Navede se seštevek vseh preseganj stanj vlog vlagateljev, zajetih pod skupaj vloge B nad zakonsko določenim
zneskom.
V skladu s 153. členom ZBan je v času sprejema tega
navodila veljavni znesek 5.100.000 SIT in ga Banka Slovenije skladno z 12. členom ZBan spremeni, če se spremeni
razmerje tolarja proti evru po tečaju Banke Slovenije za
več kakor 10 odstotkov. Banka mora pri sestavitvi poročila
upoštevati veljavni znesek na dan, za katerega se sestavi
poročilo.
K zaporedni številki 8 se navede tudi število vlagateljev, katerih vloge presegajo zajamčeni znesek iz prejšnjega odstavka.
Končni izračunani znesek zajamčenih vlog (C) predstavlja osnovo za izračun obveznosti banke za zagotavljanje likvidnih sredstev iz 13. točke sklepa.
Banka vnese tudi število vlagateljev, katerih zajamčene vloge so zajete v znesku skupaj zajamčene vloge (C).
5. V Poglavje IV obrazca se vpiše izračunana obveznost banke za novo obdobje z uporabo odstotka iz 13.
točke sklepa.
6. V Poglavje V obrazca se vpiše stanje likvidnih
naložb, to je znesek in vrsta vrednostnih papirjev, ki jih
je banka zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev v skladu
s 13. točko sklepa izkazovala na dan, po katerem se sestavlja poročilo.
III. KONČNE DOLOČBE
7. Banke v pisni obliki predložijo Banki Slovenije prvo
poročilo o zajamčenih vlogah v skladu s tem navodilom po
stanju na dan 30. junija 2006.
8. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati
Navodilo za izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah
z dne 20. februarja 2004, ki je bilo objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 18/04.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka te točke se
Navodilo za izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah
(Uradni list RS, št. 18/04) uporablja za poročanje po stanju
na zadnji dan meseca decembra 2005.
9. Navodilo začne veljati 1. januarja 2006.
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
Mitja Gaspari l.r.
Guverner Banke Slovenije
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Banka / hranilnica

Obrazec JAM

PORO�ILO O ZAJAM�ENIH VLOGAH
po stanju na dan _____________
v tiso� SIT
I. VLOGE FIZI�NIH IN PRAVNIH OSEB (A):
1. Stanje na ra�unih iz navodila
2. Delno stanje na ra�unih iz navodila (za zmanjšanje)
=

Skupaj vloge A = 1-2
II. VLOGE FIZI�NIH IN PRAVNIH OSEB ZA IZRA�UN (B):
3. Druge izvzete vloge iz 153. �lena
4. Vloge fizi�nih oseb po starem sistemu
5. Neidentificirane vloge (št. partij __________ )
6. Vloge v podružnici banke v _____________
(sedež)

=

Skupaj vloge B = Skupaj vloge A - 3 - 4 - 5 - 6
III. ZAJAM�ENE VLOGE PRI BANKI (C):
7. Vloge B, zmanjšane za terjatve banke do vlagatelja
8. Presežek vlog nad zajam�enim zneskom
število vlagateljev

__________
=

SKUPAJ ZAJAM�ENE VLOGE (C) = 7 - 8
število vlagateljev

__________

IV. OBVEZNOST ZA LIKVIDNE NALOŽBE
V.

=

STANJE LIKVIDNIH NALOŽB

=
=
=
Skupaj

=

Morebitna pojasnila:
Poro�ilo pripravil/a:
Telefon:
Datum:
Žig in podpis odgovorne osebe:
PRILOGA
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
5096.

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji

ANEKS
h Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 18/91, 34/93, 3/98, 39/99, 99/01)
1. člen
S tem aneksom se ureja usklajevanje minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
za javne uslužbence od 1. 1. 2006 dalje in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za
javne uslužbence za leto 2006.
2. člen
Minimalna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni
pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 73/03), določena v II. točke Sklepa
o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list
RS, št. 67/05), veljavna na dan 31. december 2005, se od
1. januarja 2006 dalje usklajuje glede na rast povprečnih
mesečnih plač, izplačanih zaposlenim pri pravnih osebah,
ki jo objavi Statistični urad RS (povprečna plača).
Znesek minimalne premije iz prejšnjega odstavka se
uskladi enkrat letno z rastjo povprečne plače, izplačane
zaposlenim pri pravnih osebah, ki jo objavi Statistični
urad RS, za obdobje januar – oktober tekočega leta v
primerjavi s povprečno plačo za obdobje januar – oktober
predhodnega leta.
Znesek minimalne premije se v skladu s prejšnjim
odstavkom uskladi v mesecu decembru za naslednje leto
tako, da uskladitev velja od 1. januarja naslednjega leta.
Prva uskladitev minimalne premije v skladu s tem
aneksom se opravi v mesecu decembru 2005 in velja od
1. januarja 2006.
3. člen
Dodatna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s šestim odstavkom 4. člena Aneksa h
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), določena v II.
točki Sklepa o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
(Uradni list RS, št. 67/05), veljavna na dan 31. decembra
2005, se v letu 2006 uskladi za odstotek celotne osnove
za uskladitev plač zaposlenih v javnem sektorju.
Znesek dodatne premije se v skladu s prejšnjim
odstavkom uskladi z dnem, ki je določen za uskladitev
plač zaposlenih v javnem sektorju, vendar najkasneje do
1. julija 2006.
4. člen
Usklajene zneske skupne premije ugotovi Odbor zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence iz 30. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št.
11/04) in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 5. decembra 2005
Vlada
Reprezentativni sindikati
Republike Slovenije:
javnega sektorja:
dr. Gregor Virant l.r.
Minister za javno upravo
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
SINDIKAT DRŽAVNIH IN DRUŽBENIH
ORGANOV SLOVENIJE
Drago Ščernjavič l.r.
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Branko Prah l.r.
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Nevenka Lekše l.r.
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Nevenka Tučič l.r.
FIDES – SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN
ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI
NEGI SLOVENIJE
Jelka Černivec l.r.
GLOSA – SINDIKAT KULTURE
SLOVENIJE
Doro Hvalica l.r.
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA
SLOVENIJE
Bogdan Godnič l.r.
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
Iztok Jurančič
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH
USTVARJALCEV RTV SLOVENIJA
Peter Kosmač l.r.
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV
SLOVENIJE
Zdenka Jakopanec l.r.
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE
NEODVISNOST – KNSS
Milan Štimec
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE
Mojca Šumer l.r.
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SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE
– PERGAM
Matija Cevc l.r.
SVAS – SINDIKAT VLADNE AGENCIJE
SLOVENIJE
Jurij Por l.r.
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
SAMOSTOJNI SINDIKAT DIPLOMATOV
Milena Šmid
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90
SLOVENIJE
Peter Majcen l.r.
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE
SLOVENIJE
Tom Zalaznik
SINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Nataša Kus l.r.
KNSS
NEODVISNOST
SINDIKAT REJNIŠKIH DRUŽIN
Vida Berglez
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stane Tomšič
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Stanislav Konda l.r.
Št. 010-010/2004/329
Ljubljana, dne 5. decembra 2005
EVA 2005-3111-0060
Ta Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je bil s sklepom o registraciji
aneksa, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom
15. 12. 2005 pod zap. št. 40/9 in št. spisa 02047-18/2005/2.
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OBČINE
GROSUPLJE
5097.

Odlok o ureditvenem načrtu »Upravni
trikotnik«

Na podlagi 18. in 84. člena Statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) in 23. člena ter v povezavi
s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) je Občinski svet
Občine Grosuplje na 31. redni seji dne 6. 7. 2005 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu »Upravni trikotnik«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 23/86,
36/86, 9/87, 18/88 in 29/90 ter Uradni list RS, št. 16/90,
34/92, 38/92, 3/93, 17/94, 78/94, 3/97, 57/98, 70/98 in 21/01,
109/02, 111/03, 124/03, 87/04 in 136/04), sprejme ureditveni
načrt »Upravni trikotnik«.
Ureditveni načrt je izdelal Topos d.o.o., Dol. Toplice pod
št. 86/00-UN v juniju 2005.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z:
A) Tekstualnim delom:
1. Obrazložitev
2. Podatki o parcelah iz evidence zemljiškega katastra
3. Smernice za načrtovanje in mnenja nosilcev urejanja
prostora
4. Elementi za zakoličbo
B) Graﬁčnim delom:
1. Izsek iz graﬁčnih prilog prostorskih sestavin planskih
aktov občine
2. Načrt parcel
3. Digitalni katastrski načrt z mejo območja urejanja
4. Geodetski načrt
5. Geodetski načrt z mejo območja urejanja
6. Prikaz območij urejanja ureditvenih načrtov »Družbeni dom« in »Upravni trikotnik«
7. Ureditvena situacija – 1. faza
8. Ureditvena situacija – 2. faza
9. Prometna situacija
10. Zbirna situacija komunalnih vodov in naprav – obstoječe stanje
11. Zbirna situacija komunalnih vodov in naprav –
1. faza
12. Zbirna situacija komunalnih vodov in naprav –
2. faza
13. Načrt gradbenih parcel
14. Situacija zakoličbe
15. Ukrepi za obrambo in zaščito
16. Potek projektirane trase nove EKK do obstoječe TP
Grosuplje – kolodvor.

Meja ureditvenega območja poteka po južnem robu cestišča na parceli št. 2217/1 (Adamičeva cesta) do parcele
št. 1277 (Kolodvorska cesta), kjer zavije proti jugozahodu in
poteka po njeni sredini do parcele št. 1270/9, nato zavije proti
severozahodu in teče po vzhodni meji parc. št. 1270/9, prečka
parcelo št. 1270/7 ter vključuje tudi del parcele št. 1270/3. Na
severozahodnem delu parcel št. 1270/3 oziroma 1270/1 se
obrne proti severovzhodu in poteka po zunanji meji parcele
št. 1270/7, prečka parc. št. 1274/11 in 1274/2, se nato obrne v
smeri severozahoda in prečka parcelo št. 1270/8 ter poteka po
zunanji meji parcele št. 1270/13, jo na severnem delu prečka
in poteka po zunanji meji parcele št. 1270/2, prečka parcele št.
1270/13 in 2225/1 (Taborska cesta) ter se zaključi v izhodiščni
točki, vse v k.o. Grosuplje – naselje.
V območje ureditvenega načrta so vključene naslednje
parcele št.: 1270/2, 1270/3-del, 1270/7, 1270/8-del, 1270/9,
1270/10, 1270/11, 1270/13-del, 1271, 1272, 1273, 1274/1,
1274/2, 1274/3, 1274/4, 1274/5, 1274/6, 1274/7, 1274/8,
1274/9, 1274/10, 1274/11, 1274/12, 1274/13, 1276/1, 1276/2,
2217/1 (cesta), 2225/1 (cesta) in 1277 (cesta), vse k. o. Grosuplje – naselje.
Izven območja poteka ureditev prevezave EVNN in
sicer po naslednjih parcelah št. 1295 (cesta), 1296/1, 1282/1
in 1277 (cesta), vse k.o. Grosuplje – naselje.
III. NAMEMBNOST PROSTORA
4. člen
Z ureditvenim načrtom »Upravni trikotnik« se ureja območje med Adamičevo in Taborsko cesto ter Kolodvorsko cesto z
izjemo objekta nekdanjega Družbenega doma in parka ob njem
(to območje ureja ureditveni načrt »Družbeni dom«, odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 106/02, 62/04) ter poslovno-stanovanjske stavbe ob Taborski cesti. Območje ureditvenega načrta
zajema novi niz upravno-poslovnih stavb ob Kolodvorski ulici,
območje sodišča (kjer podaja možnost izgradnje nove stavbe)
ter predel podzemnih garaž. Obravnava tudi ureditve zunanjih
površin vključno z glavnim uvozom v območje »upravnega trikotnika« za motorna vozila z Adamičeve ceste.
5. člen
Območje urejanja je primarno namenjeno upravno poslovnim dejavnostim, brez površin za bivanje. Dovoljene so
naslednje dejavnosti (povzete po Uredbi o uvedbi in uporabi
standardne klasiﬁkacije dejavnosti, Uradni list RS, št. 2/02):
– (D) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
– 15.52 Proizvodnja sladoleda
– 22.22 Drugo tiskarstvo,
– 22.23 Knjigoveštvo,
– 22.25 Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom;
– (G) TRGOVINA
– 52
Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili,
popravila izdelkov široke uporabe;

II. MEJA OBMOČJA

– (H) GOSTINSTVO
– 55.1 Dejavnost hotelov in podobnih obratov,
– 55.3 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov,
– 55.4 Točenje pijač,
– 55.5 Dejavnost menz ter priprava in dostava hrane;

3. člen
Območje ureditvenega načrta leži v centru Grosupljega,
med Adamičevo in Taborsko cesto ter Kolodvorsko ulico.
Celotna površina urejanja meri 9.406 m2.

– (I) PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE
– 63.3 Storitve potovalnih agencij in organizacij potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
– 64.1 Poštna in kurirska dejavnost;

Uradni list Republike Slovenije
– (J) FINANČNO POSREDNIŠTVO
– 65.12 Drugo denarno posredništvo
– 65.2 Drugo ﬁnančno posredništvo,
– 66
Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih
skladov, razen obveznega socialnega zavarovanja,
– 67.
Pomožne dejavnosti, povezane s ﬁnančnim
posredništvom,
– (K) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, NAJEM IN
POSLOVNE STORITVE
– 70.1 Poslovanje z lastnimi nepremičninami,
– 70.2 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– 72
Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem
povezane dejavnosti,
– 73
Raziskovanje in razvoj,
– 74
Druge poslovne dejavnosti;
– (L) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE,
OBVEZNO SOCIALNO ZAVAROVANJE
– 75.11 Splošna dejavnost javne uprave,
– 75.12 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in
drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja,
– 75.13 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
– 75.23 Pravosodje,
– 75.24 Javna varnost, zakonitost in red,
– 75.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah,
– 75.3 Obvezno socialno zavarovanje;
– (M) IZOBRAŽEVANJE
– 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– (N) ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO
– 85.13 Zobozdravstvena dejavnost,
– 85.14 Druge zdravstvene dejavnosti,
– 85.32 Socialno varstvo brez nastanitve;
– (O) DRUGE, SKUPNE IN OSEBNE STORITVENE
DEJAVNOSTI
– 91.
Dejavnost združenj, organizacij
– 92.2 Radijska in televizijska dejavnost,
– 92.3 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter
druge razvedrilne dejavnosti,
– 92.51 Dejavnost knjižnic in arhivov,
– 92.623 Druge športne dejavnosti,
– 93.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
– 93.02 Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost,
– 93.04 Dejavnost salonov za nego telesa,
– 93.05 Druge osebne storitve;
Navedene dejavnosti se lahko opravljajo, v kolikor so
v mejah dovoljenih emisij in ravni hrupa po veljavnih predpisih.
V vseh objektih so prepovedane dejavnosti, ki potrebujejo zunanja odprta skladišča ali dostavo blaga s težjimi
tovornimi vozili (merodajno dostavno vozilo je maksimalno
velikost komunalnih vozil).
IV. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
IN ZA OBLIKOVANJE GRADENJ IN
DRUGIH UREDITEV
6. člen
Koncept urejanja:
Osnovna izhodišča za urejanje predela med Adamičevo
in Taborsko cesto ter Kolodvorsko ulico so:
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– oblikovna in funkcionalna zasnova objektov in zunanjih ureditev mora ustrezati osrednji vlogi obravnavane lokacije v celotni mestni sliki in dajati vtis reprezentančnosti,
– izvedba dveh vzporednih nizov upravno poslovnih stavb
s parkirno hišo med obema nizoma; objekte v nizu ob Kolodvorski ulici je mogoče graditi ločeno drug od drugega (ob upoštevanju požarne varnosti) ali pa jih med seboj združevati,
– zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest za programe v območju med Adamičevo in Taborsko cesto ter Kolodvorsko ulico v okviru najmanj dvonivojske podzemne parkirne hiše z možnostjo parkiranja tudi v parterju Adamičeve
ceste. Parkirna hiša se izvede v osrednjem delu »upravnega
trikotnika«, z dostopom z Adamičeve ceste,
– izvedba parkovnih ureditev v vogalih »upravnega trikotnika«,
– možnost ureditve »upravnega trikotnika« v dveh funkcionalno in oblikovno zaključenih fazah, posamezni objekti
znotraj obeh faz pa se lahko izvajajo ločeno,
– upoštevanje intervencijskih dostopov, požarne varnosti, osončenosti in dostopov za invalide.
Območje ureditvenega načrta je razdeljeno na:
– graditev upravno poslovnih objektov (oznaka B, C,
D, E),
– graditev parkirne hiše s parkirno ploščadjo,
– zunanje ureditve med objekti in cestno infrastrukturo
ter
– graditev komunalne in energetske infrastrukture.
7. člen
Oblikovni pogoji za nove objekte:
Upravno – poslovni objekt B:
Upravno poslovni objekt je na mestu obstoječega objekta sodišča. Pri projektiranju je potrebno upoštevati navezavo na poslovni objekt, predviden z ureditvenim načrtom
Družbeni dom (Uradni list RS, št. 106/02, 62/04). Zasnova
objekta mora upoštevati merila in pogoje za gradnjo parkirne
hiše z vhodnim objektom. V kletni etaži se navezuje na objekt
parkirne hiše, kjer se upošteva izgradnjo dodatnih parkirišč.
Velikost objekta je 21,00 x 14,00 m + 10,00 x 5,50 m z
možnim odstopanjem do opredeljene gradbene linije.
Dovoljena etažnost je: K1, K2, (kletne etaže se prilagodijo kletnim etažam parkirne hiše), pritličje (višina etaže min.
3,50 m, maks. 5,00 m) ter minimalno tri etaže (dovoljena
tudi četrta), svetla višine etaže je do 3,50 m. Kota pritličja je
338,00 oziroma do 0,50 m nad koto parkirne ploščadi. Vse
fasade se oblikujejo kot glavne fasade, strešine objekta naj
bodo ravne ali enokapne z naklonom do 15º. Možna je tudi
kombinacija obojega.
Dovoljuje se odmik od poslovnega objekta Družbeni
dom; v tem primeru morajo biti zagotovljeni ustrezni ukrepi
varstva pred požarom.
Upravno – poslovni objekt C, D in E:
Objekti se oblikujejo z enotno fasado proti Kolodvorski
cesti in notranjemu trgu. Izvesti jih je dovoljeno kot samostojne enote z medsebojnim odmikom 8 m ali kot enoten
objekt z vmesnimi pasažami prehoda med Kolodvorsko cesto
in notranjim trgom – na večnamensko ploščad. Objekti so v
skupnem horizontalnem gabaritu 96,00 x 15,00 m oziroma
znotraj predvidene gradbene linije. Upošteva se skupna stena parkirne hiše ter novih objektov.
Etažnost je: klet 1 in 2, pritličje na nivoju parkirne ploščadi je dvignjeno do 0,5 m nad njo ter dve oziroma tri etaže.
Višina kleti je enaka višinam kletnih etaž parkirne hiše, ki
se med seboj povezujejo, širina kletne etaže mora zadostiti
dvema vrstama parkiranja z vmesno napajalno cesto. Svetla
višina pritličja je 3,50 do 5,50 m, etažna višina je do 3,50 m.
Vse fasade se oblikujejo kot glavne fasade. Fasade objektov C, D in E, ki gledajo proti Kolodvorski ulici, morajo biti
členjene in oblikovane na tak način, da se s tem prilagajajo
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drobnejšemu merilu na nasprotni strani ulice stoječih vil.
Strešine objekta naj bodo ravne ali enokapne z naklonom do
15º. Možna je tudi kombinacija obojega.
Možna so tudi združevanja objekta D in C ter gradnja
objekta E ločeno ali pa združitev objektov D in E ter izvedba
stavbe C posebej; V objektu C se lahko klet 1 nameni za poslovno dejavnost z vhodom z nivoja 335 m n.m.
V kolikor se bo objekt gradil etapno, je potrebno fasado
predhodno poenotiti za celoten niz.
Objekt parkirne hiše:
Parkirna hiša se izvede na osrednjem delu med kompleksom objekta B in objekti B,C,E. Izvede se najmanj v dveh
kletnih etažah, pri čemer se na nivoju parterja Adamičeve
ceste izvede parkirna ploščad. Horizontalni gabarit se uskladi
z možnostjo samostojne gradnje z upoštevanjem sedanjih
objektov sodišča, upravne stavbe ter stare občine (objekt D in
E). Predvideni gabarit parkirne hiše je 84,00 x 32,00 m. Odstopanja so dopustna na podlagi predhodnih geoloških raziskav
in določitev načina gradnje z upoštevanjem obstoječih objektov. Upošteva se organizacijo parkirnih mest obojestranskega
parkiranja z vmesno napajalno cesto. Čelna zahodna fasada
parkirne hiše se proti poslovno stanovanjskemu objektu izvede
kot betonski zid z reliefnimi elementi, ki se zazeleni s plezalkami (bršljan, lozica…), izvede se kovinska, transparentna
varnostna ograja. Parkirna ploščad se predvidi kot večnamenska, pohodne površine se predvidijo iz naravnega kamna
ali betonskih oblikovancev, možna je kombinacija več barv.
Med ploščadjo in spodnjim platojem do kote 335 se predvidi
na severnem delu stopnišče in rampa za invalide.
Vhod v parkirno hišo se izvede na severovzhodnem
delu s posebnim objektom trapezne oblike širine 14,00 m
in daljšo stranico 21,00 m ter krajšo stranico 13,00 m, z
odstopanjem do 10%, odvisno od možnosti gradnje poleg
obstoječega objekta sodišča. Višina pritlične etaže vhodnega
objekta je minimalno 3,50 m do 5,50 m, dovoljuje se etaža
s svetlo višino 3,00 do 3,50 m. Vhodni objekt se nameni za
pokriti dostop v parkirno hišo, kontroli in servisiranju ter pisarniškim prostorom v etaži. Etaža se lahko nameni tudi javni
funkciji, za servisiranje uporabnikov večnamenske ploščadi.
Kota uvoza s ploščadi je 337,60 m n.m. z možnostjo odstopanja do 0,50 m, v odvisnosti od kote parkirne ploščadi.
Pred izvedbo je potrebno pripraviti idejni projekt parkirne hiše, ki bo upošteval njeno širitev v kleti pod objekti B,C in
D ter izvedbo prve faze. Ob ugodnih rezultatih geomehanskih
raziskav je možna izvedba tudi tretje kleti.
8. člen
Oblikovni pogoji za obstoječe objekte:
Objekt sodišča:
Ohranja se sedanja namembnost, na objektu se dovolijo redna vzdrževalna dela ter urejanje okolice. Umeščanje
druge dejavnosti, ki bi pomenila večje gradbene posege v objektu in njeno povečano vrednost ni dovoljeno, pred dokončno odločitvijo o nadomestni gradnji poslovnega objekta.
Obstoječe stavbe ob Kolodvorski ulici:
V objektu se ohranja obstoječa dejavnost: upravno-institucionalna, spremljajoča pa trgovska (v omejenem obsegu),
storitvena, primerni programi so: prostori upravnih organov,
zavodov, različne pisarne, biroji, predstavništva, v pritličju
pa manjše trgovine, fotokopirnica, ipd. Pri storitvenih dejavnostih so nesprejemljive vse tiste, ki povzročajo hrup ali
druga onesnaženja in ne ustvarjajo kvalitetnega urbanega
ambienta. Na objektih so dovoljena le redna vzdrževalna
dela in sanacije.
9. člen
Pogoji za zunanje ureditve:
Ohranjuje se drevored ob Kolodvorski cesti, ter parkovne površine na jugovzhodnem vogalu območja urejanja
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vključno s spominskim obeležjem. Posebne zelene površine
se izvedejo na posameznih predelih ob Adamičevi cesti ter
območju križišča na severnem delu. Drevoredna zasaditev
se predvidi med Adamičevo cesto ter površinami, namenjenimi za pešce in kolesarje.
Parkirno ploščad, ki je večnamenska, naj bo arhitekturno bogata, z vmesnimi prehodi in navezavami na predvidene nove poslovne objekte. Tlaki se izvedejo iz betonskih
oblikovancev, naravnega kamna ali v kombinaciji teh dveh
z asfaltom. Ureditev ploščadi mora biti usklajena s prehodi
– pasažami objektom ob Kolodvorski cesti ter objekti na
severni strani. Površine med nizom objektov C,D in E ter
Kolodvorsko cesto se namenijo za pešce; le-te se oblikujejo arhitekturno poenoteno z materiali, kot na večnamenski
ploščadi.
10. člen
Začasni objekti:
Začasni objekti so: šotori, stojnice, kioski, odri, panoji,
ipd., ki so namenjeni sezonski uporabi ali potrebam prireditev
in se kot taki štejejo za enostavne objekte po 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 (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04).
Postavijo se lahko na večnamensko ploščad in na površine med poslovnimi objekti in Kolodvorsko cesto, po predhodnem soglasju upravljavca in strokovne službe občine.
Začasni objekti so sestavni del urbane opreme prostora ter
se jih tudi enotno arhitekturno oblikuje. Mesta postavitve se
določijo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
V. IDEJNE REŠITVE PROMETNEGA, ENERGETSKEGA,
VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
TER OMREŽJA ZVEZ
11. člen
Prometna infrastruktura
Dostopi
Glavni dostop za motorni promet je predviden z Adamičeve ceste (R3-646/1444 Cikava – Grosuplje) in je istočasno
tudi dostop za intervencijska vozila. Na regionalni cesti se
izvedejo razvrstilni pasovi za levo in desno zavijanje. Minimalna širina zavijalnega in odmikalnega pasu je 3,00 m,
širine voznih pasov pa 3,25 m. Vmesni pas med regionalno
cesto in površinami urejanja je 1,50 m, površina za pešce
in kolesarje je širine 2,50 m. Na območju križišča se predvidijo kabelske kanalizacije za morebitno semaforizacijo po
doseženi kritični prometni obremenitvi. Pri ureditvi uvoza se
upošteva še dovoz desno desno za potrebe dveh večstanovanjskih objektov na levi strani regionalne ceste. Minimalni
uvozni radii v križišču so 8,00 m. Pri projektiranju in izvedbi
se upoštevajo veljavni tehnični predpisi. Na območju urejanja
križišča se predvidi preplastitev celotnega cestišča.
Mirujoč promet
Na zahodnem delu se med čelom objekta C in poslovno
stanovanjsko stavbo uredi dovoz ter manjše število parkirnih
mest za potrebe stanovalcev oziroma dejavnosti, ki se v njej
opravljajo. Uvoz je s Kolodvorske ceste in se uredi skupaj z
zunanjimi površinami niza objektov, širina uvoza je 5,00 m.
Oskrbovanje objekta B se izvede s parkirne ploščadi, za intervencijo pa se predvidi dostop preko poglobljenih robnikov
z Adamičeve ceste.
Parkirna mesta se zagotavlja z izgradnjo parkirne hiše
in z dodatnimi parkirnimi mesti na večnamenski ploščadi.
Manjše število parkirišč se uredi na zahodnem delu za
potrebe obstoječega poslovno stanovanjskega objekta. V
parkirni hiši je predvidena izvedba cca 100 PM v etaži ter
cca 120 PM na ploščadi. V kletni etaži objekta B predvido-
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ma 20 PM ter v nizu objektov ob kolodvorski cesti 72 PM.
Z upoštevanjem realizacije celotnega kompleksa in dveh
kletnih etaž za parkiranje je možno doseči maksimalno
število do 430 PM.
Pri projektiranju in izvedbi manipulativnih površin za
pešce je potrebno upoštevati Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99)
ter Temeljnimi predpisi o projektiranju mestnih prometni površin (FAGG 1991).
Odvodnjavanje s cestnih, parkirnih in ostalih manipulativnih površin se izvede preko lovilcev olj in maščob v obstoječo meteorno kanalizacijo.
12. člen
Komunalna infrastruktura
Vodovod
Priključitev na javno vodovodno omrežje se izvede iz
Kolodvorske ulice, vzporedno z kanalizacijskim priključkom.
S tem je predvideno tudi napajanje objekta Taborska cesta
3 in obravnavanega upravno-poslovnega objekta. Opusti
se obstoječi cevovoda iz PE cevi, ki sedaj poteka po parku
oziroma na območju načrtovane garažne hiše.
Pri dimenzioniranju cevovoda se upošteva maksimalna
poraba z upoštevanjem požarne vode in sicer en požar istočasno. Pri projektiranju se upošteva Pravilnik o tehničnih
normativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št. 30/91) in
požarno vodo 10 l/s.
Pri projektiranju se še upoštevajo določila:
– Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 5/97) in
– Odloka o pogojih dobave in načinu odjema pitne vode
na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 29/91).
Kanalizacija
Za obravnavano območje se predvidi ločen sistem odvajanja odpadnih komunalnih in meteornih vod. Predvidena
kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda se priključuje na javno kanalizacijo, ki poteka od križišča Taborske
ceste in Kolodvorske ulice proti zahodu, ob severni strani
železniške proge. Meteorne odpadne vode se odvodnjavajo
po predvideni meteorni kanalizaciji vzporedno s kanalizacijo
za odvod odpadnih komunalnih voda do križišča Taborske
in Adamičeve ceste, kjer se v nadaljevanju predvideva izgradnja kanala pod železniško progo do potoka južno od
poslovnega centra Beta Grosuplje.
Projektirana kanalizacija mora biti usklajena z osnovnim
hidravličnim preračunom kanalizacije Grosuplje, ki je na voljo
pri upravljavcu.
Vse naprave in objekti se morajo izvesti vodotesno. Pri
dejavnostih, pri katerih se pojavljajo obremenjene odpadne
komunalne vode, se morajo predhodno dodatno obdelati
tako, da je možna kontrola pred izpustom v javno kanalizacijo. Kvaliteta odpadne vode v javno kanalizacijo mora ustrezati Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
Odvod padavinskih vod s parkirišč in utrjenih površin v
okviru posameznih lokacij se izvede preko lovilca olj. Cestna kanalizacija se izvede v okviru cest. Pri projektiranju in
dimenzioniranju kanala se uporabljajo podatki Hidrometeorološkega zavoda R Slovenije Ljubljana, Hidrometeorološke
postaje Grosuplje za opazovalno obdobje 6 let. Pri izračunu
količine odpadne vode se upošteva koeﬁciente odtoka za
odvod odpadne vode iz površin, parkov in vrtov (Jože Kolar,
1983).
Pri projektiranju se upošteva:
– Odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Grosuplje (Uradni list
SRS, št. 43/86) in
– Odlok o čiščenju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda na območju občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
15/98).
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13. člen
Ogrevanje
Objekti se priključi na že izveden odcep, ki se nahaja na
severozahodnem vogalu obstoječe upravne stavbe ZZZS in
Davčne uprave, na katerega se priključi preko priključnega
cevovoda, indirektne postaje in dela primarnega cevovoda.
V objektu se izvede toplotna postaja, kjer se vgradijo ločene
meritve porabe. Instalacije morajo biti izvedene ločeno.
Sistem bo obratoval pod tlačnim režimom do PN 16
barov preko indirektnih toplotnih postaj, grajenih po standardih DIN 4747, 4751-2 in dela primarnega cevovoda. Ostale
pogoje projektiranja in priključevanja se upošteva po sprejetih normativnih aktih občine in tehničnih regulativah s tega
področja.
Pri projektiranju se upošteva določila:
– Odloka o pogojih za oskrbo s toplotno energijo na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/89),
– tehničnega pravilnika o določitvi pogojev za dobavo in
odjem toplotne energije ter
– pravilnika o določitvi pogojev za dobavo in odjem
toplotne energije iz skupne kotlovnice v Grosupljem.
14. člen
Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo v
Špajo dolino. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin
(embalaža /papir, kartoni, lesni odpadki in dr., steklovina ter
ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati
ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo. Odpadna olja kot posebni odpadki s številko 54102 se morajo
skladiščiti v posebnih posodah. Posebej je potrebno deponirati tudi prazno embalažo olj. O končni dispoziciji odpadka
se mora voditi posebna evidenca.

staja

15. člen
Energetska infrastruktura
Visoko napetostni, nizkonapetostni razvod in trafo po-

Za izvedbo zaščite oziroma prestavitve električnih vodov in naprav se izvede nova kabelska kanalizacija. Trafo
postajo se prestavi na novo lokacijo ob Adamičevi cesti.
Skladno s pogoji upravljalca elektroenergetskega omrežja se
uredijo vse prevezave obstoječih elektro vodov do nove TP.
Prestavitev TP in gradnja nove elektrokabelske kanalizacije
je razvidna iz zbirne situacije komunalnih vodov.
Zaradi sanacije obstoječega 20 kV kablovoda med TP
Grosuplje – kolodvor in območjem urejanja se določi nova
trasa elektrokabelske kanalizacije, ki poteka po Levstikovi
cesti in nato po Trubarjevi cesti, vse do obstoječe TP. Predvidena prestavitev kablovoda se ureja s posebno dokumentacijo in ni predmet tega ureditvenega načrta.
Predvidena poraba energije se deﬁnira po pridobitvi
podrobnejših programov posameznih investitorjev. Za objekt
se predvidi odvzemno mesto in samostojno merilno mesto.
Vsi električni vodi se izvedejo v kabelski kanalizaciji. Cevi
elektrokabelske kanalizacije se pri prehodih pod cestiščem
obbetonirajo s pustim betonom. Jaške se projektira na maksimalno razdaljo 45 m, priporočljiva medsebojna oddaljenost
je 40 m. Minimalni odmik od sosednjih komunalnih vodov in
naprav je 1.00 m v horizontalnem gabaritu, odvisno od vrste
komunalnega voda, ki ga križamo. Za mehansko zaščito
se uporabljajo plastični ščitniki GAL. Za vizualno zaščito se
uporabljajo plastični trakovi z napisom »POZOR ELEKTRIČNI KABEL« in smerni kamni z oznako »EK« postavljeni po
detajlu vgradnje.
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava se načrtuje celostno znotraj posameznih sklopov urejanja. Ob poteh in na zelenih površinah
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so predvidene svetilke višine 6 m, na parkiriščih pa varčne
svetilke na drogovih višine 4–5 m. Posebno razsvetljava
se predvidi na večnamenski ploščadi. Izvede se z dvojnimi svetilkami, ulična ter razsvetljava za razsvetljevanje
ploščadi. Pri razporedu naj bodo upoštevane potrebe po
osvetljenosti posameznih lokacij ter velikost in zahtevnost
površine, ki se osvetljuje. Drog s svetilko naj kot pomemben
urban element oblikuje podobo okolja, zato naj se predvidijo
svetilke visokega estetskega videza z dobrimi svetlobnimi
karakteristikami.
Ničenje in ozemljitev
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko
napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi
s pocinkanim valjancem FeZN.
16. člen
TK omrežje
Na območju obravnavanega ureditvenega načrta ni obstoječih TK vodov ali naprav znotraj kompleksa. Tangiran
bo vod ob Taborski cesti v času izvedbe zunanjih ureditev.
Nezaščitene vode se uvleče v PVC cevi 110 ter se jih pod
utrjenimi površinami obbetonira.
Konkretne pogoje h gradnji bodo navedeni v soglasju
ob predložitvi projektov. Priključitev objekta je nakazana, natančno pa se določi v fazi PGD, PZI projektiranja glavnega
objekta.
Pred začetkom gradnje se obstoječi vodi zakoličijo s
strani upravljalca Telekoma Slovenije, PE Ljubljana, pri čemer se pred začetkom gradnje in po končani gradnji pregleda
prehodnost cevi telefonske kabelske kanalizacije. Po končani
gradnji morajo biti pokrovi jaškov v nivoju terena in dostopni. Predvidene gradnje ne smejo ovirati koridorja širitve TK
omrežja. Stroški bremenijo investitorja.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE NARAVNIH IN
USTVARJENIH VREDNOT ČLOVEKOVEGA OKOLJA
17. člen
Varovanje in urejanje naravne in kulturne dediščine
Obravnavano območje zajema naslednje objekte naravne in kulturne dediščine:
– dvostranski drevored ob Kolodvorski ulici (ON 590608),
– bronasti doprsni kip pisatelja Louisa Adamiča
(Z 590508),
– bronasti doprsni kip komandirja Grosupeljske čete
Adolfa Jakhla (Z 590509) – že izven neposrednega območja
urejanja tega prostorskega dokumenta.
V zvezi s temi objekti velja: drevored se ohranja v celoti, okolica spomenikov mora ostati parkovno urejena. Ravno
tako je potrebno v čim večji možni meri ohranjati velika drevesa na območju »upravnega trikotnika«.
Varovanje krajinskih značilnosti
Obravnavani predel se nahaja v strogem centru Grosupljega in ima izrazito mestni značaj, zato naravnih elementov
krajine ni več zaznati. Tako obstoječe, kakor tudi predvidene
zelene površine spadajo v kontekst urbaniziranih parkovnih
površin in zelenic.
VII. USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE BIVALNEGA
IN DELOVNEGA OKOLJA
18. člen
Splošno
Program, ki se na območju obravnave uvaja, ne predvideva bistveno večjih obremenitev okolja od obstoječih – za-
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radi načrtovane izgradnje novih upravno-poslovnih objektov
se bo na območju povečal motorni promet – predvsem potreba po parkiriščih, ki pa se bodo urejala v podzemni garažni
hiši.
19. člen
Varstvo pred hrupom
Območje »upravnega trikotnika« je na območju s III.
stopnjo varstva pred hrupom, t.j. območje, kjer so dopustne
mejne vrednosti hrupa za dan 60 dBA, za noč 50 dBA, oziroma kjer so kritične ravni hrupa za dan 69 dBA in za noč
59 dBA.
20. člen
Varstvo zraka
Zrak, ki se spušča v ozračje ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni
list RS, št. 73/94, 52/02 in 41/04) in Uredbo o emisiji snovi
v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).
Izpušne naprave iz parkirne hiše se predvidijo na vzhodnem
delu v objektu vhoda v parkirno hišo.
Investitor je dolžan takoj odpraviti ugotovljene prekoračene emisije ter tekoče opravljati meritve emisij v okolje, o
rezultatih pa obveščati lokalno skupnost.
21. člen
Varstvo plodne zemlje
Investitor mora plodno zemljo pred izkopom deponirati
v delovnih pasovih v nasipu višine največ 2 m in ločeno od
ostalega izkopa. Po izvršenih delih se humus uporabi ob
zunanjih ureditvah (park, zelenice ipd.).
22. člen
Varstvo vegetacije
Obstoječe zelenice se uredijo v smislu mestnih parkovnih in zelenih površin.
23. člen
Varstvo voda
Na meteorno kanalizacijo je dovoljeno priključiti le tiste
meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili Uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
24. člen
Varstvo pred požarom
Požarno varstvo vseh objektov in lokacije mora biti
urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
Omogočen je dostop do objektov z vseh strani, s čimer se
zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje
opreme za gasilce (v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996),
zazankano hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne
količine požarne vode.
25. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju dozidave in gradnje novih objektov je
potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in
izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list
SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje
lestvice Mercalli-Cancan-Seiberg.
V območju urejanja tega ureditvenega načrta ni posebnih zahtev s strani Ministrstva za obrambo. Ravno tako v tem
območju ne bo objektov iz 64. člena Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94).
Za zaposlene v novozgrajenih objektih bodo zadoščala javna
zaklonišča.
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VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA
26. člen
Ureditvena načrta »Upravni trikotnik« in »Družbeni
dom« predstavljata prostorsko gledano enoten dokument,
zato so investitorji dolžni hkrati upoštevati rešitve iz enega
in drugega ureditvenega načrta. Obratovanje objektov brez
predhodne rekonstrukcije regionalne ceste R3-646/1444
Cikava – Grosuplje na tangiranem odseku, izvedene po
posebnem projektu s soglasjem Direkcije RS za ceste ter
ustrezne komunalne in prometne opremljenosti teh objektov
ni dovoljeno. Upravno-poslovnih stavb v okviru prve in druge
faze ureditvenih načrtov »Upravni trikotnik« in »Družbeni
dom« ni možno graditi brez predhodne ali sočasne izgradnje
parkirne hiše, saj je le na takšen način možna ustrezna rešitev problema parkiranja.
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30. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega dokumenta opravlja pristojni inšpektorat za okolje in prostor.
31. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled na Uradu za prostor Občine Grosuplje.
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-1/00
Grosuplje, dne 6. julija 2005
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

IX. FAZE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
27. člen
Ureditveni načrt se bo izvajal v naslednjih zaključenih
fazah:
1. faza:
V prvi fazi se izvede osrednji objekt s parkirno hišo
in objektom za upravljanje le te. Pred tem se izvede prestavitev obstoječe komunalne in energetske infrastrukture
ter rekonstrukcija regionalne ceste z uvozom na parkirno
ploščad.
Za pripravo projektne dokumentacije je potrebno predhodno izdelati idejni projekt parkirne hiše ter kletnih delov
objektov B,C, D in E z upoštevanjem nove poslovne stavbe
na lokaciji Družbenega doma. Predhodno je potrebno preveriti statično stabilnost obstoječih objektov ter način gradnje,
zaradi vpliva na sosednje objekte. Parkirna hiša se izvede v
eni etapi.
2. faza:
Druga faza zajema gradnjo sklopa objektov ob Kolodvorski cesti ali pa nadomestnega objekta sodišča. Določitev
faze gradnje je povezana z možnostjo pridobitve zadostnih
ﬁnančnih sredstev.
3. faza:
V zaključni fazi izvajanja se uredijo zunanje površine ob
Kolodvorski in Adamičevi cesti.
X. ODSTOPANJA
28. člen
Odstopanja od določil tega dokumenta so možna v
primeru dimenzij ±10%. V kolikor se v procesu nadaljnjega
načrtovanja izkaže, da so potrebna večja odstopanja od
dovoljenih, je treba izvesti dodatne prostorske preveritve,
izdelano gradivo pa skupaj z ostalimi dokazili o upravičenosti odstopanj (predvsem tehnični načrti) predložiti Uradu za
prostor Občine Grosuplje in pridobiti soglasje Občinskega
sveta Občine Grosuplje k takšni rešitvi. Odstopanja pa ne
smejo biti tolikšna, da je zaradi njih potrebno spreminjati
koncept ureditve obravnavanega območja.
XI. KONČNE DOLOČBE
29. člen
Z dnem veljavnosti tega ureditvenega načrta prenehajo
veljati določbe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
planski celoti I/1 Šmarje – Sap in I/2 Grosuplje, (Uradni list
RS, št. 15/98, 52/02, 6/03, 124/03, 21/05) v delu, ki se nanaša na obravnavano območje.

HAJDINA
5098.

Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cen
storitev obveznih lokalnih gospodarskih
javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju Občine Hajdina

Na podlagi 42. člena Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Hajdina
(Uradni list RS, št. 111/05) ter v skladu z določili Pravilnika
o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 128/04, 45/05
in 56/05) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, Uradni list RS, št. 109/99,
12/01, 90/02, 16/03, 49/05) je Občinski svet Občine Hajdina
na 20. redni seji dne 7. 12. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o tarifnem sistemu za obračun cen storitev
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju
Občine Hajdina
1. člen
Ta pravilnik določa način obračunavanja cen storitev
obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine
Hajdina (v nadaljnjem besedilu: javna služba) uporabnikom
storitev javne službe.
2. člen
Župan Občine Hajdina potrdi skupno letno količino vseh
faz obravnave odpadkov za preteklo leto, ki jih izvajalec
javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) v svojem
letnem poročilu o poslovanju podjetja predloži najkasneje do
31. marca tekočega leta ter na predlog izvajalca, na podlagi
podatkov iz poslovnega načrta izvajalca za tekoče leto, sprejme predvidene letne količine odpadkov za tekoče leto.
3. člen
Obračun cen storitev javne službe po tem pravilniku
obsega naslednje storitve:
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1. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki vključuje tudi
obdelavo, sortiranje in začasno skladiščenje komunalnih odpadkov pred oddajo v enega od postopkov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, in sicer v naslednjem obsegu:
– ločeno zbiranje in prevoz ločenih frakcij,
– obdelavo in po potrebi tudi dodatno sortiranje ločenih
frakcij ter začasno skladiščenje pred oddajo v predelavo,
– zbiranje, začasno skladiščenje in pripravo nevarnih
frakcij za oddajo v odstranjevanje in predelavo,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– obdelavo kosovnih odpadkov pred oddajo v predelavo
ali odstranjevanje,
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kuhinjskih odpadkov,
– zbiranje odpadnih jedilnih olj in maščob,
– zbiranje in prevoz ostalih komunalnih odpadkov,
– obdelavo ostalih komunalnih odpadkov pred oddajo v
predelavo ali odstranjevanje,
2. obdelavo ostankov komunalnih odpadkov s stiskanjem in baliranjem odpadkov zaradi zmanjšanja volumna
odpadkov, ki se odlagajo,
3. odstranjevanje komunalnih odpadkov ali odlaganje
ostankov predelave,

muli:

kov,

4. obdelavo biološko razgradljivih in kuhinjskih odpad-

5. ceno za uporabo infrastrukture,
6. vodenje evidenc,
7. ozaveščanje in obveščanje uporabnikov storitev javne službe.
4. člen
Cena storitev javne službe za izvajanje storitev iz predhodnega člena se obračuna po osnovni tariﬁ za 14-dnevni
odvoz preostalih odpadkov in za območja večstanovanjskih
enot na podlagi naslednjega izračuna:
predvideni letni strošek = predvidena letna količina odpadkov x cena/m3
Predvideni letni strošek predstavlja osnovo, od katere
je 50% delež ﬁksni strošek gospodinjstva, neodvisen od
števila članov gospodinjstva, 50% delež pa predstavlja variabilni strošek, ki je odvisen od števila članov gospodinjstva,
razen za gospodinjstva z osmimi ali več člani, za katere se
obračuna variabilni strošek po izračunu za sedem članov
gospodinjstva.

Fiksni strošek na mesec se izračuna po naslednji for-

ﬁksni mesečni strošek =

predvideni letni strošek/2
povprečnim letnim številom vseh gospodinjstev,

/12

pri čemer je:
– povprečno letno število vseh gospodinjstev enako
povprečnemu številu gospodinjstev vseh občin, vezanih na
skupno javno službo.
Variabilni strošek na mesec se izračuna po naslednji
formuli:
variabilni mesečni strošek =

ﬁksni mesečni strošek
povprečnim številom članov gospodinjstva,

pri čemer je:
– povprečno število članov gospodinjstva enako povprečnemu številu članov gospodinjstva vseh občin, vezanih
na skupno javno službo.
Mesečni strošek gospodinjstva se izračuna po naslednji
formuli:
mesečni strošek gospodinjstva = ﬁksni strošek + (variabilni strošek x št. članov gospodinjstva).
5. člen
Za izvajanje dodatnega ali zmanjšanega obsega storitev javne službe posameznikom ali skupini uporabnikov, ki
dokazljivo povzročajo izvajalcu različne stroške in na območju, kjer je uvedeno ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, pa
povzročitelji le-teh niso ločeno odložili, se lahko cena storitev
javne službe diferencira skladno z določili drugega odstavka
14. člena Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 128/04, 45/05 in 56/05).
6. člen
Spremembe cen storitev javne službe, ki jih odobri Občinski svet Občine Hajdina, začno veljati za storitve javne
službe najkasneje do 30. aprila tekočega leta.
7. člen
Cene storitev javne službe potrjuje Občinski svet Občine Hajdina s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

8. člen
V cenah storitev javne službe niso upoštevane zakonsko predpisane dajatve.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki (Uradni list Republike Slovenije, št.
113/04).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-06-2/05-2
Hajdina, dne 7. decembra 2005
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.
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Št.

IG
5099.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Ig za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, z vsemi spremembami in dopolnitvami), 10. in 40. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/200 in 79/01) in Statuta Občine Ig
(Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 3/03) je Občinski svet na svoji
23. redni seji dne 15. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu občine Ig za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2005 (Uradni
list RS, št. 34/2005) se 2. člen spremeni in se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/
podskuNAMEN
pina
kontov

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

v SIT
REBALANS 2005

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

694.954.956,79

70

DAVČNI PRIHODKI

541.647.788,04

700

Davki na dohodek in dobiček

423.752.000,00

703

Davki na premoženje

71.457.788,04

704

Domači davki na blago in storitve

46.438.000,00

706

Drugi davki

71

NEDAVČNI PRIHODKI
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1.625.934.130,69

40

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

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

178.466.149,81

412

Transferi neproﬁtnim
organizacijam in ustanovam

42.248.610,47

413

Drugi tekoči domači transferi

120.332.969,28

414

Tekoči transferi v tujino

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

420

Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

430

Investicijski transferi

370.993.719,52
47.021.545,10
7.492.126,30
302.338.943,12
0,00
14.141,105,00
351.432.402,47
10.384.672,91

0,00
571.029.761,06

332.478.247,64

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

1.230.549.209,66

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIH IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0,00

750

Prejeta vračila danih posojil

0,00

37.424.668,75

751

Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V. DANA POSOJILA IN
POVEČANJA KAPITALSKIH
DELEŽEV(440+441+442)

0,00

44

DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0,00

440

Dana posojila

0,00

441

Povečanja kapitalskih deležev in
naložb

0,00

442

Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije

0,00

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

0,00

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500

Domače zadolževanje

0,00

0,0
153.307.168,75

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

711

Takse in pristojbine

2.026.000,00

712

Denarne kazni

1.808.000,00

713

Prihodki od prodaje blaga in
storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

100.922.500,00

72

KAPITALSKI PRIHODKI

439.696.845,87

720

Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0,00

721

Prihodki od prodaje zalog

0,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

73

PREJETE DONACIJE

730

Prejete donacije iz domačih virov

731

Prejete donacije iz tujine

74

TRANSFERNI PRIHODKI

91.717.407,00

740

Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij

91.717.407,00

11.126.000,00

439.696.845,87
4.180.000,00
0,00
4.180.000,00
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0,00

55

ODPLAČILA DOLGA

0,00

550

Odplačila domačega dolga

0,00

IX. SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VIII.-II.-V.-VIII.)

-395.384.921,03

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

0,0

XI. NETO FINANCIRANJE
(IV.+X.-IX.)

395.384.921,03

STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2004

395.384.921,03

2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
Proračunski sklad občine je račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. člen u Zakona o javnih ﬁnancah. Proračunska
rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 7.686.611,00 sit.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/006/2005
Ig, dne 16. decembra 2005
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

IVANČNA GORICA
5100.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Ivančna Gorica za leto
2006

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov-uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 102/04), prve
alineje 56. člena, ter tretjega odstavka 54. člena Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 8. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Grosuplje (Uradni list SRS, št. 38/87 in 9/89 v zvezi s 3. točko
statutarnega sklepa Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, št. 013-1/95 z dne 23. 12. 1994, Uradni list RS, št. 26/95)
in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. seji
dne 14. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Ivančna Gorica za leto 2006
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica
za leto 2006 znaša za poslovne prostore 0,2126 SIT/m2, za
stanovanjske prostore pa 0,3240 SIT/m2.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 42306-0003/2005
Ivančna Gorica, dne 14. decembra 2005
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

5101.

Sklep o izhodiščni ceni za izračun
sorazmernega dela stroška za pripravo
in opremljanje stavbnega zemljišča izven
območja urejanja stavbnega zemljišča za
Občino Ivančna Gorica za leto 2006

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje
stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica
(Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 5/95, 8/96 in 4/00)
in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na svoji
24. seji dne 14. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela
stroška za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča izven območja urejanja stavbnega
zemljišča za Občino Ivančna Gorica za leto 2006
1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica na dan
31. 12. 2005 znaša 1.012.099,00 SIT.
2. člen
Izhodiščna cena iz 1. člena tega sklepa se revalorizira
vsak mesec tekoče s povprečnim indeksom podražitve za
stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica
Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006
dalje.
Št. 42306-0004/2005
Ivančna Gorica, dne 14. decembra 2005
Župan
Občine Ivančna Gorica
Lampret Jernej l.r.

KRŠKO
5102.

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta dela mesta
Krško (Stara vas)

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in na podlagi 33. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno pre-
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čiščeno besedilo) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) župan Občine
Krško dne 14. 12. 2005 izdaja

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta dela mesta Krško
(Stara vas)
I.
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta dela mesta Krško (Stara vas), ki ga je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško, pod številko projekta
05-140-00.
II.
Dokumentacija bo v času uradnih ur javno razgrnjena
v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za
urejanje prostora in varstvo okolja ter v prostorih Krajevne
skupnosti Krško, CKŽ 23, Krško. Javna razgrnitev bo trajala
najmanj 30 dni od začetka veljavnosti tega sklepa.
III.
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo
svoje pisne pripombe in predloge vsi zainteresirani organi,
organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko
podajo pisno ali ustno na javni obravnavi, kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ali posredujejo v pisni obliki Občini Krško, Oddelku za urejanje prostora
in varstvo okolja, CKŽ 14, Krško.
IV.
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, dne 17. 1. 2006, ob 18.00 uri, v sejni sobi »A« Občine
Krško.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-1/2005 O502
Krško, dne 14. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

LJUBLJANA
5103.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju Mestne
občine Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2006 do
31. 3. 2006

Na podlagi 148. člena Ustave Republike Slovenije, Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 51. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in
28/01) izdajam

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju Mestne občine
Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2006, oziroma v obdobju
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januar – marec 2006, se ﬁnanciranje funkcij občine ter njenih
nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana
za leto 2005 in za iste programe kot v letu 2005.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v letu 2005, to je do višine 8.736.339.373
tolarjev.
3. člen
Po preteku začasnega ﬁnanciranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2006.
Št. 410-175/05-6
Ljubljana, dne 12. decembra 2005
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

LOGATEC
5104.

Program priprave občinskega lokacijskega
načrta za območje urejanja GL J4-C1 Staro
jedro Gorenji Logatec

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1,
v nadaljevanju: ZUreP-1) sprejme župan Občine Logatec

PROGRAM PRIPRAVE
občinskega lokacijskega načrta za območje
urejanja GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
prostorskega akta
Območje urejanja obsega staro jedro v Gorenjem Logatcu, ki se morfološko deli na tri enote:
1. območje gradu in okolice s pripadajočimi zgradbami
– 20.500 m2
2. območje cerkve, župnišča in ožje okolice cerkvenega
trga – 6.500 m2
3. območje zadružnega doma in ožje okolice avtobusnega postajališča – 2.700 m2.
Vse tri enote se stikajo z glavno cesto G2 102 (Tržaška
cesta).
Območje urejanja obsega ožje jedro Gorenjega Logatca
v skupni površini 29.700 m2. Gre za pretežno pozidano območje z objekti iz različnih zgodovinskih obdobij. Za grajskim
poslopjem se nahajajo športni objekti in drevesni park. Znotraj območja urejanja se nahaja 5 objektov kulturne dediščine. Območje urejanja prečka potok Logaščica, ki je varovan
s posebnim režimom. Tržaška cesta je rekonstruirana in ima
varovalni pas.
Razlog za pripravo Občinskega lokacijskega načrta GL
J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec (v nadaljevanju OLN GL
J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec) so potrebe po izvedbi
rekonstrukcij, adaptacij in rušitev obstoječih objektov ter potrebe po novogradnjah.
Pravna podlaga za sprejem OLN GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec je Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 dopolnjenega 2000,
in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 dopolnjenega 2000, za
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območje Občine Logatec (Uradni list RS, št. 9/91, 33/96,
75/04), ki med drugim določa območja, ki se bodo urejala z
občinskimi lokacijskimi načrti.
Odlok o OLN GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec
se bo sprejel po skrajšanem postopku, kot ga opredeljuje
34. člen ZUreP-1, saj se spremembe in dopolnitve prostorskega akta (5. člen Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec, Uradni list
RS, št. 32/97, 27/05) nanašajo na spremembo podrobnejše
namenske rabe in ne ovirajo oziroma spremninjajo osnovne
namenske rabe prostora.
II. Predmet in programska izhodišča sprejetja prostorskega akta
Predmet sprejetja je izdelava Občinskega lokacijskega
načrta za območje urejanja GL J4-C1 Staro jedro Gorenji
Logatec. V spremembah dolgoročnega plana iz leta 2004 je
navedeno, da bodo z namenom hitrejšega razvoja v okviru
prostorskih možnosti spodbude namenjene centralnim naseljem. Z OLN GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec se želi
določiti lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije,
velikosti in oblikovanja objektov ter eventualno prostorski
ukrepi po ZUreP-1.
Organizacija dejavnosti
Območje urejanja je opredeljeno kot območje urbanih
središč, kjer je predvidena enodružinska zazidava, gostejša
stanovanjska zazidava, javno-poslovni objekti in posamično
oblikovani objekti.
Predvideno je urejanje v treh enotah, kjer bo za vsako
enoto opredeljen poseben režim obdelave.
Med vrstami posegov so v območju urejanja predvidene
predvsem rekonstrukcije, spremembe namembnosti, rušitve
in novogradnje. Vsa komunalna infrastruktura je zgrajena,
priključitev nanjo je mogoča.
III. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Območje urejanja
Območje urejanja zajema naslednje parcele: 1, 15/1,
18/1, 18/2, 1838/1-del, 1838/15, 1838/16, 1838/2, 1838/3,
1838/4, 1838/5, 1838/7, 1838/8, 1838/9, 1869, 1870, 1871,
1875-del, 1878-del, 1880, 1881, 1883, 1884, 1885, 1892, 2,
303/5, 306/3, 309/1, 309/2, 309/3, 309/4, 316/11, 316/14,
316/15, 316/17-del, 316/2, *58/2, 1848/1-del, 1866/1-del,
1866/2-del, 1866/3-del, 29, 294/10, 294/11, 294/12, 294/13,
294/9, 295/1, 295/18, 295/19, 295/29, 295/30, 295/31,
295/32, 295/33, 295/6, 295/8, 297/1, 297/2, 298/1, 298/2,
299/3-del, 299/5, 299/6, 299/7, 299/8, 30/3 vse k.o. Gorenji
Logatec.
Lega območja urejanja
Območje urejanja zajema ožje območje starega jedra
Gorenji Logatec, pod hribom Tabor ob Tržaški cesti. Na jugozahodu je omejeno s potokom Logaščica.
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi prostorskega izvedbenega akta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave prostorskih izvedbenih aktov podati smernice za njihovo
pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
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– Ministrstvo za okolje in prostor (področje ohranjanja
narave, področje varstva okolja, področje upravljanja z vodami, ter oskrbe in čiščenja voda),
– Občina Logatec – lokalne ceste,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Ljubljana,
– Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– Adriaplin – Naklo d.o.o.,
– Komunalno podjetje Logatec,
– Druge občinske gospodarske javne službe, ter drugi
organi in organizacije v kolikor bi se v postopku priprave
prostorskih aktov izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo
delovno področje.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove
pridobitve
Pri pripravi osnutka občinskega lokacijskega načrta
se upoštevajo že izdelana strokovna gradiva in pridobljeni
podatki, ter upošteva določila Pravilnika o vsebini, obliki in
načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov
ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list SR, št.
86/04), ter Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS,
št. 40/04).
VI. Roki za pripravo prostorskega akta
– Občina Logatec zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu
1:5000 z minimalnim tehničnim poročilom) po sprejetju tega
programa priprave.
– Občina Logatec pridobi smernice za načrtovanje s
strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa
priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje
v 15 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela analizo smernic ter ob upoštevanju
le te ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje
prostorske ureditve po prejemu smernic.
– Izdelovalec zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag,
določenih v V. točki tega programa priprave.
– Izdelovalec izdela predlog OLN GL J4-C1 Staro jedro
Gorenji Logatec.
– Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga
OLN GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Občina Logatec obvesti javnost o kraju in času javne
razgrnitve in javne obravnave z objavo v uradnem glasilu, ter
na krajevno pristojen način.
– Občina Logatec v času javne razgrnitve organizira
javno obravnavo.
– Občina Logatec z izdelovalcem preuči pripombe in
predloge.
– Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega
upoštevanja.
– Izdelovalec zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev
strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog OLN GL J4-C1
Staro jedro Gorenji Logatec.
– Občina Logatec pozove nosilce urejanja prostora iz
IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v
15 dneh po prejemu vloge.
– Občinski svet sprejme Odlok o OLN GL J4-C1 Staro
jedro Gorenji Logatec.
– Objava Odloka v Uradnem glasilu Občine Logatec.
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akta

VII. Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem prostorskega

Za izdelavo strokovnih podlag ter izvedbo ostalih potrebnih del v okviru sprejetja OLN GL J4-C1 Staro jedro
Gorenji Logatec zagotovi sredstva Občina Logatec.
VIII. Objava programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in prične
veljati s podpisom župana.
Št. 350-03/05-9
Logatec, dne 16. decembra 2005
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.

MEDVODE
5105.

Poslovnik nadzornega odbora Občine
Medvode

Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, številka 72/93, 6/94 – odločba
US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US,
63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 59/99 – odločba US,
70/00, 51/02, 108/03 – odločba US, 72/05 in 48.e člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, številka 34/95, 47/95,
69/04) je nadzorni odbor Občine Medvode na 10. seji dne
17. 11. 2005 sprejel
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slovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, ter spoštovati dostojanstvo, dobro
ime in osebnostno integriteto posameznikov.
4. člen
Nadzorni odbor ima pravico zahtevati in dobiti podatke
od župana in občinske uprave in od odgovornih oseb posrednih in neposrednih uporabnikov, navedenih v 18. členu
tega poslovnika, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih
nalog. Nadzorni odbor zahtevo po podatkih v pisani obliki
posreduje županu ali odgovorni osebi. Župan ali odgovorna
oseba je dolžna nadzornemu odboru podatke posredovati v
petih dneh.
Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in
dobiti podatke iz prejšnjega odstavka, ki so mu potrebni pri
opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.
5. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora in za izvedbo
nadzorov se zagotovijo v posebnih postavkah proračuna
Občine Medvode.
6. člen
Nadzorni odbor ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju izvolijo člani nadzornega odbora z večino
glasov vseh članov.
7. člen
Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.
II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA

POSLOVNIK
nadzornega odbora Občine Medvode

8. člen
Nadzorni odbor dela in odloča na sejah, ki jih vodi in
sklicuje predsednik nadzornega odbora.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

9. člen
Prvo sejo nadzornega odbora po skliče predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.

1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija dela nadzornega odbora Občine Medvode (v nadaljevanju: nadzorni
odbor).
2. člen
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe
v občini.
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje ﬁnančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti
poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in
ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih
proračunskih sredstev.
3. člen
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko
je njegovo poročilo dokončno.
Nadzorni odbor mora ob obveščanju javnosti spoštovati
pravice strank.
Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora
dolžni varovati osebne podatke ter državne, uradne in po-

10. člen
Predsednik nadzornega odbora:
– vodi in organizira dela nadzornega odbora,
– sklicuje in vodi seje,
– določi predlog dnevnega reda,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte odbora,
– nadzoruje izvajanje sklepov,
– sodeluje z občinski svetom, županom, delovnimi telesi
sveta in občinsko upravo,
– sodeluje na sejah občinskega sveta,
– opravlja druge naloge, določene s tem poslovnikom.
11. člen
Predsednik nadzornega odbora skliče sejo:
– na lastno pobudo,
– na zahtevo večine članov odbora.
12. člen
Če predsednik nadzornega odbora po prejemu zahteve
večine članov nadzornega odbora seje ne skliče v 20 dneh, jo
skliče član nadzornega odbora, ki je vlagatelj zahteve.
13. člen
Predsednik nadzornega odbora določi predlog dnevnega reda in ga pošlje skupaj z gradivom praviloma 7 dni pred
sejo članom nadzornega odbora.
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14. člen
Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih
točk, na začetku vsake predlagatelj lahko poda obrazložitev.
15. člen
Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotna
večina članov nadzornega odbora. Nadzorni odbor sprejema
odločitve z večino glasov vseh članov.
16. člen
Nadzorni odbor sprejema odločitve v obliki sklepov.
Po končani razpravi se o obravnavani zadevi pripravi
predlog sklepa in opravi glasovanje.
Glasovanje je javno ali tajno.
Javno glasovanje se opravi z dviganjem rok po predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti
predlogu. Če je o isti zadevi izoblikovanih več predlogov,
se o predlogih sklepov glasuje tako, da se najprej glasuje
za predlog, ki ga je podal predsednik nadzornega odbora,
nato pa o predlogih, ki so jih podali člani, po vrstnem redu
vloženih predlogov.
Nadzorni odbor lahko sklene, da se o predlogu sklepa
odloča s tajnim glasovanjem. Predlog sklepa se napiše na
glasovnico, pod besedilom predloga sklepa se na desni strani vpiše beseda: ZA in na levi strani beseda PROTI.
Izid glasovanja razglasi predsednik nadzornega odbora.
17. člen
O sejah nadzornega odbora se piše zapisnik, v katerega se zapišejo podatki o poteku seje, udeležencih seje, sprejemanju dnevnega reda, razpravljavcih in vsebini razprave k
posameznih točkah dnevnega reda, predlogih sklepov, izidu
glasovanja o posameznem predlogu sklepa.
Priloga zapisnika je gradivo, ki ga nadzorni odbor obravnava.
18. člen
Nadzornemu odboru se hkrati z vabilom za naslednji
sejo posreduje tudi predlog zapisnika prejšnje seje, ki ga
nadzorni odbor potrdi, kolikor pa imajo predsednik in člani
pripombe k predlogu zapisnika, se pripombe vnesejo.
Zapisnik po potrditvi podpiše predsednik nadzornega
odbora.
19. člen
Na seji nadzornega odbora so lahko prisotne tudi tiste
osebe, ki jih vabi predsednik nadzornega odbora, kolikor pa
nadzorni odbor na seji izvaja nadzor, pa so lahko prisotni tudi
predstavniki nadzorovane osebe.
20. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
III. POSTOPEK IN NAČIN DELA PRI NADZORU
21. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki vsebuje letni nadzor zaključenega računa proračuna, zaključnih
računov ﬁnančnih načrtov javnih zavodov in javnih podjetij ter
občinskih skladov, ter drugih porabnikov proračunskih sredstev, predloga proračuna in ﬁnančnih načrtov javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov proračunskih sredstev ter letni nadzor razpolaganja z občinskim
premičnim in nepremičnim premoženjem.
V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S programom seznani nadzorni odbor občinski svet in
župana.
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Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga
občinski svet ali župan.
22. člen
Predlog letnega programa nadzora pripravi predsednik
nadzornega odbora in ga predloži nadzornemu odboru v
sprejem.
Letni program nadzora opredeljuje roke, v katerih se
opravi nadzor posamezne nadzorovane osebe.
Letni program nadzora se posreduje nadzorovanim
osebam, ki so vključene v letni program nadzora, najkasneje
7 dni pred izvedbo nadzora.
23. člen
Župan in občinska uprava sta dolžna v decembru vsakega
leta nadzornemu odboru podati poročilo o razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem za tekoče leto.
O svojih ugotovitvah nadzorni odbor obvesti občinski svet.
24. člen
Župan in občinska uprava sta dolžna nadzornemu
odboru podati v obravnavo predlog proračuna, rebalansa
proračuna in zaključni račun proračuna občine. O svojih
ugotovitvah nadzorni odbor obvesti občinski svet. Poročilo
nadzornega odbora se posreduje občinskemu svetu skupaj
s predlogom proračuna, rebalansa proračuna in zaključni
račun proračuna občine, kot obvezna priloga.
25. člen
Nadzorni odbor lahko opravlja občasne nadzore, ki niso
vključeni v letni program nadzora.
Občasne nadzore nadzorni odbor določi sproti po lastni
presoji na osnovi:
– pobud občinskega sveta;
– pobud župana;
– pobud članov nadzornega odbora.
O izboru nadzorovane stranke se nadzorni odbor odloča samostojno in izda o tem ustrezen sklep, ki se dostavi
nadzorovani osebi najkasneje 7 dni pred izvedbo nadzora in
mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora.
26. člen
Nadzorni odbor izda nadzorovani osebi sklep o izvedbi
nadzora.
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev
vsebine nadzora, časa in kraja nadzora ter člane nadzornega
odbora, ki bodo nadzor opravljali, oziroma podatek, da bodo
nadzor opravljali vsi člani nadzornega odbora.
Nadzor lahko opravlja celoten nadzorni odbor ali posamezni člani nadzornega odbora, ki jih za posamezno zadevo
določi predsednik nadzornega odbora.
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravijo člani nadzornega odbora, ki so
nadzor opravili.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane
osebe dolžne nadzornemu odboru ali članom, ki opravljajo
nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo in podatke,
sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in
dajati pojasnila.
Po opravljenem pregledu pripravi nadzorni odbor ali
člani, ki so nadzor opravili, predlog poročila, v katerem je
navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet
pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov.
Predlog poročila nadzorni odbor pošlje nadzorovani
osebi, ki ima pravico v roku trideset dni od prejema predloga
poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor
mora o ugovoru odločiti v tridesetih dneh. Dokončno poročilo
pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu
in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.
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V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljeni sum, da je nadzorovana ali odgovorna oseba storila
prekršek ali kaznivo dejanje, je svoje ugotovitve dolžan posredovati pristojnemu organu pregona.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so
dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in
v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
27. člen
Za posamezne strokovne naloge nadzora se lahko določi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet.
28. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju neposrednih in posrednih
proračunskih uporabnikih, mora o teh kršitvah v petnajstih
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo
in Računsko sodišče RS.
Hujše kršitve predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov so:
– hujše kršitve zakona o javnih ﬁnancah, zakona o javnih naročilih in zakona o izvrševanju proračuna RS.
29. člen
O nadzoru se vodi spis, ki ga sestavljajo vse listine ali
kopije listin, ki so predmet nadzora, ugotovitve oseb, ki izvajajo
nadzor, navedbe odgovornih oseb nadzorovane osebe, zapisnik seje nadzornega odbora, na kateri se je obravnaval predlog poročila, predlog poročila, ugovori in končno poročilo.
30. člen
Poročilo izvedenca obravnava nadzorni odbor in na
podlagi tega oblikuje predlog poročila in ga pošlje nadzorovani osebi.
31. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega
odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je treba navesti
okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.
32. člen
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
33. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se
smiselno uporabljajo določila poslovnika o delu občinskega
sveta.
34. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 032-3/05
Medvode, dne 17. novembra 2005
Predsednik
nadzornega odbora
Ferdinand Trupej l.r.
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MEŽICA
5106.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
načinu izvajanja gospodarske javne službe in
merilih za podelitev koncesije za distribucijo
in dobavo zemeljskega plina ter graditev
in upravljanje distribucijskega omrežja
zemeljskega plina v Občini Mežica

Na podlagi 3., 7. in 55. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 30. člena
energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, popravek
8/00 in 51/04), 3. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za
opravljanje energetske dejavnosti (Uradni list RS, št. 66/05)
in 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99,
73/00 in 10/03) je Občinski svet Občine Mežica na 24. seji
dne 12. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
izvajanja gospodarske javne službe in merilih
za podelitev koncesije za distribucijo in dobavo
zemeljskega plina ter graditev in upravljanje
distribucijskega omrežja zemeljskega plina v
Občini Mežica
1. člen
S tem odlokom se usklajuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe in merilih za podelitev koncesije za distribucijo in dobavo
zemeljskega plina ter graditev in upravljanje distribucijskega
omrežja zemeljskega plina v Občini Mežica (Uradni list RS,
št. 98/02, v nadaljevanju: »Odlok«) z določbami Zakona o
spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 51/04) ter 3. členom Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti (Uradni
list RS, št. 66/05).
2. člen
Spremeni se prvi stavek 1. člena Odloka tako, da se
glasi: »Ta Odlok ureja način izvajanja gospodarske javne
službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe
dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (v nadaljevanju: javni službi) v Občini Mežica (v nadaljevanju: koncedent).«
V drugem stavku 1. člena Odloka se besedilo »javno
službo« nadomesti z besedilom »javni službi«.
V tretjem stavku 1. člena Odloka se besedilo »javna
služba« nadomesti z besedilom »javni službi«.
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 2. člena Odloka tako, da
se glasi:
»Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina in dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem se v občini opravljata kot izbirni lokalni
gospodarski javni službi.
Javna služba dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja obsega:
– izvajanje distribucije zemeljskega plina,
– upravljanje, obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja tako, da je zagotovljena dolgoročna zmogljivost omrežja,
ki omogoča priključitev in dostop do omrežja ter povezavo s
prenosnim omrežjem zemeljskega plina,
– zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom,
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– priključevanje energetskih objektov in naprav uporabnikov na omrežje v skladu s splošnimi pogoji za dobavo
in odjem,
– omogočanje dostopa do distribucijskega omrežja,
– zagotavljanje sistemskih storitev,
– pripravo in izvajanje sistemskih obratovalnih navodil
in splošnih pogojev za dobavo in odjem.
Dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem obsega:
– zagotavljanje zemeljskega plina predpisane kvalitete
tarifnim odjemalcem pod splošnimi pogoji,
– prodajo zemeljskega plina tarifnim odjemalcem v skladu s tarifnim sistemom,
– informiranje tarifnih odjemalcev o gibanjih in značilnostih njihove porabe.«
4. člen
Spremeni se prvi stavek 3. člena Odloka tako, da se
glasi: »Koncesionar mora za izvajanje javne službe dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega
plina tarifnim odjemalcem v Občini Mežica izpolnjevati naslednje pogoje:«
V drugi alinei 3. člena se besedilo »licenco za distribucijo in dobavo plina in upravljanje distribucijskega sistema«
nadomesti z naslednjim besedilom: »licenco za dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in licenco za dobavo, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z zemeljskim plinom«.
5. člen
V 4. členu Odloka se dodata nov tretji in četrti odstavek,
ki glasita:
»Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina izda po javnem pooblastilu koncesionar po predhodnem soglasju Agencije za energijo.
Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina
iz distribucijskega omrežja sprejme po javnem pooblastilu
koncesionar s soglasjem občinskega sveta koncedenta. K
splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina
iz distribucijskega omrežja mora koncesionar pred njihovo
izdajo pridobiti soglasje Agencije za energijo.«
6. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena Odloka tako, da
glasi: »Koncesija za izvajanje javnih služb se koncesionarju
podeli za obdobje 30 let oziroma za izvajanje dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem do 1. 7. 2007 in prične
veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe.«
7. člen
Spremeni se prvi odstavek 15. člena Odloka tako, da
se glasi: »Višino tarifnih postavk za obračunavanje dobavljenega zemeljskega plina (prodajne cene zemeljskega plina)
za različne skupine odjemalcev določa tarifni sistem za zemeljski plin na distribucijskem omrežju, ki ga izdela in javno
objavi koncesionar potem, ko da nanj soglasje občinski svet
koncedenta.«
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– Sistemska obratovalna navodila za distribucijo in dobavo zemeljskega plina na območju Občine Mežica,
–Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja na območju Občine Mežica (Uradni
list RS, št. 77/03).
9. člen
V primeru neskladja med določbami tega Odloka in določbami sklenjene koncesijske pogodbe veljajo do uskladitve
koncesijske pogodbe s tem Odlokom določbe tega Odloka.
10. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-04-112/05
Mežica, dne 12. decembra 2005
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l.r.

5107.

Na podlagi 29. 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 in 51/02), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in
16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99,
73/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Mežica na 24. seji
dne 12. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Mežica za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mežica za leto 2005
(Uradni list RS, št. 24/04 in 56/05) se spremeni 2. člen tako,
da se glasi:
A.
I.
70

71
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Koncesionar mora izdati splošna akta iz 5. člena tega
Odloka in tarifni sistem iz 7. člena tega Odloka v roku 3 mesecev od sprejetja tega Odloka.
Ob uveljavitvi aktov iz prejšnjega odstavka prenehajo
veljati:
– Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina
iz distribucijskega omrežja na območju Občine Mežica (Uradni list RS, št. 113/03),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Mežica za leto 2005

72

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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
706 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

Rebalans 05
549.753,00
400.810,00
298.449,00
243.399,00
22.054,00
32.996,00
0,00
53.371,00
31.486,00
1.028,00
67,00
20,00
20.770,00
48.990,00
28.990,00
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73

74

II.
40

41

42

43

III.
B.
IV.
75

V.
44

VI.
C.
VII.
50

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih
virov
731 Prejete donacije iz tujine
Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
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 transferi v tujino
Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim in
ﬁz. osebam, ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
proračunski presežek (proračunski
primanjkljaj): I.-II.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev: 750+751+752
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
dana posojila in povečanje kapitalskih deležev: 440+441+442
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev: IV.-V.
RAČUN FINANCIRANJA
zadolževanje: 500
Zadolževanje
500 Domače zadolževanje

Št.

0,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
143.943,00
143.943,00
644.864,00
169.532,00
35.156,00
5.964,00
126.372,00
40,00
2.000,00
224.808,00
2.000,00
104.921,00
48.319,00
69.568,00
0,00
49.183,00
49.183,00
201.341,00
0,00
174.848,00
26.493,00
-95.111,00

16,00
16,00
16,00
0,00
0,00
2.376,00
2.376,00
2.376,00
0,00
0,00
-2.360,00
23.017,00
23.017,00
23.017,00

VIII.
55
IX.
X.
XI.
XII.
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odplačilo dolga: 550
Odplačilo dolga
550 Odplačilo domačega dolga
sprememba stanja sredstev na računih: I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.
neto zadolževanje: VII.-VIII.
neto ﬁnanciranje: (VI.+VII.-VIII.-IX.
= III.)
stanje sredstev na računih dne
31. 12. 2004

12545

20.000,00
20.000,00
20.000,00
-94.454,00
3.017,00
95.111,00
127.795,00

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02-103/05
Mežica, dne 12. decembra 2005
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l.r.

5108.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Mežica
v letu 2006

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99,
70/00 in 51/02), 33. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 30. člena
Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in
16/03) in 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Mežica (Uradni list RS, št. 28/99 in 16/03) je župan Občine
Mežica dne 1. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju Občine Mežica v letu
2006
1. člen
S tem sklepom se do sprejetja proračuna Občine Mežica
(v nadaljevanju: občina) za leto 2006, vendar najdalj za prve tri
mesece leta 2006, ureja način in obseg ﬁnanciranja funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov.
Začasno ﬁnanciranje občinskega proračuna se lahko po
preteku prvih treh mesecev v letu 2006 podaljša na predlog
župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za
ﬁnanciranje funkcij občine.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se vse do sprejetja
proračuna občine za leto 2006 ﬁnanciranje začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za leto 2005 in za iste programe kot v
letu 2005. V tem obdobju veljajo in se uporabljajo določila občinskega odloka, ki ureja izvajanje proračuna za leto 2005.
V obdobju začasnega ﬁnanciranja ni možno pričenjati
novih investicij.
3. člen
Ne glede na določila tega sklepa se v polnem znesku
plačujejo stroški, ki so nastali v letu 2005 na osnovi proračuna za leto 2005 in v tem letu niso mogli biti plačani. Ti stroški
se vnesejo v proračun za leto 2006. Prav tako se lahko
poravnajo obveznosti, ki jih ima občina do izvajalcev del po
sklenjenih pogodbah v letu 2005.
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4. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo porabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2005.

4. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo porabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2005.

5. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje
na dan 31. 12. 2005.

5. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje
na dan 31. 12. 2005.

6. člen
Po uveljavitvi proračuna občine za leto 2006 se v obdobju začasnega ﬁnanciranja plačane obveznosti vključijo v
proračun občine za leto 2006.
Doseženi in razporejeni prihodki v obdobju začasnega
ﬁnanciranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
2006.

6. člen
Po uveljavitvi proračuna občine za leto 2006 se v obdobju začasnega ﬁnanciranja plačane obveznosti vključijo v
proračun občine za leto 2006.
Doseženi in razporejeni prihodki v obdobju začasnega
ﬁnanciranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
2006.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2006
dalje.

Št. 403-04-101/05
Mežica, dne 1. decembra 2005
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l.r.

5109.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Mežica
v letu 2006

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99,
70/00 in 51/02), 30. člena Statuta Občine Mežica (Uradni
list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03), 33. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02) in 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št.
16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Mežica na 24.
seji dne 12. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju Občine Mežica v letu
2006
1. člen
S tem sklepom se do sprejetja proračuna Občine Mežica (v nadaljevanju: občina) za leto 2006, ureja način in obseg
ﬁnanciranja funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi
določenih namenov.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se vse do sprejetja
proračuna občine za leto 2006 ﬁnanciranje začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za leto 2005 in za iste programe kot v
letu 2005. V tem obdobju veljajo in se uporabljajo določila občinskega odloka, ki ureja izvajanje proračuna za leto 2005.
V obdobju začasnega ﬁnanciranja ni možno pričenjati
novih investicij.
3. člen
Ne glede na določila tega sklepa se v polnem znesku
plačujejo stroški, ki so nastali v letu 2005 na osnovi proračuna za leto 2005 in v tem letu niso mogli biti plačani. Ti stroški
se vnesejo v proračun za leto 2006. Prav tako se lahko
poravnajo obveznosti, ki jih ima občina do izvajalcev del po
sklenjenih pogodbah v letu 2005.

Št. 403-04-102/05
Mežica, dne 12. decembra 2005
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l.r.

5110.

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu
Mežica

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev
za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 110/98, 84/98,
102/00, 111/00 in 92/02) in 16. člena Statuta Občine Mežica
(Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet
Občine Mežica na 24. seji dne 12. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
1. člen
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v
vrtcu Mežica so:
Oskrbnina v dnevnem (9-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:
I.
starostna skupina (od 1 do 3 let)
95.700,00 SIT
II.
starostna skupina (od 3 do 6 let)
74.223,00 SIT
Oskrbnina v poldnevnem (4–6-urnem) varstvu otrok v
oddelkih, z malico in kosilom je:
I.
starostna skupina (od 1 do 3 let)
84.302,00 SIT
II.
starostna skupina (od 3 do 6 let)
65.378,00 SIT
Oskrbnina v poldnevnem (4–6-urnem) varstvu otrok v
oddelkih, z malico je:
I.
starostna skupina (od 1 do 3 let)
81.102,00 SIT
II.
starostna skupina (od 3 do 6 let)
62.178,00 SIT
2. člen
Dnevni strošek prehrane v ceni je:
Malica
Kosilo

125,00 SIT
160,00 SIT
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 640-01-118/05
Mežica, dne 12. decembra 2005
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l.r.

5111.

Program športa v Občini Mežica za leto 2006

Na podlagi 29. 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 in 51/02), Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta Občine
Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski
svet Občine Mežica na 24. seji dne 12. 12. 2005 sprejel

PROGRAM
športa v Občini Mežica za leto 2006
I. UVOD
Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja
posameznika. Ljudje se ukvarjajo s športom na osnovi interesa prostovoljno. Z njim se lahko ukvarjajo neorganizirano,
lahko pa se združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah.
Z občinskim programom športa občina soustvarja pogoje za razvoj športa. Občinski program zajema celostno
organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno
rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov, ki
je v javnem interesu in se soﬁnancira iz javnih sredstev.
V športne dejavnosti se lahko vključijo prebivalci v vseh
obdobjih življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in
mladine zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost v
občinskem programu športa.
Glede na usmeritve občinskega programa bo občina
soﬁnancirala šport po merilih za izbor in uresničevanje letnih
programov, ki jim bodo morali zadostiti posamezni nosilci
in izvajalci športne dejavnosti. Uresničevanje programa bo
spremljal odbor za šport oziroma posledično občinski svet.
S sprejetjem Pravilnika za vrednotenje športih programov v Mežici so bili dani temelji za razvoj športa.
Stanje na področju športa spremlja odbor za šport, ocenjuje pa Športna zveza Mežica s svojimi odbori in komisijami,
ustrezne sklepe pa sprejema Občinski svet Občine Mežica.
Letni program športa zagotavlja, da bo Občina Mežica
v letu 2006 otrokom, mladini, rekreativcem, kategoriziranim
športnikom in drugim udeležencem športnih programov in
uporabnikov športnih objektov zagotovila primeren standard
športnih in rekreativnih storitev.
II. IZHODIŠČA OBČINSKE STRATEGIJE RAZVOJA
ŠPORTA
Šport sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju
med delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje in spodbuja
njegovo ustvarjalnost. S spoštovanjem pravil in korektnim
odnosom do vseh udeležencev športa spodbuja medsebojno
sodelovanje in vlogo posameznika v skupini.

Št.
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Ravno tako mora postati šport pomemben dejavnik
ozaveščanja o zdravju. Šport v pomembnem delu predstavlja
pri nas in v svetu dejavnik preprečevanja in zdravljenja vrste
sociopatoloških pojavov, zlasti med mladimi.
V posameznih športnih zvrsteh so športniki iz Mežice
dosegali in dosegajo rezultate mednarodne vrednosti, ki so
za občane pomemben dejavnik identitete. S tem so prispevali
in prispevajo pomemben delež k uveljavitvi občine.
Razvoj športne kulture predstavlja v praksi eno pomembnejših nalog časa, ki ga živimo. Premajhna športna
aktivnost lahko pomeni pomemben primanjkljaj v življenju
posamičnih generacij.
Odgovornost je v tej točki nedeljiva, zato zahteva zavestne napore vseh, tako posameznikov, družine, vrtca, šol,
društev, športnih združenj, občine in države.
Občani Mežice cenijo vrhunsko športno ustvarjalnost,
gledajo in obiskujemo športne prireditve, predvsem pa se s
športom množično ukvarjajo. Šport je tudi pomembna sestavina institucionalne vzgoje in izobraževanja.
Sklenemo lahko, da je šport pomembno javno dobro in
tudi ekonomska kategorija, zato je smiselno, da ga občina
spodbuja in soﬁnancira. Za uresničevanje javnega interesa
v športu se na ravni države zagotavlja izvajanje nalog skupnega pomena, na ravni lokalnih skupnosti pa neposredno
izvajanje nalog, ki so v javnem interesu.
III. USMERITVE OBČINSKEGA PROGRAMA ŠPORTA
Občina uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za realizacijo dela občinskega programa,
s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje
in razvoj športnih dejavnosti ter sodelovanjem pri načrtovanju, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov in
vodenjem stimulativne ﬁnančne politike na področju športa
v okviru proračuna.
Občina bo spodbujala vse oblike športne dejavnosti ter
strokovno-razvojne naloge skupnega pomena.
Usmeritve na področju športne vzgoje
Z različnimi propagandnimi akcijami in animacijskimi
programi povečati motivacijo otrok in mladine za šport.
Usmeritve na področju športne rekreacije (športa za
vse in vsakogar)
Povečati število redno športno aktivnih prebivalcev.
Izboljšati športno rekreativne programe za različne ciljne skupine glede na spol, starost, osebne potrebe, raven
znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti.
Usmeritve kakovostnega športa
Omogočiti delovanje in razvoj kakovostnega športa.
Usmeritve v izpeljavi skupnih strokovnih in razvojnih
nalog
Ugotoviti stanje na področju strokovnih kadrov in strokovnih razvojnih programov ter bolj načrtno razvijati uveljavljanje stroke.
Najemnine za uporabo javnih športnih objektov (tudi
šolskih) morajo biti za otroke in mladino, ljudi s potrebnimi
potrebami (invalidi) neproﬁtne.
Usmeritve v gradnjo oziroma obnovo športnih objektov
Revitalizirati (obuditi) športne objekte, kot so:
– letno telovadišče pri kopališču,
– igrišče na Poleni,
– celostno urediti igrišče pred osnovno šolo Mežica,
– kompleks nogometnega igrišča,
– kolesarske poti v Mežici in okolici.
IV. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
Razvojnih in strokovnih nalog ne moremo dovolj natančno razmejiti med posamezne sklope neposredne dejavnosti,
omogočajo pa uspešnost na vseh področjih športa. Brez
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uresničevanja teh nalog bi slovenski šport v primerjavi z razvitim svetom izredno hitro nazadoval. Namen je zagotoviti
takšne možnosti, standarde in normative za izpeljavo športne
dejavnosti, ki bodo primerljivi s športno razvitimi državami.
Kot narod s številčno šibko populacijo moramo še bolj krepiti
temeljne možnosti za športno uspešnost, da bi dosegali mednarodno odličnost. Le tako bomo lahko enakovredno vstopili
v športno-kulturni prostor razvitega sveta.
Velike športne prireditve lahko pospešujejo motivacijo
za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za
šport, gospodarstvo in turizem.
Občina Mežica je sprejela dvoletni proračun 2004 in
2005, v letu 2006 pa so predvidena ﬁnančna sredstva za
področje športa v višini 12,328.000 SIT.
7 MIO se bo razdelilo športnim društvom/klubom po
pravilniku, 3 MIO prejme Športna zveza Mežica za svoje
delovanje ter društva in klubi, ki ne zadostujejo pogojem
po pravilniku, 2.328.000 SIT pa je namenjeno neproﬁtnim
organizacijam in ustanovam, subvencijam, vzdrževanju objektov itd.
2.328.000 SIT je razdeljeno po naslednjih postavkah:
– Maraton Kralja Matjaža
– Zveza športnih društev Ravne na Koroškem
– zavarovalne premije za kopališče
– vzdrževanje tenis igrišča
– vzdrževanje nogometnega igrišča.
Strokovne naloge na področju načrtovanja in gradnje
novih ter posodobitve obstoječih športnih objektov in gospodarjenja z njimi:
– pripraviti analizo o smiselnosti obnove letnega kopališča, ter analizo nadaljnje namembnosti površine letnega
kopališča
– pripraviti analizo o zagonu oziroma postavitvi smučišča oziroma pomoč lastniku (upravljavcu) smučišč
– pripraviti projekt o možnosti namestitve tribun v športno halo
– pripraviti projekt o prenovi letnega telovadišča
– pripraviti analizo o možnosti ter ponovni zgraditvi
˝Trim steze˝
– pripraviti projekt o kolesarski in pešpoti proti Prevaljam
Prednostni seznam nalog in časovne omejitve
Naloga
Analiza stanja športnih društev/klubov
Ureditev igrišča na Poleni
Kolesarska povezava med Mežico in Prevaljami
Ureditev letnega telovadišča
Postavitev trim steze
Ureditev smučišča

Uresničitveni terminski
plan
v letu 2006
v letu 2006
v letu 2006
še ni določeno
do leta 2010
še ni določeno

V. OBJEKTI IN POVRŠINE, NAMENJENI ŠPORTNO
REKREATIVNI DEJAVNOSTI
V Občini Mežica razpolagamo s 16 športnimi objekti, v
objektih in na odprtih športnih površinah v lasti Občine Mežica, Društva za Šport in rekreacijo ter malo telovadnico in
športno dvorano pri osnovni šoli.
– Mala telovadnica
– Športna dvorana
– Kompleks zunanjih igrišč pri OŠ (košarkarsko, rokometno igrišče in nogometno igrišče je omejeno – brez
golov)
– Balinišče na kopališču v sklopu športne sekcije Društva upokojencev
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– Nogometno igrišče z atletsko stezo, ki je omejena
(grob kamen)
– Improvizirano igrišče za odbojko pri domu Tabornikov
– Omejeno nogometno, košarkarsko in odbojkarsko
igrišče na Poleni
– Igrišče za odbojko na mivki na kopališču
– Omejeno letno telovadišče in igrišča za odbojko
– Velik letni bazen – nefunkcionalen
– Mali letni bazen – nefunkcionalen
– Drsališče (obratuje samo pozimi)
– Strelišče zaprto v narodnem domu
– Proga za gorsko kolesarjenje (4 cross) na Jesenikovem
– Smučišče Mežica – ne obratuje
– 3 zunanja teniška igrišča
– kolesarske proge.
VI. ŠPORTNIKI IN ŠPORTNI DELAVCI V ŠPORTNIH
DRUŠTVIH, KLUBIH
V letu 2006 bo v Občini Mežica na področju športa in rekreacije delovalo predvidoma 23 športnih društev in klubov.
V društvih bo na področju športne vzgoje in vadbe
športnikov delovalo več kot 30 strokovnih delavcev in trenerjev. Športna društva in klubi imajo po podatkih Športne zveze
Mežica ca. 1600 članov, ki se uvrščajo v kakovostni, vrhunski
šport in rekreativni šport.
Po podatkih Športne zveze Mežica v Občini Mežica tekmuje 11 članov v državnem razredu (OK Mežica), v mladinskem, perspektivnem in mednarodnem razredu pa nimamo
predstavnikov.
V športno zvezo Mežica je včlanjenih 23 klubov.
Klub/društvo

Št. članov

KMN Polena
NK Akumulator
DŠR Ok Mežica
DŠR Gimnastika
DŠR Smučarski klub
Tekaški klub Grča
Planinsko društvo
Taborniško društvo
Športni klub tenis
Društvo upokojencev
Mežica
Košarkarski klub
Šahovski klub
Športni klub Štalekar
Karate klub
Alpski klub Mežica
KMN Kameleon
Strelsko društvo
DŠR namizni tenis
Nitro sport klub
KMN Agronavti
Športno društvo Sara
Perkmandelc
Kolesarski klub Frirajd

15
86
125
36
77
74
663
ne deluje
121
/
ne deluje
44
107
38
33
12
/
17
54
13
57
85
17
1674 članov

Število kakovostno-vrhunskih športnikov

1
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VII. UPORABNIKI ŠPORTNIH OBJEKTOV
Na podlagi podatkov Športne zveze Mežica ocenjujemo, da bo v letu 2006 športne objekte v Občini Mežica obiskalo predvidoma 14 različnih uporabnikov.
Poleg osnovne šole in vrtca Mežica športni hali uporabljajo naslednji uporabniki:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Klub/društvo
KMN Polena
NK Akumulator
DŠR – OK Mežica
DŠR – Gimnastika
DŠR – Smučarski klub
Športni klub Tenis
Karate Klub
KMN Kameleon
DŠR – Namizni tenis
Nitro sport klub
KMN Agronavti
Športno društvo Sara
Perkmandelc
Društvo Osteoporoza

Športni center pri osnovni šoli Mežica vključuje športno
dvorano in malo telovadnico ter druge športne površine, ki
pa so povečini dotrajani in uničeni.
V letošnjem letu bi naj občina pristopila k obnovi šole
in posledično k obnovi zunanjih igrišč, ki zaradi dotrajanosti
komaj še služijo svojemu namenu.
VIII. PROGRAM
1. Nacionalni program športa
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji bo temeljni okvir vseh programov športa in rekreacije v Občini
Mežica. V raznovrstne programe športne vzgoje otrok in mladine, športne rekreacije, kakovostnega in vrhunskega športa,
športa mladih, dotacije športnim klubom in društvom, strokovnega izobraževanja, nagrad in priznanj, športnih prireditev
ter športa invalidov, bomo predvidoma vključili 3.000 otrok,
mladine, rekreativcev in drugih udeležencev športnih programov ter uporabnikov športnih objektov v Občini Mežica.
2. Športni programi
Športna društva, klubi v Občini Mežica bodo izvajali:
1. rekreativne programe na področjih športne rekreacije, kegljanja, planinarjenja, kolesarjenja, ﬁtnesa in sankanja
2. športne programe v individualnih športnih panogah:
aerobika, gorsko kolesarstvo, karate, kegljanje, namizni
tenis, sankanje, gimnastika, športno plezanje, tenis, smučanje, deskanje na snegu, potapljanje, badminton, atletika
in šah
3. športne programe v kolektivnih športnih panogah:
nogomet in odbojka
Športni programi v Občini Mežica bodo v letu 2006 razvrščeni na podlagi meril in kriterijev, pravilnika o vrednotenju
športa ter letnem programu športa v Občini Mežica.
3. Prednostni športni programi
Občina Mežica na podlagi doseženih rezultatov, razvitosti in pogojev, določa dva prednostna športna programa
in njune nosilce. To sta med kolektivnimi športi nogomet in
odbojka.
Prav tako imajo prednostne lastnosti športi (programi),
ki kakorkoli prispevajo k boljši prepoznavnosti kraja oziroma
so medijsko zanimivi in medijsko dobro podprti.
4. Športe prireditve
Športna društva in klubi v Občini Mežica bodo v letu
2006 organizirali predvidoma naslednje prireditve:
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– državno prvenstvo za mladince – OK Mežica
– turnir ob 75-letnici odbojke v Mežici
– Borisov tek
– Tek Kralja Matjaža
– Kolesarske prireditve; vzpon na Peco, Dual in Davn-

– Dan adrenalina
– Odprto prvenstvo Mežice v namiznem tenisu
– Marholče extrem
– Odprto prvenstvo Mežice v tenisu
– Mežica open (beach volley turnir)
5. Obiskovalci na športnih prireditvah
Po podatkih športne zveze Mežica se športnih prireditev
v občini Mežica, kot gledalcev udeležuje;
Odbojka – 60 do 70 obiskovalcev na ligaško tekmo
Nogometni klub – 30 do 40 obiskovalcev na ligaško
tekmo
Teki in kolesarske prireditve – 100 do 150 ob obiskovalcev
Druge športne prireditve – do 50 obiskovalcev.
IX. FINANCE
Proračunska sredstva Občine Mežica
Občina Mežica bo v proračunu za leto 2006 za razvoj
športa in rekreacije namenila 12.328.000 SIT.
X. KONČNA DOLOČBA
Program športa v Občini Mežica začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 640-01-119/05
Mežica, dne 12. decembra 2005
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l.r.

MURSKA SOBOTA
5112.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju potreb iz
proračuna Mestne občine Murska Sobota za
obdobje januar–marec 2006

Na podlagi 44. člena Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 56/98 in 89/99 – odločba US), 32. in 33. člen Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02 in 103. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99,
52/01 in 76/02) izdajam

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju potreb iz proračuna
Mestne občine Murska Sobota za obdobje
januar–marec 2006
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Mestne občine
Murska Sobota se v času od januarja do marca 2006 začasno ﬁnancirajo po tem sklepu.
2. člen
Do sprejema proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2006 se potrebe porabnikov proračuna ﬁ-
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nancirajo na podlagi proračuna za preteklo leto, vendar
najkasneje do konca marca 2006. V obdobju začasnega
ﬁnanciranja se lahko uporabijo sredstva do višine sorazmerno s porabljenimi proračunskimi sredstvi v enakem obdobju lanskega leta. Ta znašajo za obdobje januar–marec
2005 546.746.975,20 SIT.
V okviru začasnega ﬁnanciranja potreb iz proračuna
se lahko ﬁnancirajo le investicije, ki so bile vključene že v
proračun za leto 2005 in se nadaljujejo v letu 2006.
3. člen
Oddelek za proračun in ﬁnance mora izvrševati plačila
porabnikom proračuna le do višine iz predhodnega člena
in pri tem upoštevati določila Zakona o javnih ﬁnancah ter
drugih predpisov, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna
občine.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave, uporablja pa se
od 1. januarja 2006.
Št. 40204-0001/2005/150
Murska Sobota, dne 12. decembra 2005
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

PUCONCI
5113.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju javne porabe
Občine Puconci v letu 2006

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99) ter 105. člena Statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99 in 23/01) je župan Občine Puconci
dne 16. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju javne porabe Občine
Puconci v letu 2006
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Puconci za leto 2006 se
ﬁnanciranje nalog in drugih, s predpisi določenih namenov,
začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Puconci za
leto 2005 in za iste programe kot v letu 2005.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se ﬁnanciranje funkcij občine in njihovih nalog ter drugih s predpisi določenih
namenov nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto do
višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju
v proračunu za preteklo leto.
V okviru začasnega ﬁnanciranja se dovoljuje ﬁnanciranje investicij v teku.
4. člen
Obdobje začasnega ﬁnanciranja po tem sklepu traja
največ tri mesece, to je do 31. 3. 2006.
5. člen
Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Puconci sprejme
župan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor Občine Puconci.
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6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 40204-1/2005
Puconci, dne 16. decembra 2005
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM
5114.

Odredba o cenah za odvoz nepravilno
parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih ali
zapuščenih vozil

Na podlagi 47. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 99/99) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 24. seji dne 24. 11.
2005 sprejel

ODREDBO
o cenah za odvoz nepravilno parkiranih,
pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil
1. člen
Ta odredba določa cene za odvoz posamičnega nepravilnega parkiranega, pokvarjenega, poškodovanega in
zapuščenega vozila, ki ga izvaja pooblaščeni izvajalec s
posebnim vozilom za odvoz vozil.
2. člen
Polna cena odvoza avtomobila se zaračuna v primeru,
ko je vozilo, za katero je odrejen odvoz, že naloženo na
specialno vozilo.
Delna cena odvoza vozila se zaračuna v primeru, ko
želi voznik ali lastnik vozila odstraniti vozilo potem, ko se je
vozilo že pričelo odstranjevati – nalagati na specialno vozilo
za odvoz, vendar še ni naloženo.
Hramba vozila se zaračunava za čas, ko je vozilo na
prostoru za hrambo odstranjenih nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil.
Cene za odvoz napačno parkiranega, pokvarjenega,
poškodovanega ali zapuščenega vozila znašajo v tolarjih,
brez DDV:
1. odstranitev pokvarjenih, poškodovanih
in zapuščenih vozil:
12.000,00 SIT.
Če je vozilo na težko dostopnem mestu, se stroški izvlečenja zaračunavajo posebej, po dejanskih stroških
2. delna cena odvoza vozila

6.000,00 SIT

3. evidentiranje vozila (10. člen) in priporočeno obvestilo lastniku oziroma objava preko sredstev javnega obveščanja, oglasne deske
– objava
4.220,00 SIT
– materialni stroški
1.500,00 SIT
4. stroški hrambe zapuščenega vozila
– 24-urna hramba in varovanje pred poškodbami in
tatvinami, škodno zavarovanje
800,00 SIT
5. prodaja oziroma uničenje vozila
– cenitev
po računu sodnega
cenilca
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– javna dražba
– razgradnja

Št.

pavšal 20.000,00 SIT
21,10 SIT/ kg + dostava do
odstranjevalca (po računu
Konzorcij KARBON d.o.o.
Velenje)

6. stroški odvoza
nepravilno parkiranega vozila:

15.000,00 SIT

3. člen
Stroške odvoza in hrambe nepravilno parkiranega vozila plača voznik ali lastnik vozila. Vozilo se vrne vozniku ali
lastniku vozila po plačilu stroškov odvoza in hrambe.
4. člen
Stroške odvoza in hrambe pokvarjenih, poškodovanih
ali zapuščenih vozil plača voznik ali lastnik vozila.V primeru
neznanega voznika ali lastnika vozila poravna stroške odvoza in hrambe Občina Ravne na Koroškem.

5115.

Dopolnitev poslovnika o delu Nadzornega
odbora Občine Ravne na Koroškem

Na podlagi 46. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) sta Nadzorni odbor
na 2. korespondenčni seji, dne 26. 10. 2005, in Občinski svet
Občine Ravne na Koroškem dne 24. 11. 2005 sprejela

DOPOLNITEV POSLOVNIKA
o delu Nadzornega odbora Občine Ravne na
Koroškem
1. člen
V poslovniku o delu Nadzornega odbora Občine Ravne
na Koroškem (Uradni list RS, št. 51/00) se doda 19.a člen:
Če nadzorni odbor ugotovi hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri izvajanju nadzora oseb, mora o teh kršitvah
v 15 dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
Kot hujše kršitve se štejejo zlasti:
– uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni,
ki so bili določeni s proračunom,
– uporaba državnih sredstev v nasprotju z določili zakona,
– oddaja javnih naročil v nasprotju z zakoni, ki urejajo
javna naročila oziroma kolikor nenamenska poraba presega
2% sprejetega proračuna, oddaja del brez izvedbe javnega
razpisa, če bi za njihovo izvedbo bilo treba izvesti tak razpis.
V primeru utemeljenega suma, da je nadzorovana oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je nadzorni odbor
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2. člen
Dopolnitve poslovnika začnejo veljati dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Soglasje občinskega sveta je bilo dano na 24. seji
Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem dne 24. 11.
2005.
Št. 032-02-0002/2005-104
Ravne na Koroškem, dne 24. novembra 2005
Predsednik
Nadzornega odbora
Občine Ravne na Koroškem
Vinko Merkač l.r.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.

6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.

Stran

dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu nadzora.
Skupaj s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti za
njihovo zavarovanje. O prijavi je nadzorni odbor dolžan obvestiti občinski svet in župana.

5. člen
Cene storitev se usklajujejo enkrat letno v skladu z
rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji in na osnovi
cen najbolj ugodnih zunanjih ponudnikov.

Št. 352-02-0062/2005-104
Ravne na Koroškem, dne 24. novembra 2005

115 / 20. 12. 2005 /

SLOVENSKE KONJICE
5116.

Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta novi center (skrajšani
postopek)

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 08/03) in 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in
100/02) je župan Občine Slovenske Konjice dne 16. 12.
2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta novi
center (skrajšani postopek)
1. člen
(predmet programa priprave)
Predmet tega programa priprave so spremembe in dopolnitve odloka o ZN novi center Slovenske Konjice, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 04/01 (v nadaljevanju:
spremembe in dopolnitve ZN).
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega
akta,
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– okvirno ureditveno območje,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način
pridobitve,
– roki za posamezne faze priprave prostorskega akta,
– obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem prostorskega
akta.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine
Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 / dopolnjen v letu
1993, 1994 in 1998 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list
RS, št. 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine

Stran

12552 /

Št.

115 / 20. 12. 2005

Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 in
1998 / dopolnjen v letu 1994, 1998 in 75/04. (Uradni list SRS,
št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98, 72/00 in 75/04) je območje opredeljeno za centralno dejavnost.
Obravnavana zemljišča ležijo v območju katerega opredeljuje Odlok o ZN novi center Slovenske Konjice, Uradni
list RS, št. 04/01, ki opredeljuje na predmetnem območju
kompleksa gradnjo večstanovanjskih objektov in trgovskega
centra.
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev tekstualnega dela odloka se nanaša na spremembo podrobnejše namenske rabe
in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe opredeljenih
v veljavnem odloku. Predmet sprememb in dopolnitev ZN so
spremembe in dopolnitve tekstualnega dela odloka o ZN novi
center Slovenske Konjice, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 04/01 za možnost izvedbe parkirišč oziroma garaž
v kleti objektov, da je možna izdelava pokrite pergole nad
parkirišči ob objektu ter da je ob nespremenjenih gabaritih
objekta možna izvedba več stanovanj kot 15 (max. 22) ob
zagotovitvi sorazmernega povečanja parkirnih mest na območju predvidenih večstanovanjskih stolpičev. Zaradi navedenega razloga se bo prostorski akt pripravljal in sprejemal
po skrajšanem postopku v skladu s 34. členom Zakona o
urejanju prostora.
4. člen
(okvirno območje)
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN obsega ureditveno območje novi center po veljavnem zazidalnem
načrtu iz 1. člena.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Občina Slovenske Konjice na pobudo Javnega stanovanjskega sklada
Občine Slovenske Konjice, ki je tudi naročnik izdelave Sprememb in dopolnitev ZN.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno
upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in
druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za
obdobje 1986–2000 / dopolnjen v letu 1993, 1994 in 1998
(Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98 in
72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 in 1998 / dopolnjen v
letu 1994, 1998 in 75/04. (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni
list RS, št. 50/98, 72/00 in 75/04),
– Odlok o ZN novi center Slovenske Konjice, Uradni list
RS, št. 04/01.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
zemljišče skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1)
izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega
prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02)
in ga izbere pobudnik oziroma investitor.

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
(roki za pripravo prostorskega akta)
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene
obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek
priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo potekal
po naslednjem terminskem planu:
– Župan Občine Slovenske Konjice s podpisom potrdi
program priprave. Objava programa priprave v uradnem
glasilu.
– Pripravljavec skupaj z izbranim načrtovalcem pripravi
predlog tekstualnih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za namen javne razgrnitve.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se objavi v
sredstvih javnega obveščanja.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve na sedežu Občine Slovenske Konjice, ki traja
15 dni, javna razprava se izvede na sedežu Občine Slovenske Konjice v času trajanja javne razgrnitve.
– Občani, organi in organizacije, skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti so obveščeni o javni razgrnitvi
na krajevno običajen način; svoje pisne pripombe lahko podajo v času trajanja javne razgrnitve.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega
mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev ZN in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe
in predloge.
– Predlog ZN se posreduje delovnemu telesu občinskega sveta pred sprejetjem na občinskem svetu v mnenje.
– Župan Občine Slovenske Konjice posreduje usklajen
predlog sprememb in dopolnitev ZN Občinskemu svetu občine Slovenske Konjice, da o njem razpravlja in ga sprejme.
10. člen
(obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem prostorskega akta)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorskega akta zagotovi pobudnik.
11. člen
(veljavnost programa priprave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05-0009/2005-200
Slovenske Konjice, dne 16. decembra 2005
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

SVETA ANA
5117.

Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto
2006

Na podlagi določil Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Zakona o ﬁnanciranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99,
61/99, 79/99, 89/99) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine
Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet Občine
Sveta Ana na 20. redni seji dne 9. 12. 2005 sprejel
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402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

1. SPLOŠNO DOLOČILO

41

TEKOČI TRANSFERI

1. člen
S tem odlokom se za Občino Sveta Ana za leto 2006
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

410

Subvencije

10.100

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

30.006

412

Transferi neproﬁtnim organizacijam in
ustanovam

5.120

413

Drugi tekoči domači transferi

414

Tekoči transferi v tujino

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

278.051

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

278.051

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

430

Investicijski transferi

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPINA/PODSKUPINA
I.

znesek v
tisoč SIT

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

362.449

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

120.067

70

DAVČNI PRIHODKI

81.833

700

Davki na dohodek in dobiček

62.312

703

Davki na premoženje

704

Domači davki na blago in storitve

706

Drugi davki

71

NEDAVČNI PRIHODKI

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

711

Takse in pristojbine

712

Denarne kazni

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

17.920

714

Drugi nedavčni prihodki

13.578

72

KAPITALSKI PRIHODKI

3.627

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

–

721

Prihodki od prodaje zalog

–

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

73

PREJETE DONACIJE

–

730

Prejete donacije iz domačih virov

–

731

Prejete donacije iz tujine

–

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij

238.755

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

497.470

40

TEKOČI ODHODKI

90.421

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

19.276

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

7.451
12.070
–
38.234
5.836
450
450

3.627

238.755

2.897

65.250
698
2.300
121.353

76.127
–

7.645
–
135.021

B. RAČUN FINANCIRANJA
IV.

ODPLAČILO DOLGA (550)

7.588

55

ODPLAČILO DOLGA

7.588

V.

NETO ZADOLŽEVANJE

7.588

Posebni del poračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavi na spletni stani Občine Sveta Ana (varianta: na oglasni
deski Občine Sveta Ana).
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. požarna taksa,
2. samoprispevek,
3. drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic
porabe med konti v okviru proračunske postavke in med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnosti proračuna za leto 2006 in njegovi
realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
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5. člen
Skupni obseg preseženih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v preteklih letih za
investicijske odhodke, investicijske transfere ne smejo presegati 50% pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu
neposrednega uporabnika, od tega:
1. v leto 2007 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati
20% pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
1.800.000 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega ostavka 49. člena ZJF do višine
1.800.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE.
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTOREJ
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2006 lahko
zadolži do višine 24.000.000 tolarjev.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Sveta Ana v
letu 2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-05/2005
Sveta Ana, dne 9. decembra 2005
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l.r.

Uradni list Republike Slovenije
5118.

Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in
mrliške vežice

Na podlagi 20. in 68. člena Poslovnika o delu Občinskega
sveta Občine Sveta Ana ter na podlagi Statuta Občine Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet Občine
Sveta Ana na redni 20. seji dne 9. decembra 2005 sprejel

SKLEP
o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške
vežice

šajo:

1. člen
Stroški vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice zna– za enojni grob
3.845,00 SIT
– za družinski grob
5.765,00 SIT
V ceno ni vračunan 20% DDV.

2. člen
Stroški uporabe mrliške veže za pogreb znašajo
6.159,45 SIT.
V ceno ni vračunan 8,5% DDV.
3. člen
Vzdrževalnina se poravna po položnici v enkratnem
znesku za tekoče leto, stroški uporabe mrliške veže pa 15
dni po izstavitvi računa.
4. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko
uporabijo za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in mrliške veže za leto
2005, št. 35207-003/2004 (Uradni list RS, št. 142/04).
Št. 35207-002/2005
Sveta Ana, dne 9. decembra 2005
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l.r.

5119.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s
56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list
RS, št. 13/99 in 25(01) in na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 93/99) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 20. redni
seji dne 9. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2006 znaša
0,561 SIT.

Uradni list Republike Slovenije
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 42306-004/05
Sveta Ana, dne 9. decembra 2005
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l.r.

ŠENTJUR
5120.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
centralne čistilne naprave Šentjur

Na podlagi 12. in 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 15. člena Statuta
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski
svet Občine Šentjur na 23.seji dne 15. decembra 2005
sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu centralne
čistilne naprave Šentjur
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s Spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Šentjur za obdobje od leta 1986 do leta
1990 na območju Občine Šentjur, dopolnjenimi v letu 2000
(Uradni list RS, št. 116/02) se sprejme občinski lokacijski
načrt za centralno čistilno napravo Šentjur. Sestavni del odloka je projekt s tekstualnim in graﬁčnim delom, prilogami ter
mnenji nosilcev urejanja prostora, ki ga je izdelal Razvojni
center Planiranje d.o.o. Celje, št. proj. 146/05.
II. MEJA IN VELIKOST OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
TER SEZNAM PARCEL
2. člen
OPIS MEJE TOPOGRAFSKO
smer neba opis
na severu

meja poteka po južnem robu vodotoka Voglajna

na vzhodu

poteka preko kmetijskih zemljišč

na jugu

poteka po robu lokalne ceste

Št.

smer neba opis

Stran
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Površina obravnavanega območja meri 15145 m². Obravnavano območje obsega parcele št. 270, 265 in 264/1
v celoti ter dele parcel št. 276/1, 271/1 in 266 vse k.o.
Krajnčica.
III. FUNKCIJA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
3. člen
Območje obravnave je opredeljeno kot stavbno zemljišče območja komunalne in okoljske infrastrukture – območje za čiščenje voda (OC). Centralna čistilna naprava
Šentjur bo reševala odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda za mesto Šentjur in pripadajoče gravitacijsko
območje.
4. člen
Predvidena je gradnja naprave za biološko čiščenje
s suspendirano biomaso v dveh sekvenčnih bazenih z
aerobno stabilizacijo blata in strojnim zgoščevanjem presežnega blata v centrifugi. Dnevni dotok na napravo bo
3055 m3/dan, sušni urni dotok bo 223 m3/h, deževni urni
dotok pa 290 m3/h. Predvidena kapaciteta CČN Šentjur
bo 13 000 PE.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
ZASNOVO OBMOČJA
5. člen
(urbanistična zasnova)
Objekt čistilne naprave bo lociran v južnem delu
zemljišča ob lokalni cesti, orientiran vzporedno s cesto.
Dovozni priključek bo potekal na južni strani objekta. Manipulacijske površine bodo urejene na jugovzhodni strani
objekta, neposredno ob dovoznem priključku. Kompleks
čistilne naprave bo ograjen.
Severni del območja lokacijskega načrta bo ostal nepozidan in bo urejen kot travnik, prav tako ne bo posegov
v obvodno vegetacijo in v priobalni pas vodotoka (5 m), V
ta pas bo posegal edino iztok kanalizacije v vodotok.
Iztočna kanalizacija iz naprave do vodotoka bo potekal po parcelah št. 271/1 in 271/2, k.o. Krajnčica.
6. člen
(arhitektonska zasnova)

Zasnovo objekta pogojuje tehnološki postopek
čiščenja odpadnih vod.

Naprava obsega naslednje tehnološke podsklope oziroma objekte:
Sklop

na zahodu poteka preko kmetijskih zemljišč

OPIS MEJE PO OBODNI PARCELACIJI
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Čistilni
blok

Št.
objekta

Objekt

1

interno črpališče z grobimi elektromotornimi grabljami

2

ﬁne elektromotorne grablje

3

prezračeni peskolov in lovilec maščob

na severu

prečka parcele št. 276/1, 271/1 in 266

na vzhodu

poteka po zahodnem in južnem robu parcele
št. 263, ter po zahodnem robu parcele št.
264/2

4

sekvenčni bazen z merilnikom pretoka na iztoku

na jugu

poteka po severnem robu ceste – parcele
št. 1324/1

6

zgoščevalec in zalogovnik blata

5

kontrolni jašek iztoka

na zahodu prečka parcelo št. 276/1
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Upravna
stavba

Uradni list Republike Slovenije

7

strojno zgoščanje blata

8

kompresorska postaja in elektroagregat

9

upravni prostori

10

kotlovnica

11

sprejem gošč iz malih čistilnih naprav

7. člen
(gabariti objektov)
Kompleks CČN obsega več objektov. Integralni objekt
upravne stavbe (št. 7, 8, 9 in 10) je zasnovan kot pritlični
objekt. Objekt za sprejem gošč iz malih čistilnih naprav (št.
11) je zasnovan kot dvonivojski objekt, z bazenom, vkopanim v zemljo in prostorom nad bazenom, ki je nad nivojem
terena. Ostali objekti so zasnovani kot bazeni in so delno
ali v celoti vkopani v zemljo.
– Tlorisni gabariti, etažnost:
Št. Objekta

Objekt

Tlorisne dimenzije (m)

Etažnost

1

Interno črpališče

8.60 x 3.10

/

4 + 2, 3, 6

Sekvenčni bazen

34.90 x 21.20

/

7,8,9,10

Upravna stavba

22.40 x 8.60

pritličje

11

Sprejem gošč iz malih čistilnih naprav

5.40 x 3.90

dva nivoja

5

Kontrolni jašek iztoka

6.10 x 1.60

/

– Višinski gabariti:
Št. objekta

Objekt

Višinske kote objektov

Višinske kote objektov (m)

1

Interno črpališče

kota vrha bazena

+0.00

kota dna

-5.38
-2.48

kota vrha bazena

+0.00

kota dna

-6.65

4 + 2, 3, 6

Sekvenčni bazen

7,8,9,10

Upravna stavba

kota pritličja

+0.00

kota strehe

+4.83

11

Sprejem gošč iz malih čistilnih naprav

kota prostora na nad bazenom

+0.00

kota dna

-2.70

kota strehe

+4.35

kota vrha

+0.00

5

Kontrolni jašek iztoka

Višinska kota objektov bo minimalno Q
bo določena v projektu zunanje ureditve.

100

+ 50 cm in

8. člen
(oblikovanje objektov)
Oblikovanje objektov bo prilagojeno njihovi funkciji objektov, večina objektov bo zasnovanih kot bazeni, pretežno
ali v celoti vkopani v zemljo in bodo zato nad terenom le malo
vidni. Konstrukcije bodo armiranobetonske.
Upravna stavba (integralni objekt s št. 7, 8, 9 in 10) bo
pritlična klasično zidana konstrukcija. Streha bo ravna pohodna plošča. Fasada bo sodobno oblikovana s poudarkom
na vhodnem delu objekta. Material bo kombinacija ometa in
zastekljenih površin.

9. člen
(zunanja ureditev)
Dovoz do objekta bo možen z južne smeri, kjer bo izveden dovozni priključek iz lokalne ceste LC 396190.
Jugovzhodni del kompleksa bo urejen kot manipulacijske površine. Celoten plato bo asfaltiran. Ob predvidenih
sekvenčnih bazenih bo do zahodnega roba kompleksa urejena dovozna pot. Na južni strani je predvidenih 9 parkirnih
mest.
Kompleks CČN bo ograjen z žično ograjo na kovinskih
stebričkih. Jugovzhodni del kompleksa bo urejen kot manipulacijske površine, ki bodo asfaltirane.
Prostor znotraj ograje kompleksa bo na mestih med
objekti in manipulacijskimi površinami zatravljen. Vse ne-
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povozne in nepohodne površine bodo zatravljene. Južni,
zahodni in severni rob kompleksa bodo zasajeni z drevjem in zimzelenim grmičevjem, mestoma kot neformalne
skupine drevja in grmovnic zaradi večjega vklapljanja v
obstoječi naravni prostor. Preostali prostor območja lokacijskega načrta zunaj predvidene ograje bo ostal nespremenjen (travnik). Obvodna vegetacija ob vodotoku
Voglajna se ohrani.
10. člen
(geološko geomehanski pogoji gradnje)
Za območje obravnave je bilo izdelano Geološko
– geotehnično poročilo, ki jo je izdelal Geoekspert, Igor
Resanovič s.p., št. proj. 37/05, septembra 2005, katerega
sestavni del je Študija dopustnih nosilnosti.
Območje se nahaja v aluvialni ravnici na levem bregu
Voglajne. Z geološko geotehničnega stališča ni kritičnih
območij na predvideni lokaciji. Območje spada v VII. Potresno stopnjo po MCS po veljavni seizmični karti Republike Slovenije. S hidrogeološkega stališča ni posebnih
ekoloških problemov.
V poročilu so podane naslednje smernice za izvedbo
zemeljskih, ki bodo upoštevane pri realizaciji LN CČN:
– izkopi se izvedejo v varnem nagibu 1:1
– izkopi se izvedejo v 3.–4. zemeljski kategoriji po
SCS
– za temeljenje objektov naj projektant uporabi Pd=120 kPa
– ponikovanje meteornih voda se odsvetuje zaradi
visokega nivoja podtalnice, ki je verjetno visoka meter do
kote obstoječega terena
– propustnost aluvijalnih nanosov se ocenjuje na 10–6
m/sec.
Za določitev potrebnih ukrepov pri izvedbi izkopov in
ostalih zemeljskih del je v nadaljnjih fazah projektiranja
nujno izvesti vse potrebne geotehnične raziskave.
V. PROMETNA, KOMUNALNA IN ENERGETSKA
INFRASTRUKTURA TER OMREŽJE ZVEZ
11. člen
(cestno omrežje, parkirne površine)
Dovoz do objekta bo z južne smeri, kjer bo izveden
dovozni priključek iz lokalne ceste LC 396190. Lokalna
cesta bo rekonstruirana v dolžini ca. 700 m na odseku od
predvidene čistilne naprave do obstoječega asfalta na zahodni strani (ni predmet tega OLN).
Jugovzhodni del kompleksa bo urejen kot manipulacijske površine. Ob predvidenih sekvenčnih bazenih bo do
zahodnega roba kompleksa urejena dovozna pot. Na južni
strani je predvidenih 9 parkirnih mest.
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tekal okrog nasipa platoja in po obstoječem odprtem jarku
v vodotok Voglajna. Padavinske vode s površin, kjer se pričakuje onesnaženje z maščobami in olji, bodo speljane v
sistem interne kanalizacije in od tu v interno črpališče.
Predvidena je izgradnja sistema interne kanalizacije,
ki bo dovajala odpadne vode iz dveh tlačnih kanalizacijskih
kolektorjev iz smeri Šentjur in Vrbno (kanalizacijski kolektor
zunaj meje OLN ni predmet tega OLN) v postopek čiščenja
na CČN. Iztočna kanalizacija iz CČN bo speljana v vodotok
Voglajna.
Izpust iztočne kanalizacije ne sme segati v svetli proﬁl vodotoka. Izpustna glava bo oblikovana pod naklonom
brežin vodotoka. Struga bo na območju iztoka zavarovana
pred vodno erozijo in sicer z utrditvijo z lomljencem.
Rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda bo načrtovana v skladu s »Pravilnikom
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske
vode« (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04), »Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo« (Uradni list RS, št. 47/05) in »Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav« (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98 in 31/01).
Vsa kanalizacija bo izvedena vodotesno.
14. člen
(električno omrežje)
Energija za napajanje CČN z električno energijo je
na razpolago na DV 20 kV Šentjur. Od navedenega DV do
območja CČN bo potrebno zgraditi SN kablovod ter na lokaciji CČN zgraditi transformatorsko postajo in NN električni
priključni vod. Za nadaljnje načrtovanje je potrebno izdelati
idejno rešitev elektriﬁkacije. Predvidena trasa bo potekala
vzporedno z dovodnim kanalizacijskim kolektorjem – smer
Šentjur (ni predmet tega OLN).
Predvidena transformatorska postaja na območju CČN
bo moči najmanj 190 kVA.
Kot drugi vir oskrbe z električno energijo se bo koristil
elektroagregat, ki bo lociran v objektu.
15. člen
(omrežje zvez)
Za potrebe CČN bo izveden priključek na TK omrežje.
Potrebna je ena ISDN linija. Predvidena trasa bo potekala
vzporedno z dovodnim kanalizacijskim kolektorjem – smer
Šentjur (ni predmet tega OLN).
16. člen
(ogrevanje)
Predvideno je centralno ogrevanje upravnih prostorov
preko kotlovnice na lahko kurilno olje, ki bo skladiščeno v
vkopani dvoplaščni cisterni na severni strani objekta.

12. člen
(vodovodno omrežje)
Za potrebe obratovanja čistilne naprave in požarne
varnosti bo izveden priključek iz javnega vodovodnega
omrežja Kozarica (PVC f/315). Dovodni cevovod premera
DN100 mm bo položen vzporedno z dovodnim kanalizacijskim kolektorjem – smer Šentjur (ni predmet tega OLN).
Predvidena poraba vode je ca. 2–6 m3/d.

VI. USMERITVE ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH
DOBRIN

13. člen
(odvajanje odpadnih vod)
Neonesnažene padavinske vode z zelenih neutrjenih
površin in s streh se bodo odvajale brez zadrževanja preko
meteorne kanalizacije v jarek za odvodnjavanje, ki bo po-

Pridobljene so smernice s področja upravljanja z vodami, ki podajajo smernice, ki bodo upoštevane pri načrtovanju:
– Vsi objekti CČN, vključno s spodnjim robom nasipa
in ograjo, bodo od meje vodnega zemljišča oziroma zgor-

17. člen
(upravljanje z vodami)
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njega roba brežine vodotoka Voglajna (14. člen ZV-1) odmaknjeni več kot 5.00 m. Najmanjši odmik objekta (nasipa
platoja) od vodotoka Voglajna bo ca. 60 m.
– Izdelane so bile posebne strokovne podlage Hidravlično – hidrološka analiza Voglajne na območju CČN
Šentjur, št. proj. 44/05, ki jo je izdelal Hidrosvet d.o.o.,
november 2005.
– Lokacija predvidene CČN se nahaja delno na poplavnem območju. Objekti CČN bodo dvignjeni nad poplavno varno koto.
– Obstoječa in načrtovana infrastruktura je prikazana
na karti št. 3.3 načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor – zasnova energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture ter opisana v točki zasnova projektnih
rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja objektov
nanjo, rešitev odvoda vseh vrst odpadnih vod pa v točki
1.4.3 Odvajanje odpadnih vod.
– Padavinskih vod ni možno ponikati, kar je razvidno iz
Geološko – geotehničnega poročila, ki ga je izdelal Geoekspert, Igor Resanovič s.p., št. proj. 37/05, septembra 2005.
– Izpust očiščenih odpadnih voda ne bo segal v svetli
proﬁl vodotoka. Izpustna glava bo oblikovana pod naklonom brežin vodotoka. Struga bo na območju iztoka
zavarovana pred vodno erozijo in sicer z utrditvijo z lomljencem.
18. člen
(varovanje okolja)
Izdelano je bilo Okoljsko poročilo za centralno čistilno
napravo Šentjur, ki ga je izdelalo podjetje Ipsum, okoljske
investicije, d.o.o., št. proj. 136-001/05, z dne 14. 9. 2005.
Hrup
Obravnavano območje (območje komunalne in okoljske infrastrukture) je skladno z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) opredeljeno kot IV. območje varstva pred hrupom.
Med gradnjo in obratovanjem CČN ne sme presegati
mejnih vrednosti za III. razred varstva pred hrupom. Puhala bodo nameščena v zvočno izoliranih ohišjih v upravni
stavbi.
Zagotoviti je potrebno prve meritve hrupa ter nato
izvajati občasen monitoring emisij hrupa vsake 3 leta
skladno z zakonodajo (v primeru, če bodo prev meritve
hrupa pokazale, da je objekt nepomemben vir hrupa, se
lahko vloži na MOP prošnja za oprostitev občasnega obratovalnega monitoringa).
Zrak
V času obratovanja CČN so možne emisije, ki pa ne
smejo prekoračiti dovoljenih vrednosti. Vplivno področje
smradu je ocenjeno v oddaljenosti do 57 m od CČN. Predvideno je ogrevanje z lahkim kurilnim oljem.
V času gradnje bo prihajalo do prašenja in onesnaženja zraka z izpušnimi plini, za zmanjšanje teh emisij bo
potrebno upoštevati določila ureditve gradbišča.
Vode
Neonesnažene padavinske vode z zelenih neutrjenih
površin in s streh se bodo odvajale brez zadrževanja preko
meteorne kanalizacije v jarek za odvodnjavanje, ki bo potekal okrog nasipa platoja in po obstoječem odprtem jarku
v vodotok Voglajna. Padavinske vode s površin, kjer se
pričakuje onesnaženje z maščobami in olji, bodo speljane
v sistem interne kanalizacije in od tu v interno črpališče.
Predvidena je izgradnja sistema interne kanalizacije,
ki bo dovajala odpadne vode iz dveh tlačnih kanalizacij-

Uradni list Republike Slovenije
skih kolektorjev iz smeri Šentjur in Vrbno (kanalizacijski
kolektor zunaj meje OLN ni predmet tega OLN) v postopek
čiščenja na CČN. Iztočna kanalizacija iz CČN bo speljana
v vodotok Voglajna.
Rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda je načrtovana v skladu s »Pravilnikom o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske
vode« (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04), »Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo« (Uradni list RS, št. 47/05) in »Uredbo o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav« (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98 in 31/01).
Odpadki, zbiranje in odvoz
Gradbene odpadke, ki bodo nastajali v času gradnje,
je potrebno odlagati skladno s Pravilnikom o ravnanju z
odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št.
3/03 in 50/04) in Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni
list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03) na odlagališču za
inertne odpadke.
V procesu čiščenja odpadnih vod bo nastajalo aerobno stabilizirano in strojno zgoščeno blato (letna količina 1050 m3, skupaj odpadki iz mehanskega predčiščenja
1218 m3 na leto), ki bo primerno za sežig, ob upoštevanju
zakonodaje o vodenju evidenc vnosa nevarnih snovi v tla,
se bo lahko manjši del odlagal na kmetijskih površinah.
Pri ravnanju s komunalnimi odpadki je potrebno upoštevati določila občinskega odloka o ravnanju z odpadki.
19. člen
(ohranjanje narave)
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišča in pogoji ohranjanja biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu ''Naravovarstvene smernice za pripravo Lokacijskega načrta centralne
čistilne naprave Šentjur'' (ZRSVN, OE Celje, avgust 2005),
ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine
Šentjur.
Na obravnavanem območju se nahajata:
– ekološko pomembno območje Voglajna in Slivniško
jezero (koda 17400) – območje Natura 2000 in
– posebno varstveno območje Voglajna pregrada
Tratna – izliv v Savinjo (koda SI3000068) – območje Natura 2000.
Meja območja OLN in predvidene ureditve ne posegajo v navedena območja varovanj, razen iztočne kanalizacije in izpusta v vodotok.
20. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Lokacija predvidene CČN ni na zavarovanem območju kulturne dediščine.
Obravnavano območje leži izven evidentiranih in zaščitenih arheoloških območij, zato je ob vseh posegih v
zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni
režim, ki najditelja ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi
takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije (58. člen Zakona o VKD, Uradni list
RS, št. 7/99), ki situacijo dokumentira v skladu z določili
arheološke stroke. Stroške arheoloških raziskav je dolžan
kriti investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča (59. člen Zakona o VKD).
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
21. člen
(požarna varnost)
Varen umik bo na zunanje površine, dovozne in parkirne
površine.
Dostop za interventna vozila do objekta bo po lokalni cesti, preko dovozne ceste do dvorišča na jugovzhodni
strani.
Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju
hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov
(Uradni list SFRJ, št. 30/91).
Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine bo
opredeljen v PGD projektu in bo skladen z določili Zakona
o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01) in
Pravilnikom o požarno varnostnih zahtevah (Uradni list RS,
št. 42/93).
VIII. ETAPNOST
22. člen
Izvedba lokacijskega načrta bo v eni etapi.
IX. TOLERANCE
23. člen
(tolerance za urbanistično arhitektonsko zasnovo)
Kot tolerance so pri gabaritih objektov čistilne naprave
ter pripadajočih objektih v mejah ureditvenega območja dovoljene spremembe dimenzij v skladu s tehnološkimi potrebami na podlagi predhodnih strokovnih podlag ter pod
pogojem, da spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov ne
bodo ovirale realizacije lokacijskega načrta ter, da bodo v
skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo
na posege v prostor ter varovanju okolja.
Kot toleranca je dovoljena sprememba namembnosti
posameznih delov objektov ali objektov v celoti, če bo
to zahteval tehnološki postopek, vendar le v primeru, da
sprememba namembnosti ne bo prekomerno obremenjevala okolja.
Skladno s spremembami objektov so možne tudi smiselne spremembe zunanjih površin in gradbene parcele.
24. člen
(tolerance za prometno, energetsko, komunalno
infrastrukturo ter omrežje zvez)
Kot tolerance so dovoljene spremembe karakteristik
dovoznega priključka in manipulacijskih površin, energetskih, komunalnih in teleprenosnih vodov in naprav, če
bodo v načrtih za PGD ustreznejše rešitve. Možna je tudi
rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste na območju lokacijskega načrta.
X. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled pri
pristojni službi Občine Šentjur.
26. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
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27. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-643/2005-200
Šentjur, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

ŠTORE
5121.

Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni
pravici Občine Štore

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine Štore je Občinski svet Občine Štore na svoji 15. redni
seji dne 2. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici
Občine Štore
1. člen
V Odloku o predkupni pravici Občine Štore (Uradni
list RS, št. 66/03) se 2. člen dopolni tako, da se za prvim
stavkom doda nov stavek: »Občina Štore prav tako uveljavlja predkupno pravico na zemljiščih parc. št. 1432, 1433,
1434/1 in 1434/2 k.o. Teharje.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati na dan sprejetja na občinskem
svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46501-0010/2003-003
Štore, dne 13. decembra 2005
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l.r.

5122.

Sklep o podelitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 47/04) in 29. člena Statuta Občine
Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03) je Občinski
svet Občine Štore na svoji 15. redni seji dne 2. 12. 2005
sprejel

SKLEP
o podelitvi statusa javnega dobra
1.
Status javnega dobra lokalnega pomena se podeli naslednjim zemljiščem:
– parc. št. 762/22 – igrišče v izmeri 511 m2, vpisano v
vl. št. 681 k.o. Kompole,
– parc. št. 762/23 – igrišče v izmeri 1398 m2, vpisano
v vl. št. 281 k.o. Kompole,
– parc. št. 104/8 – igrišče v izmeri 3404, vpisano v vl.
št. 769 k.o. Kompole.
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Uradni list Republike Slovenije
VIPAVA

2.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 46501-0012/2005 - 001
Štore, dne 13. decembra 2005
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l.r.

5123.

5125.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona
o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 16. člena Statuta
Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet Občine Vipava na 27. redni seji dne 15. 12.
2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Vipava za leto 2006

Sklep o razrešitvi člana občinske volilne
komisije

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je
Občinski svet Občine Štore na svoji 15. redni seji dne 2. 12.
2005 sprejel

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto
2006

1. SPLOŠNA DOLOČBA

SKLEP
o razrešitvi člana občinske volilne komisije

1. člen
S tem odlokom se za Občino Vipava za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

1.
Franc Vrečar, stanujoč Kompole 98, Štore, se razreši
članstva v občinski volilni komisiji.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev

Št. 03204-0009/2003 - 012
Štore, dne 13. decembra 2005

A.

Skupina/Podskupina kontov

Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l.r.
70

5124.

Sklep o imenovanju člana občinske volilne
komisije

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je
Občinski svet Občine Štore na svoji 15. redni seji dne 2. 12.
2005 sprejel

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

999.989

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

520.254

DAVČNI PRIHODKI

404.221

700 Davki na dohodek in dobiček

303.000

703 Davki na premoženje

51.555

704 Domači davki na blago in storitve

49.666

NEDAVČNI PRIHODKI

116.033

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

107.163

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

1.
Za člana občinske volilne komisije se imenuje Stanko
Gajšek, stanujoč Prožinska vas 22a, Štore.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

1.000
75
3.800
3.995

KAPITALSKI PRIHODKI

37.400

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

22.000

721 Prihodki od prodaje zalog

Št. 03204-0009/2003-013
Štore, dne 13. decembra 2005
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l.r.

Proračun
leta 2006

706 Drugi davki
71

SKLEP
o imenovanju člana občinske volilne komisije

2.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

15.400

PREJETE DONACIJE

100

730 Prejete donacije iz domačih virov

100

Uradni list Republike Slovenije
Skupina/Podskupina kontov

Št.

Proračun
leta 2006

Skupina/Podskupina kontov

731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI

442.235

740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij

442.235

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

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

43

166.710
14.750
299.525
3.500

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

182.230

412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam

38.167

413 Drugi tekoči domači transferi

75.628
681.873

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

681.873

INVESTICIJSKI TRANSFERI

101.892

430 Investicijski transferi

101.892

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

75

-304.383

Proračun
leta 2006

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

35.550

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

35.550

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

44

35.000

752 Kupnine iz naslova privatizacije

550

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

165

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

165

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti

165

Stran
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Proračun
leta 2006

35.385

RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

Proračun
leta 2006

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

140.000

ZADOLŽEVANJE

140.000

500 Domače zadolževanje

140.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

– 128.998

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

140.000

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

304.383

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

INVESTICIJSKI ODHODKI

III.

50

6.920

414 Tekoči transferi v tujino
42

C.

221.082

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

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

1.304.372
32.682

115 / 20. 12. 2005 /

135.290

Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, razdeljen na funkcionalno klasiﬁkacijo,
ta pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Vipava.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se
uporabijo za namen, določene v tem zakonu
2. prihodki plačane priključnine na kanalizacijo od občanov, ki se namenijo za poravnavo investicijskih stroškov,
nastalih z ureditvijo kanalizacije
3. okoljska dajatev, ki se uporabi za sanacijo deponije
in investicijo kanalizacije po ulicah naselja Vipava
4. drugi prihodki krajevnih skupnosti.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v funkcionalnem
delu proračuna v okviru področja proračunske porabe –
kontov, odloča na predlog neposrednega uporabnika župan
oziroma za posamezno krajevno skupnost njen predsednik
sveta.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in
njegovi realizaciji.

Stran

12562 /

Št.

115 / 20. 12. 2005

5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom
prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je
vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu
neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 80% navedenih pravic porabe, ki zapadejo v plačilo v letu 2007, in 40%, ki zapadejo v plačilo
v letu 2008.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati
50% pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami
in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
12.000.000 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1.000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 10.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2006 lahko
zadolži do višine 140.000.000 tolarjev, in sicer za naslednje
investicije: adaptacija in dozidava podružnične šole Vrhpolje
in novogradnja vrtca v Vipavi.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Vipava, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic
10.000.000 tolarjev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Vipava v
letu 2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/2006-1
Vipava, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

VRANSKO
5126.

Sklep o povprečni gradbeni ceni in
povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča v Občini Vransko

Na podlagi 35. 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), 7. člena, 12. člena in 20. člena Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin
(Uradni list SRS, št. 8/87), 42. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ob uporabi 16. člena
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet Občine Vransko na 18. redni seji dne 12. 12.
2005 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Vransko
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšanja za stroške komunalnega urejanja
in za vrednost zemljišča, je na območju Občine Vransko na
dan 31. 12. 2005 173.064 SIT ± 5%.
2. člen
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od
povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine.
K ceni stavbnega zemljišča se prištejejo stroški, nastali zaradi minulih vlaganj v zemljišče in lahko znašajo do
2,0 odstotka od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega
sklepa.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča za celotno območje Občine Vransko znašajo
11 odstotkov od vrednosti povprečne gradbene cene za m2
stanovanjske površine, od tega 5,5% za individualno rabo,
5,5% za kolektivno rabo.
Pri izračunu se upošteva dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu objektu, upoštevajoč tabelo A in B
Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin
(Uradni list RS, št. 8/87).
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča so izračunani na m2 predvidene neto etažne površine objekta, ugotovljeno po JUS-UC-2-100.
4. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
družbeno usmerjeno blokovno gradnjo znašajo 85 odstot-

Uradni list Republike Slovenije
kov povprečnih stroškov komunalnega urejanja za celotno
območje Občine Vransko.
5. člen
Povprečna gradbena cena, koristi za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z
indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih
storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava Splošno
združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
6. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2006 in se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto
2005, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 142/04.
Št. 420-07/35-05/FS
Vransko, dne 12. decembra 2005
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

5127.

Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Vransko za leto 2006

Št.

1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2006 je
0,085864045 SIT.
2.
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2006 in se objavi v Uradnem listu RS.
3.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o
vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2005, objavljen v Uradnem listu RS, št. 142/04.
Št. 420-08/06-05/FS
Vransko, dne 12. decembra 2005
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

Stran
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ZREČE
5128.

Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05)
objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja
1.
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju Geoplin d.o.o., Ljubljana se v mestu Zreče s 1. 1.
2006 spremeni cena toplotne energije.
Povprečna cena za MWh toplotne energije se zviša
za 5,51%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne
energije 13.580,13 SIT/MWh.
Pri ﬁksnem delu cene ni sprememb.
2.
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana
skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za
tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 41/05).
Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku
na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano
vrednost.
Št. 65/2005-02
Zreče, dne 14. decembra 2005
Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l.r.

Na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 17. člena Odloka o
nadomestilu o uporabi stavbnega zemljišča v Občini Žalec
(Uradni list SRS, št. 21/81, 36/83, 10/86, 1/87, 8/88 in Uradni list RS, št. 49/92) ter 16., 30. in 130. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet Občine
Vransko na 18. redni seji dne 12. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Vransko za leto 2006
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ŽELEZNIKI
5129.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se
soﬁnancirajo iz proračuna Občine Železniki

Na podlagi 2. člena Zakona o skladu RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96), 27. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99) in 19. člena
Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04), je Občinski svet Občine Železniki na 23. redni seji dne 14. 12.
2005 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri
in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, ki se soﬁnancirajo iz proračuna
Občine Železniki
1. člen
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se soﬁnancirajo iz proračuna Občine Železniki
(Uradni list RS, št. 28/03), se 5. člen spremeni tako, da:
– se prve tri alineje črtajo in preoblikujejo v prvo alinejo, ki se glasi:
»župan v javnem glasilu oziroma sredstvih javnega obveščanja, v 15 dneh po objavi proračuna Občine Železniki v
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uradnem listu RS, objavi javni razpis za zbiranje predlogov
ljubiteljskih kulturnih programov in kulturnih projektov«;
– četrta alineja postane 2. alineja in se glasi:
»zbiranje predlogov«;
– se črtata 5. in 6. alinea, namesto katerih se nova
3. alineja glasi:
»Komisija za kulturo opravi pregled prispelih vlog in jih
oceni na podlagi meril in kriterijev za dodelitev sredstev ter
pripravi predlog višine soﬁnanciranja, ki ga predloži županu;
župan sprejme sklep o soﬁnanciranju programov in s tem
seznani odbor za družbene dejavnosti in občinski svet«;
– dosedanje 7., 8., 9. in 10. alineja postanejo 4., 5., 6.
in 7. alineja.
2. člen
V merilih in kriterijih za soﬁnanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Železniki se poglavje
1. Pevski zbori, instrumentalne, folklorne, plesne skupine,
spremeni tako, da:
– se črta drugi stavek, ki se glasi: »Priznano je maksimalno 40 vaj letno«,
– se črta tretji stavek, ki se glasi: »programski stroški
na vajo – 3 točke«.
– se 2. alineja pri postavki Stroški na nastop spremeni
tako, da se glasi: »do 10 nastopov na regijski oziroma državni prireditvi – 20 točk na nastop«.
– se določilo: »organizacija letnega koncerta – 20 točk
na nastop« spremeni tako, da se glasi: »samostojni letni
koncert 60 točk«.
– se za določilom »samostojni letni koncert« doda
novo določilo, ki se glasi: »jubilejni koncert (vsaka 5. obletnica) – 80 točk«.
– se pri postavki »Materialni stroški na sezono« vse tri
alineje, ki govorijo o številu članov, črtajo ter se dodata dve
novi alineji, ki se glasita:
»– do vključno sedem članov 100 točk
– od osmih članov naprej 200 točk«.
3. člen
V merilih in kriterijih za soﬁnanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Železniki se poglavje 2.
Dramska, gledališka, lutkovna skupina, spremeni tako, da:
– se črta drugi stavek, ki se glasi: »Prizna se največ 40
vaj (po 2 šolski uri) na predstavo«;
– se črta stavek, ki se glasi: »programski stroški na
vajo – 4 točke«;
– se določilo: »materialni stroški na sezono – ne glede
na število članov 200 točk«, spremeni tako, da se glasi:
»Materialni stroški za premierno predstavitev: enodejanke
100 točk, dvodejanke 150 točk, trodejanke 200 točk«.
4. člen
V merilih in kriterijih za soﬁnanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Železniki se v poglavju
5. Literarna, glasbena dela, dodata dve novi alineji, ki se
glasita:
»– premierna predstavitev 60 točk
– do 4 nastope oziroma predstavitve 15 točk/nastop«.
5. člen
Zadnji odstavek Meril in kriterijev za soﬁnanciranje
programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Železniki, ki se glasi: »Če je pevski zbor, instrumentalna skupina,
folklorna, plesna, dramska, gledališka, lutkovna, likovna,
fotografska, video ali ﬁlmska skupina organizirana kot svoje
društvo, dobi točke za materialne stroške po merilih, če pa
deluje kot sekcija, pa le polovico le-teh«, se v celoti črta in
se ga nadomesti z novim stavkom, ki se glasi: »Društvom,
ki ne delujejo zgolj na področju kulture, so pa tudi izvajalci kulturnih dejavnosti, komisija za kulturo lahko dodeli
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sredstva za materialne stroške na prijavljenih programih
dejavnosti«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-9309
Železniki, dne 14. decembra 2005
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

5130.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Železniki za leto 2006

Na podlagi določb Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 12. člena Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Železniki (UVG, št. 35/99 in Uradni list RS, št. 14/04)
in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št.
132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 23. redni seji,
ki je bila dne 14. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Železniki za leto 2006
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč za leto 2006 znaša 0,9555 SIT.
II.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 080-09-9310
Železniki, dne 14. decembra 2005
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

5131.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Železniki za leto
2006

Na podlagi določb Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 1. člena Odloka o
komunalnih taksah v Občini Železniki (UVG, št. 34/96, 52/96,
33/97, 9/98, 21/99) in 19. člena Statuta Občine Železniki
(Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki
na 23. redni seji, ki je bila dne 14. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2006
I.
Vrednost točke za izračun komunalnih taks za leto
2006 znaša 11,02 SIT.
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II.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 080-09-9311
Železniki, dne 14. decembra 2005
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

ŽIRI
5132.

Odlok o razglasitvi Žirovske pristave
(EŠD 9819) za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 7. člena
Statuta Občine Žiri (UVG št. 18/99) ter na predlog Javnega
zavoda za varstvo kulturne dediščine – enota Ljubljana je
Občinski svet Občine Žiri na 13. redni seji dne 21. 6. 2005
sprejel

ODLOK
o razglasitvi Žirovske pristave (EŠD 9819) za
kulturni spomenik lokalnega pomena
1.
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
enota dediščine:
Žiri – Žirovska pristava (EŠD 9819) in v njenem območju naslednje enote dediščine:
Žiri – Muzej (EŠD 9858)
Žiri – Ruševine Štalarjeve hiše (EŠD 9859)
Žiri – Vodno zajetje z vaškim periščem (EŠD 9855)
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih, etnoloških,
arhitekturnih in umetnostnozgodovinskih lastnosti poseben
pomen za Občino Žiri. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega in umetnostno zgodovinskega spomenika.
2.
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Žiri – Muzej (EŠD 9858)
Objekt muzeja ali Stare šole je nekdanji lovski dvorec
freisinškega gospostva in je osrednja zgradba Žirovske
pristave. Njegova zasnova sega v 17. stoletje. V 18. ali v
začetku 19. stoletja je dobil podobo enonadstropne baročne
stavbe s kvalitetno obdelano fasado in notranjostjo. Po letu
1865 je bil dvorec preurejen v šolo, po drugi svetovni vojni
pa neustrezno nadziran.
Žiri – Ruševine Štalarjeve hiše (EŠD 9859)
Štalarjeva hiša je bila v razcvetu freisinškega gospostva ob dvorcu druga najimenitnejša stavba v Žireh.
Vse do srede 19. stoletja je služila kot pristava dvorca
– gospodarsko poslopje s skednjem, hlevom in stanovanjskim delom. V začetku 20. stoletja je bila predelana v
stanovanjsko stavbo. Danes je stavba porušena, ohranili
so se dva v rustiki izdelana polkrožna portala in šest pravokotnih stebrov.
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Žiri – Vodno zajetje z vaškim periščem (EŠD 9855)
Tik pod vznožjem Žirka, v območju Žirovske pristave,
se je ohranilo s kamnom obzidano vodno zajetje in nekdanje perišče, eno redkih še ohranjenih v teh krajih.
3.
Spomenik obsega parcelne številke *42, *43, 659, 631,
632, *228, 1277/10 in zahodni del 1330, k.o. Žiri.
Meja spomenika je vrisana na zemljiškokatastrskem
načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu
v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita
Ministrstvo za kulturo in Javni zavod Republike Slovenije za
varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4.
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, etnoloških, umetnostnozgodovinskih in arhitekturnih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekte
ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanja spomenika.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, etnološke, umetnostnozgodovinske in arhitekturne vrednote spomenika,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavijo kulturne vrednote spomenika in situ, v
tisku in drugih medijih,
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstvenoraziskovalno delo.
5.
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove
dele ali zemljišče so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
6.
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni
list RS, št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, ﬁzično
zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire
dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim
bolj učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.
7.
Nadzor nad izvajanjem tega obloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 660-03-3/2005
Žiri, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.
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Odlok o razglasitvi Matevžkove domačije
(EŠD 9856) za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 7. člena
Statuta Občine Žiri (UVG 18/99) ter na predlog Javnega
zavoda za varstvo kulturne dediščine – enota Ljubljana
je Občinski svet Občine Žiri na 13. redni seji dne 21. 6.
2005 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Matevžkove domačije (EŠD 9856)
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1.
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
enota dediščine:
Žiri – Matevžkova domačija (EŠD 9856)
Enota ima zaradi kulturnih, etnoloških, arhitekturnih
in zgodovinskih lastnosti poseben pomen za Občino Žiri.
Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika.
2.
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik
lokalnega pomena:
Matevžkova domačija stoji na robu nekdaj samostojne Nove vasi, ki je danes del Žirov. Sestavljata jo
pritlična stanovanjska hiša in lesen kozolec toplar. Hiša
je s tradicionalno alpsko tlorisno zasnovo in arhitekturnim
oblikovanjem, značilnim za začetek 19. stoletja, dobro
ohranjen primer ljudskega stavbarstva tega območja. V
hiši sta rojena slovenski slikar Franjo Kopač in njegov sin
arhitekt Vlasto Kopač.
3.
Spomenik obsega parcelno številko 648 in *59, k.o.
Žirovski vrh.
Meja spomenika je vrisana na zemljiško katastrskem
načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka,
hranita Ministrstvo za kulturo in Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4.
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, etnoloških, arhitekturnih in
zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– ohranjanje gabaritov, primarnih tlorisnih razporedov
in izvirne gradbene substance,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekta
na domačiji ter v dvoriščnem prostoru ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanja spomenika.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, etnološke, arhitekturne in zgodovinske vrednote spomenika,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavijo kulturne vrednote spomenika in situ, v
tisku in drugih medijih,
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstvenoraziskovalno delo.
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5.
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove
dele ali zemljišče so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6.
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi
tega odloka izdati lastniku spomenikov odločbo o varstvu
na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 7/99).
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za
raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, ﬁzično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in
rabe spomenikov, dostopnost spomenikov za javnost in
časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in
prepovedi za čim bolj učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.
7.
Nadzor nad izvajanjem tega obloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 660-03-2/2005
Žiri, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

MINISTRSTVA
5134.

Program priprave državnega lokacijskega
načrta za regionalno cesto III. reda R3-647/
1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) sprejme minister za okolje in prostor v soglasju z
ministrom za promet

PROGRAM PRIPRAVE
državnega lokacijskega načrta za regionalno
cesto III. reda R3-647/1368 Mlačevo–Rašica
mimo naselja Ponikve
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo državnega lokacijskega načrta
Priprava državnega lokacijskega načrta je potrebna
zaradi reševanja problematike vzdrževanja in ohranjanja
obstoječega državnega cestnega omrežja ter odprave ozkega grla s ciljem povečanja prepustnosti, varnosti prometa
in voznih lastnosti.
Osnovni cilj načrtovane ureditve je izboljšati prometne
razmere na cesti R3-647 Mlačevo–Rašica, saj obstoječa regionalna cesta skozi naselje Ponikve ne omogoča normalne
prevoznosti in prometne varnosti ter predstavlja ozko grlo
zaradi neustreznih horizontalnih in vertikalnih elementov
ceste ter preozkega vozišča. Prav tako je potrebno rešiti
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sedaj neustrezno priključevanje regionalne ceste R3-647
na glavno cesto G2-106, saj obstoječi priključek regionalne
ceste poteka pod ostrim kotom tako, da je nemogoče normalno zavijanje iz smeri Ponikev proti Ljubljani.
Minister za promet je z dopisom št. 2645-64/2001/70417 z dne 7. maja 2004 podal pobudo za pripravo državnega lokacijskega načrta za gradnjo regionalne ceste III.
reda R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve
v dolžini približno 3,5 km (v nadaljnjem besedilu: pobuda).
Pobuda je dokumentirana s pregledno situacijo treh variant
v merilu 1:5.000 iz projekta Idejna študija variant ceste R3647 na odseku od Ponikev do Rašice, ki jo je februarja 2001
izdelalo podjetje Acer d.o.o. Novo mesto (št. proj. 3/2000).
Pobuda je utemeljena v:
– Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(Uradni list RS, št. 76/04);
– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03 in 68/05).
II. Predmet in programska izhodišča državnega
lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta za
gradnjo regionalne ceste III. reda R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve (v nadaljnjem besedilu:
državni lokacijski načrt) so vse prostorske ureditve, vezane na gradnjo regionalne ceste III. reda R3-647/1368
Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve v dolžini približno
3,5 km.
Minister za promet je pobudo dokumentiral s tremi
variantami poteka trase ceste R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve, ki se bodo v okviru izdelave
državnega lokacijskega načrta v študiji variant ovrednotile
in med seboj primerjale.
Variantne rešitve potekajo v prvem delu, od obstoječe
regionalne ceste R3-647 do domačije Gačnik, po isti trasi, v
nadaljevanju pa poteka trasa v treh različnih variantah:
– Varianta 1 predvideva priključek obvoznice na obstoječo R3-647 takoj za naseljem – v območju domačije
Gačnik; po tej varianti je predvidena rekonstrukcija ceste
R3-647, v območju priključevanja na cesto G2-106, z izgradnjo približno 500 m nove ceste, ki bi potekala preko
travnika ob strugi potoka Rašica in se priključila na cesto
G2-106 pod pravim kotom;
– Varianta 2 se za Ponikvami ne priključuje na obstoječo cesto R3-647, ampak se nadaljuje vzporedno s staro
cesto ter se priključuje na cesto G2-106 severno od obstoječega priključka, v oddaljenosti približno 900 m;
– Varianta 3 poteka južno od druge variante in se na
cesto G2-106 priključi v km 15.780.
Načrtovana ureditev poteka po območju občin Dobrepolje in Velike Lašče.
Dne 13. junija 2005 je Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, v skladu
z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem
besedilu: Zakon o urejanju prostora); sklicalo prostorsko
konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti,
gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene
prostorske ureditve.
Presoja in medsebojna primerjava variantnih rešitev
(v nadaljnjem besedilu: študija variant), strokovne podlage
iz VI. točke tega programa priprave ter državni lokacijski
načrt se v vseh fazah izdelajo v skladu z Zakonom o urejanju prostora, Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni
list RS, št. 122/04) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu
priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah
njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
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V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 41/04) je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, z odločbo št. 354-09-224/2005, z dne 22. 7.
2005, ugotovilo, da državni lokacijski načrt lahko pomembno
vpliva na okolje, ker vsebuje posege v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje v skladu z zakonom,
ki ureja področje varstva okolja, oziroma v skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave, lahko pomembno
vpliva na zavarovana območja, posebna varstvena območja
ali potencialna posebna ohranitvena območja (v nadaljnjem
besedilu: varovana območja).
Pred sprejemom državnega lokacijskega načrta je treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje
v skladu z določbami zakona, ki ureja področje varstva
okolja, oziroma presojo sprejemljivosti njenih vplivov na
varovana območja v skladu z določbami zakona, ki ureja
področje ohranjanja narave.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, z javnim naznanilom v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokrivajo območje cele države, obvesti javnost, da
bo izvedena celovita presoja vplivov na okolje.
III. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri ﬁnanciranju priprave državnega lokacijskega načrta
Pripravljavec državnega lokacijskega načrta je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za
prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOP UPR), ki zagotovi sredstva za izdelavo recenzije študije variant, revizije okoljskega poročila in recenzije
državnega lokacijskega načrta, recenzij, ter drugih morebiti
potrebnih dokumentov.
Naročnik strokovnih podlag ter državnega lokacijskega
načrta je Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
DRSC), ki zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih
podlag iz VI.1 točke in VI.2 točke tega programa priprave,
študije variant, okoljskega poročila, poročila o vplivih nameravanega posega v okolje (v nadaljnjem besedilu: poročilo
o vplivih na okolje), revizije poročila o vplivih na okolje ter
državnega lokacijskega načrta.
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Republika Slovenija, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje nalog
v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem glavnih in regionalnih
cest zastopa DRSC.
Izdelovalec študije variant in izdelovalec državnega
lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec),
ki ga DRSC izbere po predpisih o oddaji javnega naročila,
mora izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o urejanju
prostora. DRSC v komisijo za izbiro načrtovalca državnega
lokacijskega načrta imenuje tudi člana, ki ga določi MOP
UPR. MOP UPR pred pričetkom postopka javnega naročila
za izbiro načrtovalca državnega lokacijskega načrta potrdi
projektno nalogo.
IV. Nosilci urejanja prostora
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter
nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z Zakonom o urejanju
prostora predstavljajo nosilce urejanja prostora in ki v konkretnem postopku priprave državnega lokacijskega načrta
odločajo ali soodločajo o zadevah urejanja prostora, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne
zadeve,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
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5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo,
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje – Sektor za varstvo okolja,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje – Sektor za upravljanje z vodami,
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje – Sektor za ohranjanje narave,
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
11. DARS d.d., Celje,
12. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice,
13. Javna agencija za železniški promet Republike
Slovenije, Maribor,
14. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
Ljubljana,
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Ljubljana,
16. Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana,
17. Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana,
18. ELES d.o.o., Ljubljana,
19. Telekom Slovenije d.d., Ljubljana,
20. Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana,
21. Elektro Ljubljana d.d.,
22. Občina Dobrepolje in njene javne gospodarske
službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture,
23. Občina Velike Lašče in njene javne gospodarske
službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture,
24. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta izkaže, da
rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
V.I. Ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih
v II. točki tega programa priprave, na podlagi priporočil s
prve prostorske konference, analize prostora, pridobljenih
smernic in analize le-teh, na podlagi analiz stanja, teženj
in razvojnih možnosti v prostoru ter študije ranljivosti, načrtovalec lahko predlaga nove variante ali optimizacije že
predlaganih.
MOP UPR, ministrstvo, pristojno za promet, in DRSC
potrdijo predlagan obseg variant, za katere izdelovalec
strokovnih podlag v primerni natančnosti izdela variantne
rešitve kot celovite urbanistične, krajinske in arhitekturne
oziroma gradbeno tehnične strokovne rešitve.
Načrtovalec izdela študijo variant, v kateri na podlagi
strokovnih podlag presodi in primerja variantne rešitve z
vidika prostorskega razvoja (racionalna raba prostora), s
funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter
z vidika sprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem
okolju.
V zaključku študije variant načrtovalec predlaga in utemelji najustreznejšo variantno rešitev poteka trase ceste in
poda usmeritve za njeno optimizacijo v sklopu izdelave strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta.
V.2. V fazi obravnave variantnih rešitev se opravi celovita presoja vplivov državnega lokacijskega načrta na
okolje. Zagotovi se:
– okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in
ovrednotijo vplivi izvedbe državnega lokacijskega načrta na
okolje oziroma varovana območja in možne alternative ter
navede se stopnja upoštevanja okoljskih izhodišč oziroma
naravovarstvenih smernic;
– revizijo okoljskega poročila, v skladu s predpisi, ki
določajo podrobnejšo vsebino okoljskega poročila in vse-
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bino ter metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov planov
na varovana območja.
MOP UPR pred javno razgrnitvijo predlaganega najustreznejšega poteka trase ceste, okoljskega poročila in
njegove revizije, pridobi obvestilo o ustreznosti okoljskega
poročila in njegove revizije.
Pri odločitvi o najustreznejši variantni rešitvi je treba v
čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe javnosti,
dana na predlog variantne rešitve in na okoljsko poročilo, ki
sta bila javno razgrnjena.
V.3. V fazi izdelave predloga državnega lokacijskega
načrta se na podlagi poročila o vplivih na okolje izvede presoja vplivov na okolje. Zagotovi se:
– poročilo o vplivih na okolje, ki mora biti izdelano v
skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino poročila
o vplivih na okolje;
– revizijo poročila o vplivih na okolje, ki je neodvisen
strokovni nadzor nad kakovostjo in ustreznostjo poročila o
vplivih na okolje.
S predlogom državnega lokacijskega načrta se hkrati
javno razgrnejo tudi poročilo o vplivih na okolje, pisno
mnenje o reviziji ter osnutek odločitve o okoljevarstvenem
soglasju.
MOP UPR mora pred sprejemom državnega lokacijskega načrta pridobiti okoljevarstveno soglasje.
VI. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način
njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega načrta je treba upoštevati vse predhodno izdelane
strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja,
ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
VI.1. V postopku izdelave študije variant se izdelajo
naslednje strokovne podlage:
– analiza stanja in teženj v prostoru: analiza ﬁzičnih
lastnosti in pravnega stanja prostora, problemov, ki izhajajo
iz dosedanjega prostorskega razvoja;
– analiza razvojnih možnosti v prostoru: ugotovitev
novih razvojnih potreb, teženj in različnih pobud na obravnavanem območju, analiza možnosti glede načrtovanja
prostorske ureditve;
– študija ranljivosti prostora: analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora,
vrednotenje ter priprava predlogov strokovnih rešitev;
– elaborati, v katerih se variante vrednotijo in primerjajo: razvojno urbanistični, gradbeno tehnični, okoljsko poročilo in (prometno) ekonomski elaborat;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz smernic nosilcev urejanja prostora.
VI.2. V postopku izdelave predloga državnega lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične,
krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve
z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova posameznih elementov prostorske
ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznimi poročili in
utemeljitvami;
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest,
poti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev;
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– idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno
rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in
živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo
ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih
vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Podlaga za izdelavo predloga državnega lokacijskega
načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o
geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog državnega lokacijskega načrta mora vsebovati tudi podatke
o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
VI.3. V postopku priprave državnega lokacijskega načrta zavod, pristojen za varstvo kulturne dediščine zagotovi
izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v
skladu z zakonom, ki ureja področje varstva kulturne dediščine in jih posreduje MOP UPR.
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta
zavod, pristojen za varstvo narave izdela naravovarstvene
smernice v skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja
narave, in jih posreduje MOP UPR.
VII. Postopek in roki za pripravo državnega lokacijskega načrta
VII.1. Pridobitev smernic za načrtovanje
– DRSC zagotovi gradivo za pridobitev smernic (situativni prikaz prostorske ureditve s tehničnim poročilom);
– MOP UPR pridobi smernice za načrtovanje in strokovne podlage urejanja prostora s strani nosilcev urejanja
prostora iz IV. točke tega programa priprave, ki dajejo
smernice in mnenja;
– nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh
po prejemu vloge; nosilci urejanja prostora v tem roku
posredujejo tudi strokovne podlage urejanja prostora, s
katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje oziroma so
predmet načrtovanja; v skladu z zakonom, ki ureja področje
ohranjanja narave, se v primeru, da strokovna priprava naravovarstvenih smernic v roku 30 dni ni možna, rok lahko
podaljša, vendar na največ 60 dni, o čemer pristojni zavod
obvesti pripravljavca;
– načrtovalec pregleda smernice in jih analizira.
VII.2. Izdelava študije variant
– DRSC zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VI.1.
točke tega programa priprave;
– načrtovalec izdela študijo variant;
– MOP UPR zagotovi recenzijo študije variant;
– k izdelani in po potrebi dopolnjeni študiji variant
in predlogu najustreznejše variantne rešitve pridobi MOP
UPR stališča pobudnika in drugih udeležencev iz IV. točke
tega programa priprave (ministrstva, pristojna za varstvo
okolja, ohranjanje narave, upravljanja z vodami, za področje kmetijstva in gozdarstva, za varstvo kulturne dediščine,
za področje prometa in energetike) ter stališča lokalnih
skupnosti;
– MOP UPR po končani izdelavi študije variant organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na predlagano najustreznejšo variantno rešitev pridobijo in uskladijo
priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalnih
skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti;
– variantni rešitvi, za katero se izdela predlog državnega lokacijskega načrta, odloči Vlada Republike Slovenije
na predlog ministra, pristojnega za prostor in ministra, pristojnega za promet.
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VII.3. Izdelava strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta
– DRSC na podlagi usmeritev ter v skladu s priporočili
prostorske konference zagotovi izdelavo vseh strokovnih
podlag iz VI. točke tega programa priprave;
– načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag
izdela predlog državnega lokacijskega načrta;
– MOP UPR zagotovi strokovni pregled predloga državnega lokacijskega načrta;
– načrtovalec po posredovanju pripomb s strani MOP
UPR dopolni predlog državnega lokacijskega načrta;
– MOP UPR seznani občini Dobrepolje in Velike Lašče
z javno razgrnitvijo predloga državnega lokacijskega načrta.
VII.4. Javna razgrnitev in javne obravnave
– minister, pristojen za prostor, s sklepom odredi javno
razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta na sedežu pripravljavca ter v občinah Dobrepolje in Velike Lašče;
– javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– MOP UPR obvesti javnost o kraju in času javne
razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu
Republike Slovenije ter na krajevno običajen način, in sicer
najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve;
– MOP UPR v času javne razgrnitve organizira javno
obravnavo; javna obravnava mora biti v kraju načrtovane
prostorske ureditve;
– MOP UPR v sodelovanju z občinama Dobrepolje in
Velike Lašče v času javne razgrnitve in javne obravnave
evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov,
organizacij in posameznikov;
– MOP UPR v sodelovanju z DRSC, ministrom, pristojnim za promet, in načrtovalcem prouči pripombe in
predloge;
– načrtovalec pripravi predlog stališč glede njihovega
upoštevanja;
– MOP UPR s pripombami in predlogi ter predlogom
stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko
nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– minister, pristojen za prostor, po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za promet, odloči o upoštevanju
pripomb in predlogov in z odločitvijo seznani občini Dobrepolje in Velike Lašče.
VII.5. Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta
– DRSC zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb
in predlogov;
– načrtovalec izdela dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih
strokovnih podlag;
– načrtovalec po potrebi dopolni in zaključi analizo
smernic, ter jo priloži k dopolnjenemu predlogu državnega
lokacijskega načrta in h gradivu za pridobitev mnenj;
– DRSC zagotovi gradivo za pridobitev mnenj;
– pripravljavec pridobi mnenja k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta s strani nosilcev urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, ki dajejo
smernice in mnenja;
– nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh
po prejemu vloge;
– MOP UPR v času pridobivanja mnenj zagotovi recenzijo dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta in pridobi stališče ministrstva, pristojnega za promet;
– MOP UPR posreduje DRSC mnenja nosilcev urejanja prostora in recenzijsko mnenje z namenom, da načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta.
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VII.6. Sprejem državnega lokacijskega načrta
– minister, pristojen za prostor, v soglasju z ministrom,
pristojnim za promet, posreduje usklajen dopolnjen predlog
državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije
v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih
konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve;
– Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-08-54/2005-BL
Ljubljana, dne 20. oktobra 2005
EVA 2005-2511-0243
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam!
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

–

POPRAVKI

Popravek
Odloka
ogospodarskih
načinu
opravljanja
obveznih
lokalnih
javnih
služb
zbiranja
in prevoza
komunalnih
odpadkov
in odlaganja
ostankov
predelave
ali
odstranjevanja
komunalnih
odpadkov
na
območju Občine Hajdina

Popravek
V Odloku o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Hajdina,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 111/05 z dne 13. 12.
2005, se v 19. členu pri 4. točki na koncu stavka doda »oz.
lokalna skupnost«.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.
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5085.
5086.

5087.

5088.
5089.
5090.
5091.
5092.
5093.
5134.

5094.
5095.

5096.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dohodnini (ZDoh-1D)
12513
Zakon o spremembi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-A)
12519

5098.

5099.

5100.
5101.

5102.

5103.

5104.

5106.

MINISTRSTV
MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja
programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina
Pravilnik o spremembah Pravilnika o splošnem
označevanju predpakiranih živil
Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o splošnem označevanju
predpakiranih živil
Pravilnik o spremembi Pravilnika o ravnanju ob
izrednih dogodkih
Pravilnik o spremembi Signalnega pravilnika
Pravilnik o spremembi Pravilnika o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil
Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju
ččju kulture
Program priprave državnega lokacijskega načrta
za regionalno cesto III. reda R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve

5107.
12519
12519
12521
12521
12521

12522
12566

BANKA SLOVENIJE

Navodila za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice hranilnic
12522
Navodilo za izpolnjevanje poročila o zajamčenih
vlogah
12525

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
12528

GROSUPLJE

Odlok o ureditvenem načrtu »Upravni trikotnik«

5108.
5109.
5110.
5111.
5112.

12521

OBČINE
5097.

5105.

5113.

5114.
5115.

5116.

5117.
5118.
5119.

12530

HAJDINA

Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
ččju Občine Hajdina 12535

5120.

IG

5122.
5123.
5124.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2005
12537

IVANČNA GORICA

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju
ččju Občine
Ivančna Gorica za leto 2006
12538
Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega
dela stroška za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča izven območja
ččja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica za leto 2006
12538

5121.

5125.
5126.
5127.

KRŠKO

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta dela mesta Krško
(Stara vas)
12538

LJUBLJANA

Sklep o začasnem ﬁnanciranju Mestne občine
Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006 12539

LOGATEC

Program priprave občinskega lokacijskega načrta
za območje
ččje urejanja GL J4-C1 Staro jedro Gorenji
Logatec
12539

5128.
5129.

5130.

MEDVODE

MEŽICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe in merilih
za podelitev koncesije za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev in upravljanje distribucijskega omrežja
žžja zemeljskega plina v Občini Mežica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2005
Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Mežica v
letu 2006
Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Mežica v
letu 2006
Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
Program športa v Občini Mežica za leto 2006

12543
12544
12545
12546
12546
12547

MURSKA SOBOT
SOBOTA

Sklep o začasnem ﬁnanciranju potreb iz proračuna
Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar marec 2006
ar–
12549

PUCONCI

Sklep o začasnem ﬁnanciranju javne porabe Občine Puconci v letu 2006
12550

RAVNE NA KOROŠKEM

Odredba o cenah za odvoz nepravilno parkiranih,
pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil
12550
Dopolnitev poslovnika o delu Nadzornega odbora
Občine Ravne na Koroškem
12551

SLOVENSKE KONJICE

Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta novi center (skrajšani postopek)
12551

SVETA ANA

Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto
2006
12552
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške
vežice
12554
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
12554

ŠENTJUR

Odlok o občinskem
inskem lokacijskem na
načrtu centralne
čistilne naprave Šentjur
12555

ŠTORE

Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Štore
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
Sklep o razrešitvi člana občinske volilne komisije
Sklep o imenovanju člana občinske volilne komisije

VIPAV
VIPAVA

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2006

12559
12559
12560
12560
12560

VRANSKO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko
12562
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Vransko za leto 2006
12563

ZREČE

Cenik daljinskega ogrevanja

ŽELEZNIKI

12563

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se soﬁnancirajo iz prora
proračuna
Občine Železniki
12563
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemlji
zemljišč v Občini
Železniki za leto 2006
12564

Stran
5131.

5132.
5133.

–

76.

77.

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
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Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2006
12564

ŽIRI

–
–

Odlok o razglasitvi Žirovske pristave (EŠD 9819)
za kulturni spomenik lokalnega pomena
12565
Odlok o razglasitvi Matevžkove domačije (EŠD 9856) za kulturni spomenik lokalnega pomena
12566

–

POPRAVKI

–

Popravek Odloka o načinu opravljanja obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
na območju
ččju Občine Hajdina
12570

MEDNARODNE POGODBE

Zakon o ratiﬁkaciji Konvencije o pristopu Češke
republike, Republike Estonije, Republike Ciper,
Republike Latvije, Republike Litve, Republike
Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske,
Republike Slovenije in Slovaške republike h Konvenciji o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih
razmerjih, na voljo za podpis 19. junija 1980 v
Rimu, ter k Prvemu in Drugemu protokolu o razlagi
te konvencije s strani Sodišča (MKKUP)
Uredba o ratiﬁkaciji Sporazuma med Republiko
Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o statusu uradnika za zvezo pri Europolu

–
–
–
–

1417
–
1451

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti protokolov o spremembah Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o
sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o carinskem režimu za zabojnike sklada, ki se uporabljajo
v mednarodnem prevozu
Obvestilo o začetku veljavnosti Skupne konvencije
o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola iz leta
1992 o spremembi Mednarodne konvencije o
civilni odgovornosti za škodo, povzročeno z
onesnaženjem z nafto, 1969
Obvestilo o začetku veljavnosti Dunajskega sporazuma o mednarodni klasiﬁkaciji ﬁgurativnih elementov znamk
Obvestilo o začetku veljavnosti Ministrske deklaracije o trgovini z izdelki informacijske tehnologije
v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO)
Obvestilo o začetku veljavnosti Šestega protokola
k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah
Sveta Evrope
Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe Svetovne
organizacije za intelektualno lastnino o avtorski
pravici
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije mednarodne organizacije dela št. 173 o varstvu zahtevkov
delavcev v primeru insolventnosti njihovega delodajalca (Konvencija ILO št. 173)
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije
mednarodne organizacije dela št. 175 o delu s
krajšim delovnim časom (Konvencija ILO št. 175)
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije
mednarodne organizacije dela št. 182 o prepovedi
najhujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju
za njihovo odpravo (Konvencija ILO št. 182)

–

–
–

1457
1457
1457
1458

1458
1458
1458

–

–
–
–
–

–

1458
1458
1459

1459

–

–
–

1459

1459

–

Obvestilo o začetku veljavnosti Strasbourškega
sporazuma o mednarodni klasiﬁkaciji patentov
Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe Svetovne
organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in
fonogramih
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o
občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum
INTERBUS)
Obvestilo o začetku veljavnosti Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja
inšpekcija za varnost plovbe
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije za
preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost
morske plovbe
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola za
preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost
ploščadi, postavljenih na epikontinentalnem pasu
Obvestilo o začetku veljavnosti Mednarodne konvencije o zatiranju terorističnih bombnih napadov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za trto in vino s
sklepno listino
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o težkih
kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju
zraka na velike razdalje preko meja
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije
Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola za
preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z
ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti organiziranemu
kriminalu
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku,
ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti
mednarodnemu organiziranemu kriminalu
Obvestilo o začetku veljavnosti Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih
Obvestilo o začetku veljavnosti Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Organizacije Združenih
narodov o spremembi podnebja
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o
zmanjševanju
zakisljevanja,
evtroﬁkacije
in
prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o
onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih
sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki
dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti
mednarodnemu organiziranemu kriminalu
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med
državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet
pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski
uniji
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o varstvu rastlin (spremenjene)
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih
zadevah med državami članicami Evropske unije,
ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe
o Evropski uniji

1459
1459
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1461
1461
1461

1461

1461
1461
1462
1462

1462

1462

1462
1462

1463

POPRAVEK

Popravek obvestila o začetku veljavnosti Pogodbe
o patentnem pravu

1463
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