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Ukaz o imenovanju izrednega in
pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega
predstavništva Republike Slovenije pri
Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi
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Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki imenujem Petra Andreja
Bekeša.
Št. 001-09-10/06
Ljubljana, dne 18. maja 2006

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03
in 69/04) in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo) izdajam

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost
in sodelovanje v Evropi
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo
Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji
za varnost in sodelovanje v Evropi imenujem mag. Stanislava
Raščana.
Št. 001-09-11/06
Ljubljana, dne 18. maja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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VLADA
2269.

Odločba o imenovanju Katje Drnovšek Jarc
za pomočnico državnega pravobranilca
na Državnem pravobranilstvu na sedežu v
Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o
državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
24/05 – uradno prečiščeno besedilo), je Vlada Republike
Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 11021/2006 z dne 3. 5. 2006, na 128. dopisni seji dne 8. 5.
2006 sprejela naslednjo

ODLOČBO
2268.

Ukaz o imenovanju izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Portugalski republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03
in 69/04) in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo) izdajam

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Portugalski republiki

Katja Drnovšek Jarc, roj. 5. 11. 1967, dosedanja pomočnica državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani, se imenuje za pomočnico državnega
pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v
Ljubljani, za dobo osmih let.
Št. 70201-8/2006/5
Ljubljana, dne 8. maja 2006
EVA 2006-2011-0064
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Odločba o imenovanju Mateje Klemenc Čeh
za pomočnico državnega pravobranilca
na Državnem pravobranilstvu na sedežu v
Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 41/06 – uradno
prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena Zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo), je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 110-21/2006 z dne 3. 5.
2006, na 128. dopisni seji dne 8. 5. 2006 sprejela naslednjo

ODLOČBO
Mateja Klemenc Čeh, roj. 28. 5. 1967, dosedanja pomočnica državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani, se imenuje za pomočnico
državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani, za dobo osmih let.
Št. 70201-9/2006/4
Ljubljana, dne 8. maja 2006
EVA 2006-2011-0065
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2271.

Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega
predmetnika v osnovni šoli

Na podlagi 20. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05
– uradno prečiščeno besedilo) in v skladu s Pravilnikom o
posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Uradni list RS,
št. 13/03) minister za šolstvo in šport izdaja

PRAVILNIK
o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika
v osnovni šoli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek za vključitev osnovnih šol
v poskus fleksibilnega predmetnika ter pravice učencev, ki se
vključujejo v poskus.
2. člen
(fleksibilni predmetnik)
Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev
tedenskega števila ur pouka v 7., 8. in 9. razredu, kot to določa veljavni predmetnik ob tem, da se:
– pouk matematike, tujega jezika in športne vzgoje izvaja vse šolsko leto v skladu s predmetnikom,
– pouk slovenščine in italijanščine ali madžarščine na
narodnostno mešanih območjih v 7. razredu izvaja vse šolsko leto v skladu s predmetnikom,
– pouk slovenščine in italijanščine ali madžarščine na
narodnostno mešanih območjih v 8. in 9. razredu izvaja vse
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šolsko leto, pri čemer se lahko tedenske pol ure razporedi
drugače, kot to določa predmetnik,
– pouk ostalih predmetov izvaja v obsegu letnega števila ur, predvidenih za posamezni predmet, ki pa so lahko
med letom neenakomerno razporejene po ocenjevalnih obdobjih.
II. IZVAJANJE POSKUSA
3. člen
(izvajanje poskusa)
Poskus fleksibilnega predmetnika se izvaja na izbranih
šolah v šolskem letu 2006/2007 v vseh oddelkih 7., 8. in
9. razreda v programu osnovna šola.
V poskus fleksibilnega predmetnika se vključi največ
10% osnovnih šol v Republiki Sloveniji.
4. člen
(Zavod Republike Slovenije za šolstvo)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo je odgovoren
za pripravo, uvajanje in spremljanje poskusa fleksibilnega
predmetnika.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo skrbi za obveščanje javnosti.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavi na svoji
spletni strani poročila o poteku poskusa in druge dokumente
ter podatke, ki se nanašajo na potek tega poskusa.
5. člen
(državna projektna skupina)
Minister za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister) s
sklepom imenuje člane državne projektne skupine.
Državna projektna skupina usmerja izvajanje poskusa
in opravlja naslednje naloge:
– sodeluje pri pripravi sprememb normativnih podlag,
potrebnih za uvajanje,
– pripravi strokovne podlage za delo šolskih projektnih
skupin,
– pripravi poročila za Strokovni svet Republike Slovenije
za splošno izobraževanje in Ministrstvo za šolstvo in šport (v
nadaljevanju: ministrstvo) o poteku poskusa,
– izvaja druge naloge po naročilu ministrstva.
6. člen
(šolska projektna skupina)
Odgovorni nosilec uvajanja in spremljanja poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli je ravnatelj osnovne
šole. Ravnatelj imenuje in vodi petčlansko šolsko projektno
skupino. V šolski projektni skupini je tudi predstavnik staršev.
Šolska projektna skupina opravlja naslednje naloge:
– izdela načrt uvajanja šolskega fleksibilnega predmetnika,
– pripravi usmeritve in navodila za izvajanje načrta poskusa fleksibilnega predmetnika na šoli,
– pripravi poročila za državno projektno skupino,
– sodeluje pri metodološkem izvajanju spremljanja poskusa,
– izvaja druge naloge po naročilu državne projektne
skupine.
Program dela šolske projektne skupine na podlagi načrta poskusa fleksibilnega predmetnika pripravi ravnatelj šole.
7. člen
(izpolnjevanje pogojev)
Poskus fleksibilnega predmetnika izvaja osnovna šola,
ki se prijavi k izvedbi poskusa fleksibilnega predmetnika in
izpolnjuje naslednje pogoje:
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– je vpisana v razvid osnovnih šol,
– ima zagotovljeno potrebno število strokovnih delavcev
po sistemizaciji, ki izpolnjujejo predpisane kadrovske pogoje
za poučevanje v 7., 8. in 9. razredu,
– ima soglasje vseh staršev učencev 7., 8. in 9. razreda,
– ima soglasje ravnatelja šole,
– ima soglasje učiteljskega zbora šole,
– ima ustanovljeno šolsko projektno skupino.
8. člen
(število oddelkov in učnih skupin)
Zaradi izvajanja poskusa fleksibilnega predmetnika se
število oddelkov in učnih skupin na šoli ne sme povečati.
9. člen
(zbiranje podatkov)
Za potrebe spremljanja in evalviranja projekta fleksibilnega predmetnika se podatki o udeležencih zbirajo in obdelujejo tako, da njihova identiteta ni razvidna. Za ta namen se
zbirajo podatki o: organizaciji dela, metodah in oblikah dela,
stopnji medpredmetnih povezav, obremenjenosti učencev,
obremenjenosti učiteljev, učinkovitosti izvajanja pouka in
drugih dejavnosti, rezultatih znanja, zadovoljstvu, in drugi
podatki, potrebni za spremljanje in evalviranje poskusa.
Podatke zbirajo osebe, določene za spremljanje in evalviranje poskusa tako, da se podatki zbirajo in obdelujejo
skladno s predpisi, ki urejajo zbiranje in varstvo osebnih
podatkov.
Podatki, pridobljeni pri spremljanju poskusa fleksibilnega predmetnika, se hranijo 5 let po končani spremljavi in
evalvaciji. Podatki se hranijo na sedežu Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo.
10. člen
(obveščanje in soglasje staršev)
Pred pridobivanjem pisnega soglasja staršev je šola
dolžna seznaniti učence in njihove starše s cilji, načrtovanim
potekom poskusa ter pravicami učencev v času izvajanja
poskusa.
Soglasja staršev veljajo za čas trajanja poskusa, razen
če učenec izstopi iz poskusa v skladu z 21. členom tega
pravilnika.
11. člen
(seznanitev ministrstva)
Osnovne šole, ki izvajajo poskus fleksibilnega predmetnika, do 30. septembra za tekoče šolsko leto obvestijo
ministrstvo o razporeditvi in organizaciji pouka posameznih
predmetov ter o razporeditvi ocenjevalnih obdobij.
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Učenci pridobivajo ocene do ocenjevalne konference.
V oddelku, kjer se izvaja poskus fleksibilnega predmetnika, učitelj ob koncu izvajanja predmeta oblikuje zaključno
oceno. Zaključna ocena se vpiše v redovalnico in v obvestilo
o učnem uspehu ob koncu ocenjevalnih obdobij med šolskim
letom.
13. člen
(napredovanje učencev)
Učenci, ki imajo v 7. in 8. razredu ob koncu pouka v
šolskem letu več kot dve negativni oceni, razred ponavljajo.
Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki imajo ob koncu izvajanja
pouka pri posameznem predmetu negativno oceno, imajo zaključeno negativno oceno in imajo med šolskim letom pravico
opravljati popravni izpit dvakrat do vključno meseca maja.
Šola je dolžna za učence, ki imajo popravni izpit v času
pouka med šolskim letom, organizirati dopolnilni pouk.
Ravnatelj lahko na predlog razrednika in staršev odloči,
da je učenec, ki zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov
ni obiskoval pouka, neocenjen ob koncu pouka predmeta. V
tem primeru učenec do konca pouka v šolskem letu opravlja
predmetni izpit iz posameznega predmeta, pri katerem je bil
neocenjen.
Ob koncu pouka v šolskem letu imajo učenci 7., 8. in
9. razreda pravico opravljati razredni, predmetni in popravni
izpit v skladu s pravilnikom, ki ureja preverjanje, ocenjevanje
in napredovanje učencev v devetletni osnovni šoli.
14. člen
(ugovor na oceno)
Če učenec in starši menijo, da je učenčeva zaključna
ocena pri predmetih ob koncu pouka, nepravilna, lahko starši
v treh dneh po prejemu obvestila o učnem uspehu med šolskim letom pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.
Postopek ugovora poteka v skladu z določili pravilnika o
preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev
v devetletni osnovni šoli.
15. člen
(nacionalno preverjanje znanja v devetem razredu)
Minister za posamezno osnovno šolo, vključeno v poskus fleksibilnega predmetnika, ob upoštevanju razporeditve
in organizacije pouka iz 11. člena tega pravilnika, v skladu z
zakonom o osnovni šoli določi, iz katerega tretjega predmeta
bo šola izvajala nacionalno preverjanje znanja.

III. PRAVICE UDELEŽENCEV

16. člen
(odsotnost učencev)
Za učenca, ki je opravičeno dlje časa odsoten od pouka,
šola pripravi individualni načrt. Z individualnim načrtom šola
določi oblike pomoči, način in roke ocenjevanja znanja ter
število ocen, ki je lahko manjše, kot je to določeno v 12. členu
tega pravilnika.

12. člen
(ocenjevanje znanja)
Pri izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika se pri
preverjanju, ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev
uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja preverjanje, ocenjevanje in napredovanje učencev v devetletni osnovni šoli, razen
določb, ki jih ta pravilnik drugače ureja.
Znanje učencev se pri vsakem predmetu oceni najmanj
šestkrat v šolskem letu, pri tem ne sme biti več kot polovica
ocen pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Ocene morajo biti
pridobljene enakomerno v obdobju, ko se predmet izvaja.
Znanje učencev pri predmetih, ki imajo letno 35 ur oziroma 32 ur pouka po predmetniku, se ocenjuje najmanj trikrat
v šolskem letu, pri tem ne sme biti večina ocen pridobljenih
na podlagi pisnih izdelkov.

17. člen
(šolski koledar)
Pri izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika se pri
šolskem koledarju upoštevajo določbe pravilnika, ki ureja
šolski koledar za osnovne šole, razen določb, ki jih drugače
ureja ta pravilnik.
Osnovne šole, ki izvajajo poskus fleksibilnega predmetnika, v načrtu uvajanja poskusa določijo za učence 7.,
8. in 9. razreda: število in trajanje ocenjevalnih obdobij,
razporeditev in dolžino odmorov ter roke za predmetne in
popravne izpite.
Število ocenjevalnih obdobij v šolskem letu ne sme biti
manj kot dve in ne več kot šest.
Med urami pouka imajo učenci odmor. Če pouk posameznega predmeta strnjeno traja več šolskih ur, šola samo-
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stojno razporedi odmore in pri tem upošteva dolžino odmorov
v skladu s pravilnikom o šolskem koledarju. Najmanj enkrat
dnevno imajo učenci praviloma odmor 20 do 30 minut.
Roke predmetnih in popravnih izpitov, ki se opravljajo
v času pouka med šolskim letom, določi ravnatelj v načrtu
uvajanja poskusa fleksibilnega predmetnika šole, vendar ne
prej kot 8 dni po končanem ocenjevalnem obdobju.
18. člen
(dopolnitev šolske dokumentacije)
Osnovne šole, ki izvajajo poskus fleksibilnega predmetnika, uporabljajo dokumentacijo v skladu s pravilnikom, ki
ureja šolsko dokumentacijo v devetletni osnovni šoli. Posamezne dele šolske dokumentacije ustrezno prilagodijo in to
zabeležijo v opombah.
19. člen
(učna obveznost učiteljev)
Glede učne obveznosti učiteljev v poskusu fleksibilnega
predmetnika in elementov za sistemizacijo delovnih mest
učiteljev, ki sodelujejo v poskusu fleksibilnega predmetnika,
se uporabljajo določila pravilnika o normativih in standardih
za izvajanje programa osnovne šole.
20. člen
(usposabljanje strokovnih delavcev)
Strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju poskusa
fleksibilnega predmetnika, se udeležujejo organiziranega
strokovnega usposabljanja po programu, ki ga za ta namen
pripravi Zavod Republike Slovenije za šolstvo ali šolska
projektna skupina.
21. člen
(izstop iz poskusa)
Učenec lahko v soglasju s starši izstopi iz poskusa.
Ob izstopu iz poskusa je potrebno učencu v dogovoru z
njegovimi starši omogočiti vključitev v drugo izbrano osnovno
šolo.
Druga izbrana šola mora sprejeti učenca, ki želi prestopiti iz osnovne šole, ki izvaja poskus.
22. člen
(prešolanje)
Učencu, ki se med šolskim letom prešola iz šole, ki izvaja poskus fleksibilnega predmetnika oziroma ga ne izvaja,
na šolo, ki ne izvaja poskusa oziroma izvaja poskus, šola
pripravi individualni načrt. Z individualnim načrtom šola določi
oblike pomoči in način ocenjevanja znanja pri posameznem
predmetu.
IV. POROČILA
23. člen
(poročila)
Državna projektna skupina in šolska projektna skupina
pripravljata vmesna poročila in letno poročilo.
Državna projektna skupina pripravi vmesna poročila,
Zavod Republike Slovenije za šolstvo pa jih do 30. novembra, 30. marca in 30. junija v tekočem šolskem letu posreduje
ministru.
Šolska projektna skupina odda vmesna poročila in letno
poročilo državni projektni skupini štirinajst dni pred datumom
oddaje poročil državne projektne skupine.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo v skladu z 9. členom Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega
dela letno poročilo, skupaj z mnenjem Sveta za evalvacijo,
predloži Strokovnemu svetu Republike Slovenije za splošno
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izobraževanje in ministru najkasneje v treh mesecih po zaključku poskusa.
24. člen
(vsebina poročil)
Letno poročilo in vmesna poročila morajo vsebovati prvine, predvidene z načrtom spremljanja, od tega obvezno:
– podatke o tem, koliko učencev je vključenih v poskus,
– predstavitev zbranih podatkov in njihovo analizo v
skladu z metodologijo zbiranja in obdelave podatkov,
– poročilo o doseganju ciljev spremljanja,
– predloge za morebitne spremembe pri uvajanju poskusa,
– poročilo o porabljenih finančnih sredstvih.
V. IZBOR ŠOL
25. člen
(izbor šol)
Izbor osnovnih šol, ki bodo vključene v poskus fleksibilnega predmetnika, se izvede na podlagi javnega razpisa.
Izbor osnovnih šol se izvede v skladu s sklepom, ki ga
sprejme minister.
VI. PREHODNA DOLOČBA
26. člen
(podaljšanje poskusa)
Minister lahko na podlagi poročil Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo in po predhodnem mnenju Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, predvidoma za eno šolsko leto, podaljša izvajanje poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovnih šolah, ki so pričele izvajati
poskus v šolskem letu 2006/2007.
VII. KONČNA DOLOČBA
27. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-01- 22/2005
Ljubljana, dne 11. maja 2006
EVA 2006-3311-0038
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

2272.

Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo
v humani medicini

Na podlagi 82. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 31/06) minister za zdravje izdaja
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PRAVILNIK
o farmakovigilanci zdravil za uporabo
v humani medicini
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje urejanja in pristojnosti)
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL
L, št. 311 z dne 28. 11. 2001, str. 67, z vsemi spremembami;
v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/83/ES) ureja:
– način poročanja o neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini;
– način zbiranja in vrednotenja neželenih učinkov zdravil za uporabo v humani medicini in drugih spoznanj o varnosti zdravil;
– način ukrepanja z namenom upravljanja in zmanjševanja tveganja, povezanega z zdravili;
– obveznosti imetnika dovoljenja za promet z zdravili;
– naloge pravne osebe, ki jo za dejavnost zbiranja in
ocenjevanja neželenih učinkov zdravil za uporabo v humani
medicini določi minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem
besedilu: minister);
– obveznosti drugih udeležencev v sistemu farmakovigilance.
(2) Ta pravilnik velja za:
– zdravila, ki imajo dovoljenje za promet, ne glede na
vrsto postopka pridobitve dovoljenja za promet, razen za
homeopatska zdravila iz drugega odstavka 14. člena Zakona
o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06; v nadaljnjem besedilu:
zakon);
– zdravila, ki so vključena v neintervencijska klinična
preskušanja o varnosti zdravil po pridobitvi dovoljenja za
promet;
– zdravila, ki so pridobila dovoljenje za promet s paralelno uvoženim zdravilom;
– zdravila, ki so na trgu na podlagi dovoljenja za uvoz
oziroma vnos zdravil.
2. člen
(natančnejša navodila)
Natančnejša navodila za nadzor varnosti zdravil so
podana v smernicah, ki jih je Evropska komisija objavila v
pravilih, ki urejajo zdravila v Evropski skupnosti The rules governing Medicinal Products in the European Union, Volume
9 – Pharmacovigilance, European Commission, Directorate
General III – Pharmaceuticals and Cosmetics (spletna stran:
http://pharmacos.eudra.org/F2/home.htm) v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
3. člen
(definicije in izrazi)
Poleg definicij in izrazov, ki so opredeljeni v 5. in 6. členu zakona, se v tem pravilniku uporabljajo še naslednji izrazi,
ki imajo naslednji pomen:
1. imetnik dovoljenja za promet je imetnik dovoljenja za
promet z zdravilom in imetnik dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom;
2. načrt upravljanja tveganja (RMP: Risk Management
Plan) je dokument z opisom sistema upravljanja tveganja;
3. nujni varnostni ukrep pomeni spremembe informacij
o zdravilu, ki ga imetnik dovoljenja za promet uvede pod
določenimi pogoji pred rednim postopkom odobritve pri organu, pristojnem za zdravila. Nanaša se na enega ali več
od naslednjih poglavij povzetka glavnih značilnosti zdravila:
indikacije, odmerjanje in način uporabe, kontraindikacije, posebna opozorila in previdnostni ukrepi;
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4. ocena poročila o neželenem učinku zdravila je preverjanje poročila glede izpolnjevanja osnovnih zahtev za
poročanje v skladu z 9. členom tega pravilnika;
5. poročevalec je oseba, ki poroča o neželenem učinku
zdravila ali sumu nanje;
6. sistem upravljanja tveganja (Risk Management System) je celota farmakovigilančnih aktivnosti, ukrepov za
identifikacijo, opis, preprečevanje ali zmanjševanje tveganja,
povezanega z zdravilom, na najmanjšo možno mero, in ocena učinkovitosti teh aktivnosti;
7. vrednotenje poročila o neželenem učinku zdravila
pomeni vrednotenje povezanosti učinka z zadevnim zdravilom in njegovega morebitnega vpliva na oceno razmerja
koristi in tveganja.
4. člen
(udeleženci v sistemu farmakovigilance)
Udeleženci in drugi viri informacij v sistemu farmakovigilance so:
– organ, pristojen za zdravila;
– pravna oseba, ki jo za dejavnost zbiranja in ocenjevanja neželenih učinkov zdravil na podlagi prvega odstavka
82. člena zakona določi minister (v nadaljnjem besedilu: center za farmakovigilanco);
– imetniki dovoljenj za promet;
– proizvajalci, uvozniki in veletrgovci;
– zdravniki, doktorji dentalne medicine, farmacevti in
drugi zdravstveni delavci;
– uporabniki zdravil oziroma bolniki;
– ostali viri informacij (pristojni organi drugih držav,
združenja, Svetovna zdravstvena organizacija, pravne ali
fizične osebe, ki so pri svojem delu v stiku z zdravili, literaturni podatki).
II. POROČANJE O NEŽELENIH UČINKIH ZDRAVIL
5. člen
(način poročanja zdravstvenih delavcev)
Zdravniki, doktorji dentalne medicine, farmacevti in drugi zdravstveni delavci, ki pri svojem delu ugotovijo kakršnekoli neželene učinke zdravila ali sum nanje, so dolžni čimprej,
najpozneje pa v petnajstih dneh od ugotovitve, o tem poročati
centru za farmakovigilanco. Še posebej morajo biti pozorni
in poročati:
– o resnih neželenih učinkih zdravila (neželeni učinki, ki
imajo za posledico smrt, neposredno življenjsko ogroženost,
zahtevajo stacionarno bolnišnično obravnavo ali podaljšanje
obstoječe bolnišnične obravnave, imajo za posledico dolgotrajno ali izrazito nezmožnost ali nesposobnost ali prirojeno
anomalijo ali okvaro ob rojstvu);
– kadar je uporaba zdravila povzročila ali se sumi, da
je povzročila škodljivo medsebojno delovanje z drugim zdravilom;
– o nepričakovanih neželenih učinkih zdravila (neželeni
učinek, katerega narava, resnost ali posledica niso v skladu
s povzetkom glavnih značilnosti zdravila);
– o kakršnemkoli sumu na povečanje pogostosti pojavljanja neželenih učinkov zdravila.
6. člen
(način poročanja proizvajalcev zdravil, uvoznikov in
veletrgovcev)
Proizvajalci zdravil, uvozniki in veletrgovci z zdravili
so dolžni najpozneje v petnajstih dneh od prejema poročila
o resnih neželenih učinkih zdravila obvestiti center za farmakovigilanco oziroma so dolžni takoj obvestiti center za
farmakovigilanco in organ, pristojen za zdravila, o resnih neželenih učinkih zdravila, ki zahtevajo nujno ukrepanje zaradi
neposrednega ogrožanja javnega zdravja.
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7. člen
(način poročanja uporabnikov zdravil oziroma bolnikov)
Uporabniki zdravil oziroma bolniki, ki ugotovijo kakršnekoli neželene učinke zdravil, lahko o tem poročajo centru za
farmakovigilanco sami ali v sodelovanju z izbranim zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem.
8. člen
(neželeni učinki cepiv)
(1) O neželenih učinkih cepiv ali sumu nanje pravne
ali fizične osebe iz 5., 6. in 7. člena tega pravilnika poročajo
centru za farmakovigilanco in tudi instituciji, ki je po predpisih
o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva odgovorna za vodenje registra neželenih učinkov po cepljenju.
(2) Institucija iz prejšnjega odstavka o neželenih učinkih cepiv ali sumu nanje poroča organu, pristojnemu za
zdravila.
9. člen
(oblika in vsebina poročila o neželenem učinku zdravila)
(1) Poročilo o neželenem učinku zdravila ali sumu nanj
se posreduje na obrazcu za poročanje o neželenih učinkih
zdravil, ki je objavljen na spletni strani organa, pristojnega za
zdravila (http://www2.gov.si/mz/mz-splet.nsf).
(2) Poročilo o neželenem učinku zdravila ali sumu nanj
mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– podatke o zadevnem zdravilu (ime, oblika, jakost,
indikacijsko področje, način aplikacije, trajanje terapije),
– opis neželenega učinka zdravila,
– podatke, ki omogočajo identifikacijo poročevalca (lahko v kodirani obliki) in
– podatke o uporabniku zdravila oziroma bolniku v kodirani obliki (začetnice imena in priimka, starost ali datum
rojstva, spol).
(3) Poročevalec je dolžan zagotoviti morebitne dodatne informacije, potrebne za vrednotenje neželenega učinka
zdravila.
10. člen
(zaupnost podatkov)
Podatki iz prejšnjega člena tega pravilnika se morajo
obravnavati kot zaupni in se smejo uporabljati le za izvajanje
zakona, tega pravilnika, potrebnih ukrepov za povečevanje
varnosti in učinkovitosti zdravil ter za sporočanje in obdelavo
v sistemu farmakovigilance Evropske unije.
III. OBVEZNOSTI IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
11. člen
(odgovornost)
(1) Imetnik dovoljenja za promet mora zaradi varovanja javnega zdravja vzpostaviti sistem farmakovigilance in
ga nenehno dopolnjevati v skladu z znanstveno-tehničnim
napredkom.
(2) Za zdravila, ki so na trgu na podlagi dovoljenja za
uvoz oziroma vnos zdravil, ima obveznosti imetnika dovoljenja za promet glede vzpostavitve in dopolnjevanja sistema
farmakovigilance uvoznik zdravila.
12. člen
(oseba, odgovorna za farmakovigilanco)
(1) Imetnik dovoljenja za promet mora imeti določeno
odgovorno osebo za farmakovigilanco, ki je odgovorna:
– za vzpostavitev in vzdrževanje sistema farmakovigilance na način, ki zagotavlja zbiranje in primerjavo podatkov
o vseh neželenih učinkih zdravila ali sumu nanje, z namenom, da so dostopni vsaj na enem mestu v Evropski uniji;
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– za pripravo periodičnih poročil o varnosti zdravila v
skladu s tem pravilnikom;
– da se na vse zahteve organa, pristojnega za zdravila,
za predložitev dodatnih informacij, potrebnih za vrednotenje
koristi in tveganj, povezanih z zdravilom, odgovori v celoti in
takoj, vključno s predložitvijo podatkov o obsegu prodaje;
– da predloži organu, pristojnemu za zdravila, vse druge
informacije, ki so pomembne za oceno razmerja med tveganjem in koristjo, povezanih z zdravilom, vključno z ustreznimi
informacijami iz kliničnih preskušanj o varnosti zdravila po
pridobitvi dovoljenja za promet.
(2) Imetnik dovoljenja za promet mora organ, pristojen
za zdravila, sproti obveščati o spremembah glede odgovorne
osebe za farmakovigilanco in o spremembah podatkov glede
njene dosegljivosti.
13. člen
(zbiranje podatkov o neželenih učinkih)
Imetnik dovoljenja za promet vodi podrobno dokumentacijo o vseh neželenih učinkih zdravil ali sumu nanje, ki se
pojavijo v Evropski uniji ali v tretjih državah.
14. člen
(neželeni učinki zdravil, ki so se pojavili na ozemlju
Republike Slovenije)
(1) Imetnik dovoljenja za promet vodi dokumentacijo
o vseh neželenih učinkih zdravil ali sumu nanje ne glede
na vrsto postopka pridobitve dovoljenja za promet, ki so
se pojavili na ozemlju Republike Slovenije, na katere ga
opozorijo zdravstveni delavci ali drugi udeleženci v sistemu
farmakovigilance. O resnih neželenih učinkih zdravila poroča takoj, najpozneje pa v 15 dneh po prejetju informacije
organu, pristojnemu za zdravila, v skladu s prvim odstavkom
18. člena tega pravilnika.
(2) Imetnik dovoljenja za promet vodi dokumentacijo in
poroča takoj, najpozneje pa v 15 dneh po prejetju informacije
o vseh drugih resnih neželenih učinkih zdravila, ki izpolnjujejo
merila o poročanju v skladu s smernicami iz 2. člena tega
pravilnika, ki so se pojavili na ozemlju Republike Slovenije
in za katere se utemeljeno pričakuje, da je o njih obveščen,
organu, pristojnemu za zdravila, v skladu s prvim odstavkom
18. člena tega pravilnika.
(3) Imetnik dovoljenja za promet takoj poroča o resnih
neželenih učinkih zdravila, ki zahtevajo nujno ukrepanje zaradi neposrednega ogrožanja javnega zdravja, organu, pristojnemu za zdravila, v skladu s prvim odstavkom 18. člena
tega pravilnika.
15. člen
(neželeni učinki zdravil, ki so se pojavili na ozemlju tretjih
držav)
Imetnik dovoljenja za promet poroča organu, pristojnemu za zdravila, v skladu s prvim odstavkom 18. člena tega
pravilnika o vseh resnih in nepričakovanih neželenih učinkih
zdravila ter o vsakem sumu na prenos katerekoli nalezljive
bolezni z zdravilom, ki se pojavijo na ozemlju tretje države,
takoj oziroma najpozneje v 15 dneh po prejetju informacije.
16. člen
(neželeni učinki zdravil, ki so vključena v neintervencijska
klinična preskušanja o varnosti zdravil po pridobitvi
dovoljenja za promet)
Imetnik dovoljenja za promet zbira in poroča o neželenih učinkih zdravil, ki so vključena v neintervencijska klinična
preskušanja o varnosti zdravil po pridobitvi dovoljenja za
promet, v skladu s 13., 14. in 15. členom tega pravilnika ter
smernicami iz 2. člena tega pravilnika.
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17. člen
(poročanje, kadar je Republika Slovenija referenčna
država)
(1) Za zdravila, za katera je dovoljenje za promet izdano
v postopku z medsebojnim priznavanjem ali v decentraliziranem postopku in je Republika Slovenija v tem postopku
referenčna država, imetnik dovoljenja za promet dodatno
zagotovi, da so poročila o vseh resnih neželenih učinkih
zdravila ali sumu nanje, vključno s poročili o vsakem sumu na
prenos katerekoli nalezljive bolezni z zdravilom, ki se pojavijo
na ozemlju Evropske unije, dostopna organu, pristojnemu
za zdravila.
(2) Imetnik dovoljenja za promet v primeru iz prejšnjega
odstavka poroča o vseh neželenih učinkih zdravila ali sumu
nanje v obliki periodičnih poročil o varnosti zdravila v skladu
z 19. členom tega pravilnika.
18. člen
(način poročanja)
(1) Imetnik dovoljenja za promet poroča o neželenih
učinkih zdravil iz 14., 15., 16. in 17. člena tega pravilnika elektronsko v skladu s smernicami iz 2. člena tega pravilnika.
(2) Pri poročanju mora uporabljati mednarodno dogovorjeno terminologijo za poročanje o neželenih učinkih zdravil
in obliko poročila v skladu s smernicami iz 2. člena tega
pravilnika.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
lahko imetnik dovoljenja za promet izjemoma po predhodni
odobritvi organa, pristojnega za zdravila, o neželenih učinkih
zdravil poroča na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani
organa, pristojnega za zdravila (http://www2.gov.si/mz/mzsplet.nsf).
19. člen
(periodično poročilo o varnosti zdravila)
(1) Poročila o vseh neželenih učinkih zdravila imetnik
dovoljenja za promet predloži organu, pristojnemu za zdravila, v obliki periodičnih poročil o varnosti zdravila, in sicer:
– takoj, če to zahteva organ, pristojen za zdravila;
– najmanj vsakih šest mesecev po izdaji dovoljenja za
promet v obdobju pred dajanjem zdravila na trg;
– najmanj vsakih šest mesecev v prvih dveh letih po
začetku dajanja zdravila na trg;
– enkrat letno v naslednjih dveh letih;
– po preteku štirih let po začetku dajanja zdravila na trg
v triletnih intervalih.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so lahko
v dovoljenju za promet določene drugačne zahteve za predložitev periodičnih poročil o varnosti zdravila.
(3) Periodična poročila o varnosti zdravila morajo biti
predložena v obliki in vsebini v skladu s smernicami iz 2. člena tega pravilnika in vsebovati znanstveno oceno razmerja
med tveganjem in koristjo, povezanega z zdravilom.
20. člen
(nujni varnostni ukrep)
(1) Če imetnik dovoljenja za promet v primeru tveganja
za javno zdravje predlaga nujni varnostni ukrep, mora o
tem takoj obvestiti organ, pristojen za zdravila. Če organ,
pristojen za zdravila, v 24 urah od prejema obvestila temu ne
nasprotuje, se nujni varnostni ukrep lahko uvede.
(2) Nujni varnostni ukrep mora biti uveden v časovnih
okvirih, dogovorjenih z organom, pristojnim za zdravila.
(3) Predlog za spremembo dovoljenja za promet, ki je
posledica nujnega varnostnega ukrepa, mora biti predložena,
organu, pristojnemu za zdravila, takoj oziroma najpozneje v
15 dneh od uvedbe nujnega varnostnega ukrepa in v skladu
s predpisi o zdravilih.
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21. člen
(načrt upravljanja tveganja)
Imetnik dovoljenja za promet mora na zahtevo organa,
pristojnega za zdravila, predložiti načrt upravljanja tveganja
v obliki in vsebini, kot to določajo smernice iz 2. člena tega
pravilnika, vključno z oceno učinkovitosti sprejetega načrta.
22. člen
(obveščanje)
(1) Imetnik dovoljenja za promet lahko strokovno javnost
obvešča o farmakovigilanci zdravila v skladu s smernicami iz
2. člena tega pravilnika oziroma jo mora obveščati, če tako
zahteva organ, pristojen za zdravila.
(2) Imetnik dovoljenja za promet v širši javnosti ne sme
objavljati informacij o zadevah v zvezi s farmakovigilanco
zdravila, ne da bi o tem predhodno ali istočasno obvestil
organ, pristojen za zdravila. To informacijo mora predstaviti
objektivno in nezavajajoče.
IV. CENTER ZA FARMAKOVIGILANCO
23. člen
(pogoji)
(1) Center za farmakovigilanco mora imeti zadostno
število zaposlenih kadrov z univerzitetno izobrazbo medicinske ali farmacevtske smeri, ustrezne prostore in opremo za
opravljanje nalog iz 82. člena zakona.
(2) Minister določi center za farmakovigilanco v izbirnem postopku po opravljenem javnem razpisu.
24. člen
(naloge)
Center za farmakovigilanco je odgovoren za:
– zbiranje in ocenjevanje poročil o neželenih učinkih
zdravil, pridobljenih od udeležencev v sistemu farmakovigilance, vključno s podatki o nepravilni uporabi, zlorabi, neučinkovitosti zdravil, ponarejenih zdravilih in ostalih pomembnih
podatkih za varno uporabo zdravil;
– sprotno posredovanje zbranih podatkov in ocen poročil o neželenih učinkih zdravil organu, pristojnemu za zdravila;
– posredovanje drugih pomembnih podatkov, ki zadevajo varnost zdravil, organu, pristojnemu za zdravila;
– obveščanje organa, pristojnega za zdravila, v primeru
potrebe po takojšnjem ukrepanju, najpozneje v 24 urah po
prejemu obvestila;
– strokovno podporo organu, pristojnemu za zdravila,
pri vrednotenju neželenih učinkov zdravil in drugih podatkov
o varnosti zdravil.
V. VLOGA ORGANA, PRISTOJNEGA ZA ZDRAVILA
25. člen
(vloga organa, pristojnega za zdravila)
Organ, pristojen za zdravila, z namenom vzpostavljanja in vodenja sistema farmakovogilance izvaja naslednje
naloge:
– ob strokovni podpori centra za farmakovigilanco ovrednoti neželene učinke zdravil, periodična poročila o varnosti
zdravil in druge podatke o varnosti zdravil;
– obvešča imetnike dovoljenj za promet o neželenih
učinkih zdravil na podlagi obvestil, pridobljenih iz drugih virov,
v skladu s smernicami iz 2. člena tega pravilnika;
– vzpostavlja in vzdržuje bazo podatkov o neželenih
učinkih zdravil;
– preverja izvajanje sistema farmakovigilance pri imetnikih dovoljenj za promet;
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– o resnih neželenih učinkih zdravil, ki so na trgu na
podlagi dovoljenja za uvoz in, ki so se pojavili na ozemlju
Republike Slovenije, poroča v bazo podatkov farmakovigilance Evropske unije v skladu s smernicami iz 2. člena tega
pravilnika;
– deluje v mednarodnem sistemu farmakovigilance;
– vzpodbuja zdravstvene delavce k poročanju o neželenih učinkih zdravil.
26. člen
(ukrepi)
Organ, pristojen za zdravila, lahko na podlagi podatkov
o varnosti zdravila, pridobljenih od udeležencev v sistemu
farmakovigilance, ter podatkov o oceni razmerja med tveganjem in koristjo:
– odvzame dovoljenje za promet z zdravilom oziroma
dovoljenje za promet s paralelno uvoženim zdravilom;
– začasno odvzame dovoljenje za promet z zdravilom
oziroma dovoljenje za promet s paralelno uvoženim zdravilom;
– uvede spremembe določil dovoljenja za promet z
zdravilom;
– prepove promet zdravila, ki je na trgu na podlagi dovoljenja za uvoz oziroma vnos.
27. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o farmakovigilanci (Uradni list RS, št. 94/00).
28. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-1/2006
Ljubljana, dne 4. maja 2006
EVA 2006-2711-0037
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
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31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko
uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL
L št. 136 z dne 30. 4. 2004, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 726/2004/ES) ureja:
– namen sistema farmakovigilance;
– udeležence v sistemu farmakovigilance;
– način poročanja o neželenih učinkih zdravil za uporabo v veterinarski medicini;
– dolžnosti imetnika dovoljenja za promet z zdravilom v
sistemu farmakovigilance;
– vlogo pristojnega organa in ostalih udeležencev v
sistemu farmakovigilance.
2. člen
(natančnejša navodila)
Natančnejša navodila za nadzor varnosti zdravil so
podana v smernicah, ki jih je Evropska komisija objavila v
pravilih, ki urejajo zdravila v Evropski skupnosti The Rules
Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 9 – Pharmacovigilance Rules for Human and Veterinary
Medicinal Products, 1999 Edition, European Commission,
Directorate General III – Pharmaceuticals and Cosmetics
(spletna stran: http://pharmacos.eudra.org/F2/ home.htm), v
njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
3. člen
(definicije in izrazi)
Poleg definicij in izrazov, ki so opredeljeni v 5. in 6. členu Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06; v nadaljnjem
besedilu: zakon), se v tem pravilniku uporabljajo še naslednji
izrazi:
1. EMEA je Evropska agencija za zdravila.
2. Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom je pravna ali
fizična oseba, ki ima sedež v Skupnosti in izpolnjuje pogoje,
ki jih določa zakon.
3. Izostanek pričakovane učinkovitosti zdravila pomeni,
da zdravilo ne učinkuje pri indikacijah, za katere je namenjeno.
4. Pristojni organ za farmakovigilanco zdravil za uporabo v veterinarski medicini je organ, pristojen za zdravila.
4. člen
(namen sistema farmakovigilance)

2273.

Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo
v veterinarski medicini

Na podlagi 82. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 31/06) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrico za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o farmakovigilanci zdravil za uporabo
v veterinarski medicini
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje urejanja)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku
Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini
(UL L št. 311 z dne 28. 11. 2001, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/82/ES) in Uredbo (ES) št. 726/04 Evropskega parlamenta in Sveta z dne

(1) Za ugotavljanje, zbiranje in vrednotenje neželenih
učinkov in drugih spoznanj o varnosti zdravil za uporabo v
veterinarski medicini ter za njihov nadzor varnosti je potrebno
vzpostaviti sistem farmakovigilance, kot to določajo tretji,
četrti in šesti odstavek 82. člena zakona.
(2) V sistem farmakovigilance so vključeni podatki in
informacije o:
– vseh neželenih učinkih zdravil za uporabo v veterinarski medicini pri živalih ali sumih nanje,
– neželenih škodljivih učinkih pri ljudeh v povezavi z
uporabo zdravil, ki so namenjena uporabi v veterinarski medicini,
– vseh razpoložljivih informacijah, ki se nanašajo na
izostanek pričakovane učinkovitosti zdravila za uporabo v
veterinarski medicini,
– izjemni uporabi,
– informacijah o neželenih učinkih predmešanic za pripravo medicirane krme,
– informacijah o prekoračitvi najvišjih mejnih vrednostih
ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih,
– vplivih na morebitne okoljske probleme, ki so posledica uporabe zdravila in ki imajo lahko vpliv na oceno o
razmerju med tveganjem in koristjo.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
(udeleženci sistema farmakovigilance)
Udeleženci v sistemu farmakovigilance so:
– organ, pristojen za zdravila;
– imetniki dovoljenj za promet z zdravili;
– imetniki dovoljenj za promet s paralelno uvoženim
zdravilom oziroma paralelno distribuiranim zdravilom;
– izdelovalci, uvozniki in veletrgovci z zdravili;
– veterinarji, farmacevti, veterinarski tehniki, drugo tehnično osebje in imetniki živali;
– ostali viri informacij (organ, pristojen za veterinarstvo,
pristojni organi drugih držav, združenja in podobno).
6. člen
(poročanje o neželenih učinkih)
(1) Veterinar, ki pri svojem delu ugotovi kakršnekoli
neželene učinke zdravil, o tem obvesti imetnika dovoljenja
za promet z zdravilom.
(2) Ob nepričakovanih resnih neželenih učinkih, ki se
pojavijo pri živalih ali ljudeh po uporabi zdravil v veterinarski
medicini, mora veterinar v primerih iz prejšnjega odstavka
poleg imetnika dovoljenja za promet z zdravilom obvestiti tudi
organ, pristojen za zdravila.
(3) Kadar imetnik živali ali kdorkoli, ki je v stiku z živaljo,
posumi o kakršnemkoli neželenem učinku zdravila, se mora
o tem najprej posvetovati z veterinarjem, preden se informacija posreduje dalje.
7. člen
(obrazec za poročanje)
(1) Udeleženci sistema farmakovigilance poročajo o
neželenih učinkih zdravil na obrazcu za poročanje o neželenih učinkih. Obrazec je dostopen na spletni strani organa,
pristojnega za zdravila (http://www.mz.gov.si).
(2) Izpolnjen obrazec iz prejšnjega odstavka se pošlje
imetniku dovoljenja za promet z zdravilom oziroma organu,
pristojnemu za zdravila.
8. člen
(vsebina poročila)
Poročilo o neželenih učinkih zdravila mora vsebovati
najmanj naslednje podatke:
– podatke o poročevalcu,
– podatke o zadevni živali ali več zadevnih živalih,
– podatke o zdravilu,
– podatke o neželenem učinku oziroma neželenih učinkih zdravila.
9. člen
(zaupnost podatkov)
Podatki iz prejšnjega člena se morajo obravnavati kot
zaupni in se uporabljati le za izvajanje zakona, tega pravilnika, potrebnih ukrepov za povečevanje varnosti in učinkovitosti zdravil ter za sporočanje in obdelavo v sistemih
farmakovigilance Evropske unije.
II. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET
10. člen
(obveznosti imetnika dovoljenja za promet)
(1) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom oziroma s
paralelno uvoženim zdravilom mora imeti vzpostavljen sistem
vodenja farmakovigilance in imeti določeno odgovorno osebo
za farmakovigilanco.
(2) Odgovorna oseba za farmakovigilanco z univerzitetno izobrazbo veterinarske ali farmacevtske smeri mora biti
nenehno dosegljiva in imeti stalno prebivališče na ozemlju
Skupnosti.
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(3) Dolžnosti odgovorne osebe za farmakovigilanco iz
prejšnjega odstavka so naslednje:
– vzpostavitev in vzdrževanje sistema farmakovigilance
z namenom, da se bodo vsi domnevni neželeni učinki, o
katerih bodo poročila podana imetniku dovoljenja za promet,
zbirali in primerjali ter da bi bila poročila na voljo najmanj na
enem mestu znotraj Skupnosti;
– priprava poročil o sporočenih neželenih učinkih zdravil
za organ, pristojen za zdravila;
– priprava popolnega in takojšnjega odgovora organu,
pristojnemu za zdravila, kadar ta zahteva, da so posredovane dodatne informacije, potrebne za oceno o razmerju med
tveganjem in koristjo zaradi zdravil;
– primerjanje zbranih informacij z razpoložljivimi podatki
o prodaji in predpisovanju zdravil za uporabo v veterinarski
medicini;
– zagotavljanje ostalih informacij organu, pristojnemu
za zdravila, ki so primerne za oceno o razmerju med tveganjem in koristjo v zvezi z zdravili, kar vključuje ustrezne
informacije o študijah o varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet.
(4) Imetnik dovoljenja za promet mora organ, pristojen
za zdravila, sproti obveščati o spremembah pogojev, zlasti
glede odgovorne osebe za farmakovigilanco in spremembe
podatkov glede njene dosegljivosti.
11. člen
(sporočanje in evidentiranje neželenih učinkov)
(1) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom vodi podrobne evidence o vseh domnevnih neželenih škodljivih učinkih zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki se pojavijo
bodisi v Evropski uniji ali v tretji državi.
(2) O neželenih učinkih zdravil sporoča elektronsko v
bazo podatkov farmakovigilance Evropske unije v skladu
s smernicami iz 2. člena tega pravilnika, razen v izjemnih
okoliščinah, ko se o učinkih sporoča pisno po faksu ali po
elektronski pošti.
(3) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora evidentirati domnevne resne neželene škodljive učinke ter neželene škodljive učinke pri ljudeh v zvezi z uporabo zdravil, ki
so se pojavili v Republiki Sloveniji, in o njih takoj, najpozneje
pa v 15 dneh po prejemu informacije, poročati organu, pristojnemu za zdravila.
(4) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora zagotoviti, da se vsi domnevni resni neželeni škodljivi učinki,
neželeni škodljivi učinki pri ljudeh in vsak domnevni prenos
kateregakoli povzročitelja bolezni z zdravilom za uporabo v
veterinarski medicini na ozemlju tretje države nemudoma,
najpozneje pa v 15 dneh po prejemu informacije, sporoči
organu, pristojnemu za zdravila, in EMEA.
(5) Za zdravila, za katera je bilo izdano dovoljenje za
promet po postopku z medsebojnim priznavanjem ali po decentraliziranem postopku, pri katerem je Republika Slovenija
referenčna država, imetnik dovoljenja za promet z zdravilom
dodatno zagotavlja, da o vseh resnih neželenih učinkih ali
sumu nanje, ki se pojavijo v Evropski uniji, poroča tako, da so
informacije dostopne organu, pristojnemu za zdravila.
12. člen
(periodična poročila o varnosti zdravila)
(1) Če kot pogoj za izdajo dovoljenja za promet niso bile
postavljene drugačne zahteve, mora imetnik dovoljenja za
promet sestaviti poročila o vseh neželenih škodljivih učinkih
zdravil in jih posredovati organu, pristojnemu za zdravila, v
obliki z zadnjimi podatki dopolnjenega periodičnega poročila
o varnosti zdravila (PSUR) v naslednjih intervalih:
– na zahtevo organa, pristojnega za zdravila, takoj;
– vsaj vsakih šest mesecev v prvih dveh letih po izdaji
dovoljenja za promet;
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– enkrat letno v naslednjih dveh letih;
– nato v triletnih intervalih.
(2) Periodično poročilo o varnosti zdravila (PSUR) mora
vsebovati oceno o razmerju med tveganjem in koristjo zdravila za uporabo v veterinarski medicini.
13. člen
(obveščanje javnosti)
(1) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom ne sme
objaviti farmakovigilančnih informacij, ki se nanašajo na njegova zdravila, ne da bi predhodno ali hkrati obvestil organ,
pristojen za zdravila.
(2) V vsakem primeru mora imetnik dovoljenja za promet z zdravilom zagotoviti, da se informacije iz prejšnjega
odstavka predstavijo objektivno in da niso zavajajoče.
III. ORGAN, PRISTOJEN ZA ZDRAVILA
14. člen
(naloge organa, pristojnega za zdravila)
Naloge organa, pristojnega za zdravila, v sistemu farmakovigilance zdravil za uporabo v veterinarski medicini
(v nadaljnjem besedilu: zdravil) so naslednje:
– vzpostavitev in vzdrževanja primernega sistema farmakovigilance;
– sprejemanje, zbiranje in ovrednotenje podatkov o neželenih učinkih;
– ocenjevanje vzročne povezave med zdravilom in neželenim učinkom;
– zbiranje podatkov o neželenih učinkih pri izjemni uporabi, o izostanku učinkovitosti, o prekoračitvah najvišjih dovo
ljenih vrednosti ostankov zdravil v živilih in ostale pomembne
informacije za varno uporabo zdravil;
– obveščanje imetnikov dovoljenj za promet z zdravilom
o neželenih učinkih zdravil na podlagi obvestil, pridobljenih
iz drugih virov;
– obveščanje strokovne javnosti in organa, pristojnega
za veterinarstvo, o pomembnih farmakovigilančnih podatkih;
– vzpodbujanje veterinarjev k poročanju o neželenih
učinkih zdravil;
– delovanje v mednarodnem sistemu farmakovigilance.
15. člen
(ukrepi organa, pristojnega za zdravila)
(1) Organ, pristojen za zdravila, na osnovi podatkov,
pridobljenih v sistemu farmakovigilance, ter podatkov o oceni
o razmerju med tveganjem in koristjo lahko ukine dovoljenje
za promet z zdravilom, začasno odvzame dovoljenje za
promet, odvzame s trga določeno serijo zdravila ali uvede
spremembe dovoljenja za promet, ki so posledica na novo
pridobljenih podatkov.
(2) Organ, pristojen za zdravila, lahko imetniku dovoljenja za promet določi izvedbo farmakovigilančnih aktivnosti, ki vključujejo nadzorovano obveščanje ciljnih skupin
veterinarskih oziroma zdravstvenih strokovnjakov oziroma
njihovih reprezentativnih organizacij, ciljnih skupin imetnikov
živali, medijev oziroma širše javnosti o neželenih učinkih, ki
se nanašajo na njegova zdravila in o svojih ukrepih, ukrepih
organa, pristojnega za zdravila, ali organov Evropske unije,
pristojnih za zdravila, ki se nanašajo nanje.
16. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o farmakovigilanci za zdravila za uporabo v
veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 67/01).

Uradni list Republike Slovenije
17. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-11/2006
Ljubljana, dne 4. maja 2006
EVA 2006-2711-0147
Andrej Bručan l.r.
Minister za zdravje
Soglašam!
Marija Lukačič l.r.
Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za
zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju
živali

Na podlagi 18. člena Zakona o zdravilih (Uradni list
RS, št. 31/06) minister za zdravje v soglasju z ministrico za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali
in evidencah o zdravljenju živali
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje urejanja)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku
Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini
(UL L št. 311 z dne 28. 11. 2001, str. 1, z vsemi spremembami,
v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/82/ES) in Uredbo (ES)
št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca
2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet
in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o
ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL L št. 136 z dne
30. 4. 2004, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 726/2004/
ES) določa natančnejše pogoje izjemne uporabe zdravil za
zdravljenje živali, ukrepe za preprečevanje vnosa nedovoljenih substanc v živila živalskega izvora kot posledice uporabe
zdravil in evidence izjemne uporabe zdravil.
2. člen
(pomen izrazov)
Poleg definicij in izrazov, ki so opredeljeni v 5. in 6. členu Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06), v 1., 5., 8.,
9. in 37. točki 3. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list
RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05
– ZVMS) in v 5. členu Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05), se v tem pravilniku uporablja še
naslednji izraz in kratica:
– dnevna stopinja (D°) je številčna enota, ki se uporablja
za izražanje karence mesa rib. Karenca mesa rib (v dnevih)
se z uporabo dnevnih stopinj izračuna kot kvocient med
dnevnimi stopinjami in povprečno temperaturo (T) vode v °C:
karenca (dni) = D° (dni. °C) / T vode (°C);
– SPC je povzetek glavnih značilnosti zdravila.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
(uporaba zdravil za zdravljenje živali)
(1) Za zdravljenje živali se lahko uporabljajo le zdravila
za uporabo v veterinarski medicini, ki imajo dovoljenje za
promet, skladno s povzetkom glavnih značilnosti zdravila
in z navodilom za uporabo zdravila (v nadaljnjem besedilu:
odobreno zdravilo).
(2) Za zdravljenje živali se zdravila za uporabo v veterinarski medicini lahko izjemoma uporabijo drugače, kot je
določeno v SPC in navodilu za uporabo, pod pogoji, ki jih
določa ta pravilnik.
(3) Zdravila za uporabo v humani medicini se lahko
izjemoma uporabljajo tudi za živali, pod pogoji, ki jih določa
ta pravilnik.
(4) Kadar se predpiše zdravilo v skladu z določbami
tega pravilnika, mora veterinar, ki izda recept, to označiti na
spodnjem robu veterinarskega recepta z oznako »KASK«.
(5) Veterinar je za zdravljenje živali v skladu z določbami tega pravilnika osebno odgovoren.
II. IZJEMNA UPORABA ZDRAVIL PRI ŽIVALIH, KI NISO
NAMENJENE ZA PROIZVODNJO ŽIVIL
4. člen
(pogoji za izjemno uporabo zdravil pri živalih, ki niso
namenjene za proizvodnjo živil)
(1) Če za bolezensko stanje živali, ki ni namenjena za
proizvodnjo živil, ni zdravila za uporabo v veterinarski medicini z dovoljenjem za promet v Republiki Sloveniji, lahko
veterinar, ki je neposredno osebno odgovoren za zdravljenje
zadevne živali, in zlasti, z namenom, da prepreči nepotrebno
trpljenje živali, zdravi to žival z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za
promet v skladu s predpisi o zdravilih ali Uredbo 726/2004/
ES, in je namenjeno za uporabo pri drugih živalskih vrstah
ali za drugo stanje pri isti živalski vrsti.
(2) Če v Republiki Sloveniji ni v prometu zdravila iz
prejšnjega odstavka, veterinar zdravi žival bodisi:
– z zdravilom, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za
promet za uporabo v humani medicini v skladu s predpisi o
zdravilih ali Uredbo 726/2004/ES ali
– z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini, ki ima
dovoljenje za promet v drugi državi članici v skladu z Direktivo 2001/82/ES za isto vrsto ali drugo vrsto živali, za zadevna
stanja ali za drugo bolezensko stanje, in ima dovoljenje za
vnos v Republiko Slovenijo.
(3) Če ni zdravila iz prejšnjega odstavka, lahko veterinar
zdravi žival z magistralnim zdravilom za uporabo v veterinarski medicini, ki ga v skladu s pogoji veterinarskega recepta
pripravijo v lekarni.
(4) Veterinar lahko zdravilo da osebno ali ga, če gre za
zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, na svojo odgovornost izroči imetniku živali, skupaj z ustreznim navodilom
oziroma v okviru svoje pristojnosti za to pooblasti drugo
osebo. Za zdravljenje živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil pa veterinar lahko izda tudi veterinarski recept z
možnostjo ponovitve največ za količino zdravila, potrebnega
za dokončanje zadevnega zdravljenja.
5. člen
(zdravljenje kopitarjev, ki niso namenjeni za prehrano ljudi)
Določbe prejšnjega člena se lahko uporabijo tudi
kadar veterinar zdravi žival iz družine kopitarjev pod pogojem, da je ta prijavljena v skladu s predpisi o registraciji
in identifikaciji kopitarjev, ter žival ni predvidena za zakol
in prehrano ljudi.
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6. člen
(uporaba zdravil iz seznama Evropske komisije
za kopitarje)
Veterinar lahko za zdravljenje kopitarjev, ki so prijavljeni
v skladu s predpisi o registraciji in identifikaciji kopitarjev,
uporabi tudi zdravilo, ki vsebuje učinkovino iz seznama, ki ga
sestavi in objavi Evropska komisija, in so bistvenega pomena
za zdravljenje kopitarjev ter za katere je karenca najmanj
šest mesecev.
III. IZJEMNA UPORABA ZDRAVIL PRI ŽIVALIH, KI SO
NAMENJENE ZA PROIZVODNJO ŽIVIL
7. člen
(pogoji za izjemno uporabo zdravil pri živalih, ki so
namenjene za proizvodnjo živil)
(1) Če za bolezensko stanje živali, ki je namenjena za
proizvodnjo živil, ni zdravila za uporabo v veterinarski medicini z dovoljenjem za promet v Republiki Sloveniji, lahko
veterinar, ki je neposredno odgovoren za zdravljenje zadevne
živali, in zlasti, da bi preprečil nepotrebno trpljenje živali,
zdravi to žival na zadevnem gospodarstvu z zdravilom za
uporabo v veterinarski medicini, ki je pridobilo dovoljenje za
promet v Republiki Sloveniji v skladu s predpisi o zdravilih ali
Uredbo 726/2004/ES, in je namenjeno za uporabo pri drugih
živalskih vrstah ali za drugo stanje pri isti živalski vrsti.
(2) Če v Republiki Sloveniji ni v prometu zdravila iz
prejšnjega odstavka, veterinar zdravi žival bodisi:
– z zdravilom za uporabo v humani medicini, ki ima v
Republiki Sloveniji dovoljenje za promet v skladu s predpisi
o zdravilih ali Uredbo 726/2004/ES ali
– z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini z dovoljenjem za promet v drugi državi članici v skladu z Direktivo
2001/82/ES za isto vrsto ali drugo vrsto živali, ki je namenjena za proizvodnjo živil, za zadevna stanja ali za drugo
bolezensko stanje, in ima dovoljenje za vnos v Republiko
Slovenijo.
(3) Če ni zdravila iz prejšnjega odstavka, lahko veterinar
zdravi žival z magistralnim zdravilom za uporabo v veterinarski medicini, ki ga v skladu s pogoji veterinarskega recepta
pripravijo v lekarni.
(4) Veterinar lahko zdravilo da osebno ali ga, če gre
za zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, na svojo
odgovornost izroči imetniku živali, skupaj z ustreznim pisnim
navodilom, razen zdravil, ki vsebujejo narkotične ali psihotropne snovi.
(5) Zdravila se pri živalih, ki so namenjene za proizvodnjo živil, lahko pod pogoji iz prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena uporabljajo le, če zdravilo vsebuje farmakološko aktivne snovi, ki so na seznamu v Prilogi I, II ali
III k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o
določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih
vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini
v živilih živalskega izvora (UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990,
str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba
2377/90/EGS), in če veterinar navede ustrezno karenco.
(6) Če uporabljeno zdravilo nima določene karence za
zadevno vrsto živali, karenca, ki jo navede veterinar, ne sme
biti krajša kot:
– 7 dni za jajca,
– 7 dni za mleko,
– 28 dni za perutninsko meso in meso sesalce, vključno
z maščobo in drobovino,
– 500 dnevnih stopinj za ribje meso.
(7) Karence iz prejšnjega odstavka se lahko spremenijo
v skladu s postopkom iz 89. člena Direktive 2001/82/ES.
(8) Za homeopatska zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo učinkovine, navedene v Prilogi II
k Uredbi 2377/90/EGS, karence iz šestega odstavka tega
člena ni.
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IV. EVIDENCE O IZJEMNI UPORABI ZDRAVIL
8. člen
(vodenje evidenc o izjemni uporabi zdravila)
O izjemni uporabi zdravil pri živalih mora veterinar beležiti podatke v skladu s predpisom o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
V evidencah o uporabi, izdaji zdravila ob storitvi in zdravilih,
predpisanih na recept v rubriki »opombe« označi z »IP-V«,
če gre za izjemno uporabo zdravil za uporabo v veterinarski
medicini oziroma z »IP-H«, če gre za izjemno uporabo zdravil
za uporabo v humani medicini.
9. člen
(dnevnik veterinarskih posegov)
Veterinarji in imetniki živali morajo vpisovati podatke o
izjemni uporabi zdravil pri živalih, ki so namenjene za proizvodnjo živil, v dnevnik veterinarskih posegov na gospodarstvu
kot to določajo predpisi o spremljanju sledljivosti prometa z
zdravili in nadzoru uporabe zdravil. V rubriki »opombe« označi z »IP-V«, če gre za izjemno uporabo zdravil za uporabo
v veterinarski medicini oziroma z »IP-H«, če gre za izjemno
uporabo zdravil za uporabo v humani medicini.
V. KONČNI DOLOČBI
10. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in
evidencah o zdravljenju živali (Uradni list RS, št. 77/00).
11. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-7/2006
Ljubljana, dne 4. maja 2006
EVA 2005-2711-0011
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

2275.

Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter
shranjevanju veterinarskih zdravil

Na podlagi drugega odstavka 35. člena, petega odstavka 36. člena in šestega odstavka 37. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o sledljivosti prometa in uporabe ter
shranjevanju veterinarskih zdravil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku
Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini
(UL L št. 311 z dne 28. 11. 2001, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/82/ES) in v skladu
z Direktivo Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za
spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih
in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS
in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (UL L
št. 125 z dne 23. 5. 1996, str. 10, z vsemi spremembami),
določa:
– spremljanje sledljivosti prometa veterinarskih zdravil
(v nadaljnjem besedilu: zdravila);
– spremljanje uporabe zdravil;
– shranjevanje zdravil v veterinarskih in drugih organizacijah, ki po predpisih o veterinarstvu opravljajo veterinarsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: veterinarske organizacije), in
– vodenje potrebnih evidenc.
2. člen
(pomen izrazov)
Poleg izrazov, ki se uporabljajo v Zakonu o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05), Zakonu o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) in Zakonu o zdravilih
(Uradni list RS, št. 31/06), se za potrebe tega pravilnika uporabljajo tudi izrazi, ki imajo naslednji pomen:
– veterinarska zdravila so zdravila za uporabo v veterinarski medicini in zdravila za uporabo v humani medicini, če
se uporabljajo za zdravljenje živali;
– izdaja zdravila ob storitvi je dajanje zdravila, ki jo izvede veterinar v veterinarski organizaciji ali na terenu, kjer so
ali se redijo živali. Za izdajo zdravila ob storitvi se šteje tudi
izdaja zdravila imetniku živali na odgovornost veterinarja, ki
jo spremlja svetovanje in navodilo za uporabo, ki mora biti za
živali za proizvodnjo živil v pisni obliki;
– sledljivost zdravila je možnost spremljanja dokumentirane poti zdravila od trgovca na debelo do porabe zdravila
ali njegove neškodljive odstranitve.
3. člen
(predmet veterinarskega nadzora)
Predmet veterinarskega nadzora so:
– z uporabo povezana sledljivost zdravil pri pravnih in
fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost prometa z zdravili;
– predpisovanje, izdajanje, shranjevanje in dajanje
zdravil živalim;
– uporaba zdravil in z njo povezana sledljivost nabave
zdravil pri imetnikih živali;
– vodenje in hramba vseh predpisanih evidenc za zagotavljanje sledljivosti zdravil od trgovca na debelo do porabe
zdravil v skladu s predpisi.
II. ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI
4. člen
(sledljivost prometa in uporabe zdravil)
(1) Sledljivost prometa in uporabe se zagotavlja na podlagi predpisanega vodenja evidenc, pridobljenih podatkov in-
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špekcijskega nadzora v skladu z letnim programom in drugih
poročil, ki jih posredujejo udeleženci v prometu z zdravili na
zahtevo Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
(2) Letni program rednega, z veterinarsko stroko povezanega nadzora prometa in uporabe zdravil, ki se izvaja vse
leto, določi VURS.
(3) VURS sodeluje z organom, pristojnim za zdravila,
pri sledljivosti prometa in uporabe zdravil na podlagi poročil,
ki jih posredujejo trgovci na debelo v skladu s pravilnikom, ki
ureja promet z zdravili na debelo.
5. člen
(uporaba zdravil)
(1) Zdravilo se lahko uporablja za zdravljenje živali pod
naslednjimi pogoji:
– da je dano v promet v skladu z zakonom, ki ureja
zdravila,
– da se daje živalim v skladu s povzetkom glavnih značilnosti zdravila in navodilom za uporabo in
– v primeru izjemne uporabe zdravil, da je uporaba v
skladu s pravilnikom, ki ureja izjemno uporabo zdravil.
(2) Veterinar mora upoštevati načelo, da so predpisane,
izdane in uporabljene količine zdravila, za katero je potreben
veterinarski recept, omejene na količino, ki je potrebna za
posamezen poseg ali za posamezno zdravljenje živali.
(3) Zdravljenje živali lahko predpiše oziroma opravlja
samo veterinar, ki izvaja svojo dejavnost v skladu s predpisi.
Zdravila lahko po osebni presoji lečečega veterinarja daje
živalim tudi imetnik živali po navodilu in na osebno odgovornost lečečega veterinarja.
(4) Neporabljena zdravila je treba neškodljivo odstraniti
v skladu s predpisi o varovanju okolja.
6. člen
(shranjevanje zdravil)
Veterinarji oziroma veterinarske organizacije morajo
shranjevati zdravila v skladu s predpisi o zdravilih in v skladu
z navodili za uporabo (glede temperature, načina shranjevanja) ter upoštevati načela dobre distribucijske prakse.
III. EVIDENCE
7. člen
(vodenje evidenc)
(1) Trgovec na debelo mora voditi evidence iz pravilnika, ki ureja pogoje za promet na debelo z zdravili za uporabo
v veterinarski medicini.
(2) Lekarna mora voditi evidence iz pravilnika, ki ureja
razvrščanje, predpisovanje, izdajanje in evidence zdravil za
uporabo v veterinarski medicini.
(3) Specializirana prodajalna mora voditi evidence iz
pravilnika, ki ureja specializirane prodajalne za promet na
drobno z zdravili za uporabo v veterinarski medicini.
(4) Veterinarji oziroma veterinarske organizacije morajo
voditi evidence iz pravilnika, ki ureja razvrščanje, predpisovanje, izdajanje in evidence zdravil za uporabo v veterinarski
medicini, pravilnika, ki ureja izjemno uporabo zdravil za zdravljenje živali, in drugih predpisov, ki urejajo uporabo zdravil
v veterinarstvu.
(5) Proizvajalci medicirane krme morajo voditi evidence
iz pravilnika, ki ureja pogoje za proizvodnjo, promet in uporabo medicirane krme.
(6) Zaradi spremljanja sledljivosti zdravil je treba podatke iz evidenc iz tega člena dati na razpolago uradnemu
veterinarju, če jih ta zahteva.
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8. člen
(dnevnik veterinarskih posegov)
(1) Imetniki živali za proizvodnjo živil morajo na gospodarstvih, kjer so ali se redijo živali, za vsako posamezno živalsko vrsto na istem naslovu imeti, voditi in hraniti evidenco,
v katero se vpisujejo predpisani podatki o posegih in zdravljenjih živali ter navodila veterinarja. Evidence morajo voditi
v obliki dnevnika veterinarskih posegov na gospodarstvu (v
nadaljnjem besedilu: dnevnik), ki mora biti v vezani obliki in z
oštevilčenimi listi. Če so navodila obširnejša in niso vpisana
v dnevnik, morajo biti trajna priloga dnevniku.
(2) V dnevnik je treba čitljivo evidentirati vse preventivne in terapevtske veterinarske posege. Vsebovati mora
splošne in posebne podatke.
(3) Splošni podatki zajemajo:
– ime, priimek oziroma firmo imetnika živali,
– naslov oziroma sedež imetnika živali,
– naslov, na katerem se živali nahajajo,
– ime in naslov oziroma odtis štampiljke veterinarske
organizacije, katere veterinar opravlja zdravljenje,
– podpis in osebni žig veterinarjev te organizacije, ki
zdravijo na tem gospodarstvu.
(4) Posebni podatki zajemajo:
– identifikacijo živali ali skupine živali, pri katerih se
opravi poseg ali se jim da zdravilo,
– diagnozo in vrsto kakršnega koli posega,
– datum posega, dajanja zdravila, izdaje zdravila veterinarja oziroma nabave na recept predpisanega zdravila
v lekarni,
– ime in količino uporabljenega, izdanega oziroma predpisanega zdravila,
– ustrezno karenco (datumsko določeno: od – do vključno),
– odtis štampiljke z imenom in priimkom veterinarja, ki
je opravil poseg, izdal oziroma predpisal zdravilo, in njegov
podpis,
– ime in naslov lekarne, če je bilo zdravilo imetniku živali
izdano na recept lečečega veterinarja.
(5) Splošne podatke iz prve, druge in tretje alinee tretjega odstavka tega člena mora vpisovati imetnik živali za
proizvodnjo živil, podatke iz četrte in pete alinee tretjega
odstavka tega člena pa lečeči veterinar.
(6) Posebne podatke vpisuje veterinar, ki opravi poseg
ali izda zdravilo, ob ustreznem pisnem navodilu. V primeru
nabave zdravila v lekarni mora imetnik živali vpisati ime in
naslov lekarne ter datum nabave na recept predpisanega
zdravila v dnevnik takoj po nabavi.
(7) Če imetnik živali po navodilu in na odgovornost
veterinarja da zdravilo živali za proizvodnjo živil, mu mora
veterinar predhodno dati vse za to potrebne podatke. Imetnik
živali mora upoštevati morebitno karenco in v dnevnik sproti
vpisovati vsaj naslednje podatke:
– identifikacijo živali,
– datum dajanja zdravila,
– način dajanja zdravila,
– ime in količino danega zdravila,
– karenco (datumsko določeno: od – do vključno), in
– ime, priimek in podpis osebe, ki daje zdravilo.
(8) Uporabo določenih snovi s hormonskim ali tireostatskim delovanjem in beta-agonistov pri živalih za proizvodnjo
živil mora odgovorni veterinar evidentirati v dnevnik, kakor to
določa pravilnik, ki ureja prepoved uporabe določenih snovi
s hormonskim ali tireostatskim delovanjem in beta-agonistov
v živinoreji.
(9) Veterinar mora v dnevnik evidentirati veterinarske
posege tudi v skladu z določbami pravilnika, ki ureja izvajanje
sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali.
(10) Imetniki živali za proizvodnjo živil morajo hraniti
dnevnik, dokazila o nakupu, posedovanju in dajanju zdravil
omenjenim živalim v obdobju 5 let po dajanju ali odstranitvi
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zdravila, in tudi, če v omenjenem petletnem obdobju živali
nima več v svoji lasti, če se žival zakolje ali pogine. Imetniki
živali morajo hraniti tudi kopije receptov za medicirano krmo v
skladu z določbami pravilnika, ki ureja pogoje za proizvodnjo,
promet in uporabo medicirane krme.
(11) Dnevnik iz tega člena, dokazila o nakupu, posedovanju in dajanju zdravil morajo imetniki živali dati na razpolago uradnemu veterinarju, če jih ta zahteva.
IV. VETERINAR DRUGE DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE
UNIJE, KI OBČASNO OPRAVLJA VETERINARSKE
STORITVE V REPUBLIKI SLOVENIJI
9. člen
(omejitve)
Veterinarji, državljani države članice Evropske unije, ki
veterinarsko dejavnost opravljajo na območju druge države
članice Evropske unije, in veterinarsko dejavnost občasno
izvajajo v Republiki Sloveniji, lahko vzamejo s seboj in dajejo
živalim majhne količine zdravil, ki ne presegajo dnevnih potreb živali, razen imunoloških zdravil, ki nimajo dovoljenja za
uporabo v Republiki Sloveniji, pod pogojem, da izpolnjujejo
naslednje zahteve:
(a) da je dovoljenje za dajanje izdelka na trg, predvideno v Direktivi 2001/82/ES, izdal pristojni organ države
članice, v kateri ima veterinar sedež;
(b) da veterinar zdravila prenaša v originalni ovojnini
proizvajalca;
(c) da imajo zdravila, ki so namenjena dajanju živalim
za proizvodnjo živil, enako kakovostno in količinsko sestavo v
smislu učinkovin kakor zdravila, za katera je v skladu z Direktivo 2001/82/ES izdano dovoljenje v Republiki Sloveniji;
(d) da se veterinar iz tega člena seznani z dobrimi veterinarskimi praksami, ki se izvajajo v Republiki Sloveniji, in
upošteva karenco, navedeno na ovojnini zadevnega zdravila,
razen kadar je razumno pričakovati, da veterinar ve, da je
treba upoštevati daljšo karenco za doseganje skladnosti z
omenjenimi dobrimi veterinarskimi praksami;
(e) da veterinar ne da nobenih zdravil imetniku živali, ki
mu zdravi živali, razen če je to mogoče dovoliti na podlagi
predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji; v tem primeru sme
dati zdravila le za živali v svoji oskrbi in le minimalne količine
zdravil, ki so potrebne za celostno zdravljenje zadevnih živali
v posameznem primeru;
(f) da veterinar vpiše v dnevnik na gospodarstvu podatke iz tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena, kakor
tudi podatke o trajanju zdravljenja živali;
(g) da seznam in količina zdravil, ki jih prenaša veterinar, ne presegata običajnih dnevnih potreb v skladu z načeli
dobre veterinarske prakse;
(h) da o morebitnih pojavih kužnih bolezni pri živalih veterinar ustrezno poroča veterinarski organizaciji s koncesijo
na zadevnem območju.
V. IMUNOLOŠKA ZDRAVILA
10. člen
(omejitve glede imunoloških zdravil)
(1) V posebnih primerih, kadar uporaba imunoloških
zdravil za izkoreninjenje ali obvladovanje bolezni ni posebej
določena v zakonodaji Skupnosti, lahko VURS v skladu z
nacionalno zakonodajo na področju veterinarstva prepove
uporabo in posest imunoloških zdravil pri uporabnikih na
celotnem ozemlju ali na delu ozemlja Republike Slovenije,
organu, pristojnemu za zdravila, pa predlaga, da prepove
njihovo proizvodnjo, uvoz, prodajo in preskrbo na območju
Republike Slovenije, če se ugotovi, da:
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(a) bo dajanje zdravila živalim v nasprotju z izvajanjem
nacionalnega programa za diagnosticiranje, obvladovanje
ali izkoreninjenje bolezni živali ali da bo povzročilo težave pri
certificiranju živih živali, živil ali drugih proizvodov, pridobljenih od zdravljenih živali;
(b) bolezen, kateri je imunološko zdravilo namenjeno, ni
prisotna v Republiki Sloveniji.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka lahko VURS organu, pristojnemu za zdravila, predlaga, da zadrži izdajo
dovoljenja za promet ali prekliče že izdano dovoljenje za
promet v skladu z decentraliziranim postopkom, določenim
v zakonu o zdravilih.
(3) VURS obvesti Evropsko komisijo o vseh primerih, v
katerih se uporabijo določbe iz prvega odstavka tega člena.
VI. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3442-3/2006
Ljubljana, dne 3. maja 2006
EVA 2006-2311-0027
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2276.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov
izvedbe planov in posegov v naravo na
varovana območja

Na podlagi petega odstavka 33.a člena, prvega odstavka 101.d člena in tretjega odstavka 104. člena v zvezi s prvim
odstavkom 104.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni
list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov
in posegov v naravo na varovana območja
1. člen
V Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe
planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list
RS, št. 130/04) se v 3. členu v prvi alinei tretjega odstavka
črta besedilo »ali posege v naravo«.
V drugi alinei tretjega odstavka se besedilo »izda okoljevarstveno soglasje, naravovarstveno soglasje, dovoljenje za
poseg v naravo in dovoljenje po drugih predpisih« nadomesti
z besedilom »dovoli ali zavrne izvedbo posega v naravo«.
Črta se prvi osmi odstavek.
2. člen
V 5. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Plani iz prejšnjega odstavka so tudi plani, s katerimi
se zaradi izvajanja posegov v naravo, za katere je v skladu s
predpisom o vrstah objektov treba pridobiti gradbeno dovoljenje, določajo območja določitve namenske rabe prostora.«.
Sedanji tretji odstavek postane novi četrti odstavek.
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Črta se 12. člen.

3. člen

4. člen
V 13. členu se beseda »predloga« nadomesti z besedo
»osnutka«.
5. člen
V 14. členu se beseda »Predlog« nadomesti z besedo
»Osnutek«.
6. člen
V napovednem stavku 18. člena se beseda »predloga«
nadomesti z besedo »osnutka«.
V 2. točki se pred besedo »oceno« vstavi beseda »svojo«.
Črta se 28. člen.
Črta se 33. člen.
Črta se 37. člen.

7. člen
8. člen
9. člen

10. člen
V 39. členu se besedilo druge alinee spremeni tako,
da se glasi:
»– naravovarstvenega soglasja za posege v naravo, ki
niso posegi v naravo z vplivi na okolje;«.
V tretji alinei se črta podpičje in doda beseda »ali«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je v primerih iz prejšnjega odstavka izdano
okoljevarstveno soglasje se šteje, da je izdano tudi naravovarstveno soglasje.«.
11. člen
V naslovu 40. člena se črta besedilo »I. in II. stopnje«.
Črta se prvi odstavek.
V sedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek,
se besedilo »Podlage za odločanje na I. in II. stopnji presoje
sprejemljivosti so« nadomesti z besedilom »V postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja so podlage za odločanje«.
Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta novi drugi in
tretji odstavek.
V sedanjem petem odstavku, ki postane novi četrti odstavek, se pred besedo »oceno« vstavi beseda »svojo«.
V sedanjem šestem odstavku, ki postane novi peti odstavek, se beseda »se« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
Sedanji sedmi odstavek postane novi šesti odstavek.
Črta se osmi odstavek.
12. člen
V sedmem odstavku 41. člena se besedi »javnega interesa« nadomestita z besedama »javne koristi«.
Črta se deseti odstavek.
13. člen
V prvem odstavku 42. člena se besedilo »sprejme odločitev, da« nadomesti z besedilom »ugotovi, če«.
V drugem odstavku se besedilo »na I. in II. stopnji«
nadomesti z besedilom »v postopku«.
V četrtem odstavku se besedilo »upoštevajo določbe
petega odstavka 40.« nadomesti z besedilom »smiselno
uporabijo določbe 11., 17., 18. in 27.«
V petem odstavku se beseda »se« nadomesti z besedo
»ministrstvo«.
Črta se sedmi odstavek.
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14. člen
V prvem odstavku 43. člena se za rimsko številko »I.«
vstavi besedilo »in II.«.
V drugem odstavku se besedilo »na I. in II. stopnji«
nadomesti z besedilom »v postopku«.
V četrtem odstavku se besedilo »upoštevajo določbe
petega odstavka 40.« nadomesti z besedilom »smiselno
uporabijo določbe 11., 17., 18. in 27.«.
V petem odstavku se beseda »se« nadomesti z besedilom »pristojna upravna enota na podlagi pozitivnega
mnenja«.
Črta se sedmi odstavek.
15. člen
V prvem odstavku 44. člena se besedilo »sprejme odločitev, da« nadomesti z besedilom «ugotovi, če«.
V drugem odstavku se besedilo »na I. in II. stopnji«
nadomesti z besedilom »v postopku«.
V četrtem odstavku se besedilo »upoštevajo določbe
petega odstavka 40.« nadomesti z besedilom »smiselno
uporabijo določbe 11., 17., 18. in 27.«.
V petem odstavku se beseda »se« nadomesti z besedilom »za izdajo dovoljenja pristojni upravni organ«.
16. člen
V prilogi 2 se:
– poglavje IV. nadomesti z novim poglavjem IV., ki je kot
priloga 1 sestavni del tega pravilnika;
– poglavje VI. nadomesti z novim poglavjem VI., ki je kot
priloga 1 sestavni del tega pravilnika;
– poglavje VII. nadomesti z novim poglavjem VII., ki je
kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika;
– poglavje XII. nadomesti z novim poglavjem XII., ki je
kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika;
– poglavje XIII. nadomesti z novim poglavjem XIII., ki je
kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika;
– poglavje XIV. nadomesti z novim poglavjem XIV., ki je
kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika;
– poglavje XV. nadomesti z novim poglavjem XV., ki je
kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika in
– poglavje XVI. nadomesti z novim poglavjem XVI., ki je
kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
17. člen
V pravilniku se priloga 10 nadomesti z novo prilogo 10,
ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
18. člen
Za postopke presoje sprejemljivosti posegov v naravo, ki so se začeli na podlagi določb Pravilnika o presoji
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo
na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04) in se do
uveljavitve tega pravilnika še niso končali, se določbe tega
pravilnika ne uporabljajo.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-22/2006
Ljubljana, dne 14. aprila 2006
EVA 2006-2511-0094
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
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Priloga 1
PRILOGA 2
POGLAVJE IV.
POSEBNA OBMOČJA

POSEG V NARAVO

Gradnja novega ali rekonstrukcija
nakupovalnega središča,
sejmišča in drugega podobnega
objekta

FIZIČNO PREKRIVANJE

OPOMBA

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI
VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

VSE SKUPINE

0

20

0

0

250

Gradnja ali razširitev turističnega
kompleksa (primeroma
zimskošportna središča,
turistična naselja, večja kopališča
z infrastrukturo, čolnarne
z infrastrukturo, bungalovi,
apartmaji)

VSE SKUPINE

0

50

belorepec,
planinski orel,
koconoge
kure, kozača,
vodne ptice

Gradnja nove stanovanjske
ali nestanovanjske stavbe
z vrtom, dvoriščem ali brez,
razen nestanovanjskih stavb iz
Poglavja II.

VSE SKUPINE

0

20

0

0

sesalci (netopirji),
bela štorklja

0

0

0

0

0

0

0

sesalci
(netopirji),
metulji, hrošči

100

FIZIČNO PREKRIVANJE

OPOMBA

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

250

20

Rekonstrukcija ali odstranitev
stanovanjske ali nestanovanjske
stavbe z vrtom, dvoriščem ali
brez, razen nestanovanjskih
stavb iz Poglavja II.
Postavitev objektov javne
razsvetljave in postavitev
razsvetljave stavb

Priloga 1
PRILOGA 2
POGLAVJE VI.
OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN

POSEG V NARAVO

Gradnja ali razširitev objekta
za šport, rekreacijo ali prosti
čas (primeroma nogometnega
stadiona, športne površine s
trdo podlago, vodnega zajetja za
smučišče, smučarske vlečnice,...)

VSE SKUPINE

0

50

belorepec,
planinski orel,
koconoge kure,
kozača, vodne
ptice

Gradnja objektov za obratovanje
čolnarne ali naravnega kopališča
v vodotokih, stoječih vodah in
morju

vodne ptice, črna
štorklja; stoječe
vode, tekoče vode,
mokrotna travišča
pod gozdno mejo,
obrečni in barjanski
gozdovi, mehkužci,
metulji, hrošči,
plazilci, cvetnice in
praprotnice, sesalci
(bober in vidra), raki,
ribe in piškurji

0

10

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje
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POSEG V NARAVO

Ureditev površine za smučišče

Gradnja nestanovanjske stavbe,
razen nestanovanjskih stavb iz
Poglavja II.
Rekonstrukcija nestanovanjske
stavbe, razen nestanovanjskih
stavb iz Poglavja II.
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OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

250

sršenar, planinski
orel, koconoge
kure, gozdne ptice,
preostali gozdovi,
suha travišča pod
gozdno mejo,
travišča in skalovja
nad gozdno mejo,
grmišča, metulji,
hrošči, plazilci,
sesalci (velike
zveri), cvetnice in
praprotnice, mahovi

0

50

belorepec,
planinski orel,
koconoge kure,
kozača

VSE SKUPINE

0

20

0

0

sesalci (netopirji),
bela štorklja

0

0

0

0

50

25

Gradnja kolesarske ali jahalne
poti

VSE SKUPINE

0

20

koconoge kure,
belorepec,
planinski orel,
mali klinkač,
velike zveri

Postavitev pomolov, stojišč in
drugih objektov za izvajanje
športnega ribolova

črna štorklja, vodne
ptice, stoječe vode,
morski in obmorski,
tekoče vode,
obrečni in barjanski
gozdovi, mehkužci,
ribe in piškurji,
hrošči, cvetnice in
praprotnice, metulji,
mehkužci, plazilci
(sklednica), sesalci
(bober in vidra)

0

10

vodne ptice,
črna štorklja),
sesalci (bober
in vidra)

Ureditev poti za sprehajalce na
obstoječi poti na obrežju voda

vodne ptice, črna
štorklja; obrečni in
barjanski gozdovi,
barja, mehkužci,
metulji, kačji pastirji,
plazilci (sklednica),
sesalci (bober in
vidra), cvetnice in
praprotnice

0

10

Gradnja nove javne poti za
sprehajalce na obrežju voda

vodne ptice, črna
štorklja; obrečni in
barjanski gozdovi,
barja, obrečni in
barjanski gozdovi,
barja, mehkužci,
metulji, kačji pastirji,
plazilci (sklednica),
sesalci (bober in
vidra), cvetnice in
praprotnice

0

25

vodne ptice,
črna štorklja;
obrečni in
barjanski
gozdovi, barja,
mehkužci,
metulji, kačji
pastirji, plazilci
(sklednica),
sesalci (bober
in vidra),
cvetnice in
praprotnice
vodne ptice,
črna štorklja;
obrečni in
barjanski
gozdovi, barja,
mehkužci,
metulji, kačji
pastirji, plazilci
(sklednica),
sesalci (bober
in vidra),
cvetnice in
praprotnice

25

100

Stran

5802 /

Št.

53 / 23. 5. 2006

POSEG V NARAVO

Gradnja nove javne poti (učne ali
sprehajalne)
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FIZIČNO PREKRIVANJE

OPOMBA

vse skupine

če poteka
po
obstoječih
poteh ali
kolovozih,
presoja ni
potrebna

Postavitev nove ali podaljšanje
obstoječe tekaške proge
(vključno s spremembo trase)

planinski orel,
koconoge kure,
preostali gozdovi,
metulji, hrošči,
sesalci (velike zveri),
mahovi, praprotnice
in semenke

Postavitev novih plezalnih smeri
in plezalnih vrtcev

planinski orel, sokol
selec, velika uharica,
slegur, travišča in
skalovja nad gozdno
mejo, skalovja pod
gozdno mejo, sesalci
(netopirji), mehkužci,
metulji, cvetnice in
praprotnice,

0

0

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

10

belorepec,
planinski orel,
koconoge kure,
kozača, vodne
ptice

50

10

belorepec,
planinski orel,
koconoge kure,
kozača

50

10

planinski orel,
sokol selec,
velika uharica,
slegur, sesalci
(netopirji)

150

250

bela štorklja, črna
štorklja, ujede,
koconoge kure,
veliki škurh, morski
in obmorski, suha
travišča pod gozdno
Ureditev novih vzletišč za modele
mejo, mokrotna
letal, motorne zmaje, balone
travišča pod gozdno
mejo, mezofilna
travišča, barja;
mehkužci, ribe in
piškurji, metulji,
plazilci, cvetnice in
praprotnice, mahovi

0

10

bela štorklja,
črna štorklja,
ujede,
koconoge kure,
kotorna, slegur,
kozica, veliki
škurh

Gradnja objektov za obratovanje
marine

vodne ptice, morski
in obmorski habitatni
tipi, ribe in piškurji,
mehkužci

0

10

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

20

Ureditev in uporaba prostora za
taborjenje

VSE SKUPINE

0

10

VSE SKUPINE

50

Odpiranje jam za turistični obisk

jame, sesalci
(netopirji), hrošči
(drobnovratnik),
mehkužci (kongerija),
dvoživke (človeška
ribica)

0

jame, sesalci
(netopirji),
hrošči
(drobnovratnik),
mehkužci
(kongerija),
dvoživke
(človeška
ribica)

500

0

Uradni list Republike Slovenije

Št.

53 / 23. 5. 2006 /

Stran

5803

Priloga 1
PRILOGA 2
POGLAVJE VII.
OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE
FIZIČNO
PREKRIVANJE

OPOMBA

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA VPLIVA
(v m)

Gradnja avtoceste ali
hitre ceste

VSE SKUPINE

Obm.
neposrednega
vpliva zajema
obm. dalj. vpl.

1000

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

enako kot obm.
neposrednega vpliva

Gradnja glavne ali
regionalne ceste

VSE SKUPINE

Obm.
neposrednega
vpliva zajema
obm. dalj. vpl.

500

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

enako kot obm.
neposrednega vpliva

Gradnja
nekategorizirane ali
lokalne ceste

VSE SKUPINE

0

20

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

100

Razširitev cestne
povezave (dograditev
cestnega pasu) ali
prekategorizacija
glavne ali regionalne
ceste v hitro cesto ali
avtocesto

VSE SKUPINE

Obm.
neposrednega
vpliva zajema
obm. dalj. vpl.

500

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

enako kot obm.
neposrednega vpliva

Razširitev cestne
povezave s
prekategorizacijo
lokalne ali
nekategorizirane
ceste v glavno ali
regionalno cesto

VSE SKUPINE

0

20

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

50

Gradnja spremljajoče
cestne infrastrukture
(parkirišča,
počivališča)

VSE SKUPINE

Obm.
neposrednega
vpliva zajema
obm. dalj. vpl.

100

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

enako kot obm.
neposrednega vpliva

VSE SKUPINE

Obm.
neposrednega
vpliva zajema
obm. dalj. vpl.

500

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

enako kot obm.
neposrednega vpliva

VSE SKUPINE

Obm.
neposrednega
vpliva zajema
obm. dalj. vpl.

250

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

enako kot obm.
neposrednega vpliva

VSE SKUPINE

Obm.
neposrednega
vpliva zajema
obm. dalj. vpl.

100

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

enako kot obm.
neposrednega vpliva

50

POSEG V NARAVO

Gradnja železniške
povezave

Razširitev železniške
povezave
Gradnja spremljajoče
železniške
infrastrukture
(železniške postaje,
skladišča, terminali
itd.)

VSE SKUPINE

0

20

koconoge kure,
belorepec,
planinski orel,
mali klinkač,
sesalci (velike
zveri)

Gradnja mostu ali
viadukta

vodne ptice

Obm.
neposrednega
vpliva zajema
obm. dalj. vpl.

500

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

enako kot obm.
neposrednega vpliva

Gradnja predora

jame

0

20

0

0

Ureditev ali razširitev
kolesarske poti
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POSEG V NARAVO

FIZIČNO
PREKRIVANJE

OPOMBA

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA VPLIVA
(v m)

Razširitev cestne
povezave s
prekategorizacijo
lokalne ali
nekategorizirane
ceste v glavno ali
regionalno cesto

VSE SKUPINE

0

20

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

50

Gradnja nove
nestanovanjske
stavbe, razen
nestanovanjskih stavb
iz Poglavja II.

VSE SKUPINE

0

20

0

0

Zasajevanje plantaž
grmovnih in drevesnih
vrst

VSE SKUPINE

0

0

0

0

Gradnja ali
rekonstrukcija
helioporta

VSE SKUPINE

0

50

ptice, netopirji,
sesalci (velike
zveri)

500

0

100

ptice, netopirji,
sesalci (velike
zveri)

1000 m pravokotno
od koridorja vzletanja
in 5000 m v smeri
koridorja vzletanja

FIZIČNO
PREKRIVANJE

OPOMBA

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA VPLIVA
(v m)

Gradnja ribogojnice

vodne ptice, črna
štorklja, stoječe
vode, tekoče vode,
ribe in piškurji,
raki, dvoživke,
kačji pastirji,
plazilci (sklednica)

za izvajanje
dejavnosti,
je potrebna
koncesija

0

0

0

Izgradnja ali razširitev
pristajališča ali
privezov za ladje
oziroma čolne

vodne ptice, črna
štorklja, morski in
obmorski, stoječe
vode, tekoče
vode, obrečni in
barjanski gozdovi;
mehkužci, ribe in
piškurji, sesalci
(bober in vidra),
raki, plazilci
(sklednica),
cvetnice in
praprotnice,
metulji

0

10

vodne ptice, črna
štorklja, sesalci
(bober in vidra)

50

Gradnja ali
rekonstrukcija
letališča, ali
prekvalifikacija
letališča v letališče za
mednarodni promet

VSE SKUPINE

Priloga 1
PRILOGA 2
POGLAVJE XII.
OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA

POSEG V NARAVO
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FIZIČNO
PREKRIVANJE

OPOMBA

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA VPLIVA
(v m)

Redčenje ali
odstranjevanje
obrežne vegetacije

vodne ptice, črna
štorklja, pisana
penica, stoječe
vode, tekoče
vode, obrečni in
barjanski gozdovi,
raki, kačji pastirji,
hrošči (Carabus
variolosus,
Graphoderus
bilineatus), ribe in
piškurji, dvoživke,
metulji, plazilci
(sklednica),
sesalci (bober in
vidra), cvetnice
in praprotnice,
sesalci (netopirji)

0

20

0

0

Obnavljanje, sanacija
ali vzdrževanje
obstoječih regulacij
tekočih voda in
izvajanje drugih
vzdrževalnih del

vodne ptice, črna
štorklja, sršenar,
mali klinkač,
kosec, srednji
detel, pivka,
belovrati muhar,
mali slavec,
repaljščica,
prepelica,
kobiličar, rjava
penica, rumena
pastirica; stoječe
vode, tekoče vode,
mokrotna travišča
pod gozdno mejo,
barja, obrečni in
barjanski gozdovi,
raki, dvoživke,
ribe in piškurji,
kačji pastirji,
metulji, hrošči,
plazilci (sklednica),
cvetnice in
praprotnice,
mehkužci, sesalci
(bober in vidra),
mahovi

10

vodne ptice, črna
štorklja, sršenar,
mali klinkač,
kosec, srednji
detel, pivka,
belovrati muhar,
mali slavec,
repaljščica,
prepelica,
kobiličar, rjava
penica, rumena
pastirica; stoječe
vode, tekoče
vode, mokrotna
travišča pod
gozdno mejo,
barja, obrečni
in barjanski
gozdovi, raki,
dvoživke, ribe
in piškurji, kačji
pastirji, metulji,
hrošči, plazilci
(sklednica),
cvetnice in
praprotnice,
mehkužci,
sesalci (bober in
vidra), mahovi

100m v širino in 2000
m gorvodno

POSEG V NARAVO

0

Stran

5806 /

Št.

53 / 23. 5. 2006

POSEG V NARAVO

FIZIČNO
PREKRIVANJE

Uradni list Republike Slovenije
OPOMBA

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA VPLIVA
(v m)

2000 m gorvodno

vodne ptice,
črna štorklja,
sršenar, mali
klinkač, kosec,
srednji detel,
pivka, belovrati
muhar, mali
slavec, repaljščica,
prepelica,
kobiličar, rjava
penica, rumena
pastirica; stoječe
Utrjevanje brežin
vode, tekoče vode,
vodotoka (kamnometi, suha travišča pod
betoniranje, žična
gozdno mejo,
mreža, utrjevanje s
mokrotna travišča
količki itd.)
pod gozdno
mejo, obrečni
in barjanski
gozdovi, raki, ribe
in piškurji, kačji
pastirji, dvoživke,
mehkužci, metulji,
hrošči, plazilci
(sklednica),
cvetnice in
praprotnice,
sesalci (bober in
vidra)

0

50

vodne ptice, črna
štorklja, sršenar,
mali klinkač,
kosec, srednji
detel, pivka,
belovrati muhar,
mali slavec,
repaljščica,
prepelica,
kobiličar, rjava
penica, rumena
pastirica;
stoječe vode,
tekoče vode,
suha travišča
pod gozdno
mejo, mokrotna
travišča pod
gozdno mejo,
obrečni in
barjanski
gozdovi, raki,
ribe in piškurji,
kačji pastirji,
dvoživke,
mehkužci,
metulji,
hrošči, plazilci
(sklednica),
cvetnice in
praprotnice,
sesalci (bober in
vidra)

črna štorklja,
vodne ptice,
stoječe vode,
tekoče vode, raki,
ribe in piškurji,
mehkužci, metulji,
hrošči, cvetnice
in praprotnice,
sesalci (bober in
vidra)

0

10

0

0

10

črna štorklja,
vodne ptice,
stoječe vode,
tekoče vode,
mokrotna
travišča pod
gozdno mejo,
barja, obrečni
in barjanski
gozdovi, raki,
ribe in piškurji,
dvoživke,
kačji pastirji,
mehkužci,
metulji,
hrošči, plazilci
(sklednica),
cvetnice in
praprotnice,
sesalci (bober in
vidra

Poseg se presoja na
celotnem vodnem
sistemu, katerega del
je varovano območje

Odstranjevanje vodne
vegetacije

črna štorklja,
vodne ptice,
stoječe vode,
tekoče vode,
mokrotna travišča
pod gozdno mejo,
Odvzem vode
barja, obrečni
iz vodotokov in
in barjanski
stoječih voda (npr.
gozdovi, raki,
za namakanje in
ribe in piškurji,
zalivanje), vključno s
dvoživke, kačji
povečanjem odvzema pastirji, mehkužci,
metulji, hrošči,
plazilci (sklednica),
cvetnice in
praprotnice,
sesalci (bober in
vidra)

0

Uradni list Republike Slovenije
POSEG V NARAVO

FIZIČNO
PREKRIVANJE

Poglabljanje
obstoječih oziroma
gradnja novih
melioracijskih
jarkov in jarkov za
odvodnjavanje

vodne ptice, bela
štorklja, črna
štorklja, sršenar,
pepelasti lunj,
mali klinkač, južna
postovka, kosec,
zlatovranka,
srednji detel,
pisana penica,
pivka, belovrati
muhar, črnočeli
srakoper, rjavi
srakoper,
rdečenoga
postovka,
prepelica,
kozica, veliki
škurh, kobiličar,
repaljščica,
rumena pastirica,
rjava penica,
priba; stoječe
vode, tekoče vode,
mokrotna travišča
pod gozdno mejo,
barja, obrečni
in barjanski
gozdovi, plazilci
(sklednica), kačji
pastirji, dvoživke,
mahovi, cvetnice
in praprotnice,
metulji, hrošči, ribe
in piškurji, sesalci
(bober in vidra),
raki

Postavitev ali
povišanje oz.
sprememba pregrad
ali jezov (jezovi,
zapornice, pragovi) s
krono daljšo od 300m

vodne ptice,
črna štorklja,
sršenar, mali
klinkač, kosec,
srednji detel,
pivka, belovrati
muhar, veliki
škurh, repaljščica,
prepelica,
kobiličar, rjava
penica, rumena
pastirica, stoječe
vode, tekoče
vode, dvoživke,
kačji pastirji,
ribe in piškurji,
raki, cvetnice
in praprotnice,
mehkužci, sesalci
(bober in vidra) ,
plazilci (sklednica)

Št.

OPOMBA

0

območje vpliva
je odvisno
od velikosti
objekta in
vodotoka

53 / 23. 5. 2006 /

Stran

5807

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA VPLIVA
(v m)

2

vodne ptice, bela
štorklja, črna
štorklja, sršenar,
pepelasti
lunj, mali
klinkač, južna
postovka, kosec,
zlatovranka,
srednji detel,
pisana penica,
pivka, belovrati
muhar, črnočeli
srakoper,
rjavi srakoper,
rdečenoga
postovka,
prepelica,
kozica, veliki
škurh, kobiličar,
repaljščica,
rumena pastirica,
rjava penica,
priba; stoječe
vode, tekoče
vode, mokrotna
travišča pod
gozdno mejo,
barja, obrečni
in barjanski
gozdovi, plazilci
(sklednica), kačji
pastirji, dvoživke,
mahovi, cvetnice
in praprotnice,
metulji, hrošči,
ribe in piškurji,
sesalci (bober in
vidra), raki

1000

200 m nizvodno in
gorvodno

vodne ptice, črna
štorklja, sršenar,
mali klinkač,
kosec, srednji
detel, pivka,
belovrati muhar,
veliki škurh,
repaljščica,
prepelica,
kobiličar, rjava
penica, rumena
pastirica, stoječe
vode, tekoče
vode, dvoživke,
kačji pastirji,
ribe in piškurji,
raki, cvetnice
in praprotnice,
mehkužci,
sesalci (bober
in vidra), plazilci
(sklednica)

Poseg se presoja na
celotnem vodnem
sistemu, katerega del
je varovano območje

Stran

5808 /

Št.
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POSEG V NARAVO

Postavitev ali
povišanje oz.
sprememba pregrad
ali jezov (jezovi,
zapornice, pragovi) s
krono krajšo od 300m

Postavitev in
obratovanje vodnega
zajetja, vodne črpalke

Postavitev nasipov za
zadrževanje visokih
voda

FIZIČNO
PREKRIVANJE

vodne ptice,
črna štorklja,
sršenar, mali
klinkač, kosec,
srednji detel,
pivka, belovrati
muhar, veliki
škurh, repaljščica,
prepelica,
kobiličar, rjava
penica, rumena
pastirica, stoječe
vode, tekoče
vode, dvoživke,
kačji pastirji,
ribe in piškurji,
raki, cvetnice
in praprotnice,
mehkužci, sesalci
(bober in vidra),
plazilci (sklednica)

vodne ptice, črna
štorklja, mokrotna
travišča pod
gozdno mejo,
tekoče vode,
mezofilna travišča
pod gozdno
mejo, obrečni in
barjanski gozdovi,
preostali gozdovi,
jame, raki, ribe in
piškurji, dvoživke,
plazilci (sklednica)

vodne ptice,
črna štorklja,
sršenar, mali
klinkač, kosec,
srednji detel,
pivka, belovrati
muhar, veliki
škurh, repaljščica,
prepelica,
kobiličar, rjava
penica, rumena
pastirica, stoječe
vode, tekoče vode,
suha travišča pod
gozdno mejo,
mokrotna travišča
pod gozdno
mejo, obrečni
in barjanski
gozdovi, raki, ribe
in piškurji, kačji
pastirji, dvoživke,
plazilci (sklednica)

Uradni list Republike Slovenije
OPOMBA

0

0

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA VPLIVA
(v m)

100

vodne ptice, črna
štorklja, sršenar,
mali klinkač,
kosec, srednji
detel, pivka,
belovrati muhar,
veliki škurh,
repaljščica,
prepelica,
kobiličar, rjava
penica, rumena
pastirica, stoječe
vode, tekoče
vode, dvoživke,
kačji pastirji,
ribe in piškurji,
raki, cvetnice
in praprotnice,
mehkužci,
sesalci (bober
in vidra), plazilci
(sklednica)

Poseg se presoja na
celotnem vodnem
sistemu, katerega del
je varovano območje

10

vodne ptice,
črna štorklja,
mokrotna
travišča pod
gozdno mejo,
tekoče vode,
mezofilna
travišča pod
na vse območje pod
gozdno mejo,
zajetjem, ki je odvisno
obrečni in
od te vode
barjanski
gozdovi, preostali
gozdovi,
jame, raki,
ribe in piškurji,
dvoživke, plazilci
(sklednica)

50

vodne ptice, črna
štorklja, sršenar,
mali klinkač,
kosec, srednji
detel, pivka,
belovrati muhar,
veliki škurh,
repaljščica,
prepelica,
kobiličar, rjava
penica, rumena
pastirica,
stoječe vode,
tekoče vode,
suha travišča
pod gozdno
mejo, mokrotna
travišča pod
gozdno mejo,
obrečni in
barjanski
gozdovi, raki,
ribe in piškurji,
kačji pastirji,
dvoživke, plazilci
(sklednica)

2000 m gorvodno

Uradni list Republike Slovenije
POSEG V NARAVO

FIZIČNO
PREKRIVANJE

Št.

OPOMBA

53 / 23. 5. 2006 /
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5809

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA VPLIVA
(v m)

celoten stranski oz.
mrtev rokav

Postavitev oziroma
ureditev gradbenih
inžinerskih objektov
na vtoku oziroma
iztoku stranskega
ali mrtvega rečnega
rokava

vodne ptice,
črna štorklja,
ribe in piškurji,
raki, tekoče
vode, obrečni in
barjanski gozdovi,
metulji, hrošči,
mehkužci, sesalci
(bober in vidra),
plazilci (sklednica)

0

20

vodne ptice,
črna štorklja,
ribe in piškurji,
raki, tekoče
vode, obrečni
in barjanski
gozdovi, ribe
in piškurji,
raki, tekoče
vode, obrečni
in barjanski
gozdovi, metulji,
hrošči, mehkužci,
sesalci (bober
in vidra), plazilci
(sklednica)

Praznjenje in
polnjenje stoječega
vodnega telesa
(ribogojnica, ribnik,
bazeni itd.)

vodne ptice, črna
štorklja, stoječe
vode, dvoživke,
kačji pastirji,
ribe in piškurji,
raki, mehkužci,
metulji, cvetnice
in praprotnice,
hrošči, plazilci
(sklednica)

0

0

0

0

vodne ptice, črna
štorklja, sršenar,
mali klinkač,
kosec, srednji
detel, pivka,
belovrati muhar,
veliki škurh,
repaljščica,
prepelica,
kobiličar, rjava
penica, rumena
pastirica, ribe
in piškurji,
raki, tekoče
vode, obrečni
in barjanski
gozdovi,
mokrotna
travišča pod
gozdno mejo,
barja, metulji,
hrošči, mehkužci,
sesalci (bober
in vidra), plazilci
(sklednica)

2000 m gorvodno

Regulacije struge
tekočih voda

VSE SKUPINE

Stran

5810 /

Št.
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POSEG V NARAVO

FIZIČNO
PREKRIVANJE

Uradni list Republike Slovenije
OPOMBA

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA VPLIVA
(v m)

2000 m gorvodno

Renaturacija tekočih
in stoječih voda

vodne ptice,
črna štorklja,
sršenar, mali
klinkač, kosec,
srednji detel,
pivka, belovrati
muhar, veliki
škurh, repaljščica,
prepelica,
kobiličar, rjava
penica, rumena
pastirica, ribe
in piškurji, raki,
tekoče vode,
obrečni in
barjanski gozdovi,
mokrotna travišča
pod gozdno mejo,
barja, metulji,
hrošči, mehkužci,
sesalci (bober
in vidra), plazilci
(sklednica)

0

20

vodne ptice, črna
štorklja, sršenar,
mali klinkač,
kosec, srednji
detel, pivka,
belovrati muhar,
veliki škurh,
repaljščica,
prepelica,
kobiličar, rjava
penica, rumena
pastirica, ribe
in piškurji,
raki, tekoče
vode, obrečni
in barjanski
gozdovi,
mokrotna
travišča pod
gozdno mejo,
barja, metulji,
hrošči, mehkužci,
sesalci (bober
in vidra), plazilci
(sklednica)

Ureditev marikulture

vodne ptice,
morski in obmorski
ht

0

10

0

0

vodne ptice,
ribe in piškurji,
raki, tekoče
vode, obrečni in
Zasipavanje močvirnih
barjanski gozdovi,
predelov, depresij
mokrotna travišča
in vodnih teles ali
pod gozdno mejo,
niveliranje, večjih od
barja, metulji,
4 ha
hrošči, mehkužci,
sesalci (bober
in vidra), plazilci
(sklednica)

0

25

0

0

vodne ptice,
ribe in piškurji,
raki, tekoče
vode, obrečni in
barjanski gozdovi,
Zasipavanje močvirnih
mokrotna travišča
predelov, depresij in
pod gozdno mejo,
vodnih teles
barja, metulji,
hrošči, mehkužci,
sesalci (bober
in vidra), plazilci
(sklednica)

0

10

0

0
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Priloga 1
PRILOGA 2
POGLAVJE XIII.
OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN

POSEG V NARAVO

Določitev oziroma
razširitev pridobivalnih in
raziskovalnih prostorov
nahajališč mineralnih
surovin (prod, pesek, glina,
trda kamnina, gramoz,
kamen)

Določitev oziroma
razširitev pridobivalnih in
raziskovalnih prostorov
nahajališč mineralnih
surovin (prod, gramoz,
drobljenec) v strugi
vodotoka

FIZIČNO PREKRIVANJE

OPOMBA

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

500

VSE SKUPINE

0

20

vodne ptice,
ribe in piškurji,
kačji pastirji,
mehkužci, tekoče
vode, obrečni in
barjanski gozdovi,
mokrotna travišča
pod gozdno mejo,
barja, plazilci
(sklednica),
sesalci (bober in
vidra)

vodne ptice, ribe in piškurji,
kačji pastirji, sesalci (bober
in vidra), mehkužci

0

20

0

0

FIZIČNO PREKRIVANJE

OPOMBA

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

bela štorklja, črna štorklja,
sršenar, pepelasti lunj, mali
klinkač, južna postovka,
kosec, zlatovranka, srednji
detel, pisana penica, pivka,
belovrati muhar, črnočeli
srakoper, rjavi srakoper,
rdečenoga postovka,
prepelica, kozica, veliki
škurh, kobiličar, repaljščica,
rumena pastirica, rjava
penica, priba, vodne ptice,
kačji pastirji, mehkužci

0

0

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

1000

Priloga 1
PRILOGA 2
POGLAVJE XIV.
OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

POSEG V NARAVO

Vzdrževanje obstoječih
jarkov za odvodnjavanje

Stran
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Št.
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FIZIČNO PREKRIVANJE

OPOMBA

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

Poglabljanje obstoječih
oziroma gradnja novih
melioracijskih jarkov

vodne ptice, bela štorklja,
črna štorklja, sršenar,
pepelasti lunj, mali klinkač,
južna postovka, kosec,
zlatovranka, srednji detel,
pisana penica, pivka,
belovrati muhar, črnočeli
srakoper, rjavi srakoper,
rdečenoga postovka,
prepelica, kozica, veliki
škurh, kobiličar, repaljščica,
rumena pastirica, rjava
penica, priba; stoječe vode,
tekoče vode, mokrotna
travišča pod gozdno
mejo, barja, obrečni in
barjanski gozdovi, plazilci
(sklednica), kačji pastirji,
dvoživke, mehkužci,
cvetnice in praprotnice,
sesalci (bober in vidra),
raki, metulji, hrošči

0

25

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

1000

Postavitev lovske preže

beloglavi jastreb, kačar,
mali klinkač, planinski orel,
ruševec, veliki petelin,
kozica, raca žličarica,
kreheljc, reglja, konopnica,
sivka, čopasta črnica,
črnogrli ponirek

0

5

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

25

Postavitev krmišč

veliki petelin, raca žličarica,
kreheljc, reglja, konopnica,
sivka, čopasta črnica,
črnogrli ponirek; sesalci
(velike zveri)

0

5

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

500

vodne ptice, ribe in piškurji,
raki, tekoče vode, obrečni
Zasipavanje močvirnih
in barjanski gozdovi,
predelov, depresij in vodnih
mokrotna travišča pod
teles ali niveliranje, večjih
gozdno mejo, barja,
od 4 ha
metulji, hrošči, kačji pastirji,
mehkužci, sesalci (bober in
vidra), plazilci (sklednica)

0

25

mokrotna travišča
pod gozdno mejo,
barja, metulji

100

vodne ptice, ribe in piškurji,
raki, tekoče vode, obrečni
in barjanski gozdovi,
Zasipavanje močvirnih
mokrotna travišča pod
predelov, depresij in vodnih
gozdno mejo, barja,
teles manjših od 4ha
metulji, hrošči, kačji pastirji,
mehkužci, sesalci (bober in
vidra), plazilci (sklednica)

0

10

mokrotna travišča
pod gozdno mejo,
barja, metulji

50

POSEG V NARAVO
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OPOMBA

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

0

5

0

0

FIZIČNO PREKRIVANJE

OPOMBA

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

gozdne ptice, koconoge
kure, rečni cvrčalec,
plašica

0

0

0

0

10

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

250 m od
območja
gnezdišč,
rastišč, drstišč,
zimovališč in
brlogov

25

0

0

10

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

250 m od
območja
gnezdišč,
rastišč, drstišč,
zimovališč in
brlogov

10

0

0

0

0

0

FIZIČNO PREKRIVANJE

podhujka, zlatovranka,
hribski škrjanec, pisana
penica, črnočeli srakoper,
rjavi srakoper, vrtni strnad,
vijeglavka, veliki skovik,
pivka, Phoenicurus
Krčenje, odstranjevanje
phoenicurus, repaljščica,
oziroma požiganje grmovja,
rjava penica, rečni
mejic, posameznih dreves
cvrčalec, plašica, mali
ali manjših skupin dreves
slavec, smrdokavra,
repaljščica; grmišča,
suha travišča pod gozdno
mejo, mezofilna travišča
pod gozdno mejo, hrošči,
metulji

Priloga 1
PRILOGA 2
POGLAVJE XV.
OBMOČJA GOZDOV

POSEG V NARAVO

Snovanje nasadov z eno
grmovno ali drevesno vrsto
ali obnova gozda z eno
vrsto

Upošteva
črna štorklja, divji petelin,
se glede
ruševec, sršenar, kačar,
na bližino
Gradnja gozdnih prometnic, mali klinkač, planinski orel, gnezdišč,
daljših od 2 km
belorepec, velika uharica,
rastišč,
sesalci (velike zveri),
drstišč,
soška postrv
zimovališč
in brlogov
belka, gozdni jereb,
gozdne ptice, rečni
Gradnja gozdnih prometnic,
cvrčalec, plašica, barja,
0
daljših od 2 km
obrečni in barjanski
gozdovi, preostali gozdovi,
hrošči, metulji, rastline
Upošteva
črna štorklja, sršenar,
se glede
kačar, mali klinkač,
Gradnja gozdnih prometnic
na bližino
planinski orel, belorepec,
(vključno z vlakami), krajših
gnezdišč,
divji petelin, ruševec,
od 2 km in gradnja gozdnih
rastišč,
velika uharica, soška
žičnic
drstišč,
postrv, sesalci (velike
zimovališč
zveri)
in brlogov
Gradnja gozdnih prometnic
belka, gozdni jereb,
(vključno z vlakami), krajših
obrečni in barjanski
0
od 2 km in gradnja gozdnih gozdovi, preostali gozdovi,
žičnic
hrošči, metulji, rastline
Odstranjevanje plodonosnih
koconoge kure, hrošči,
grmovnic pri izvedbi
0
metulji
negovalnih del v gozdu
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POSEG V NARAVO

Postavitev ograj ali obor v
gozdnem prostoru

Snovanje nasadov z
rastišču tujimi drevesnimi
vrstami na več kot 0,5 ha

Posek več kot 90% lesne
zaloge v debeljaku na več
kot 0,5 ha

Postavitev mrhovišč

Postavitev lovske preže

Postavitev krmišč

FIZIČNO PREKRIVANJE

sršenar, kačar, mali
klinkač, planinski orel,
gozdni jereb, divji
petelin, ruševec, kotorna,
podhujka, zlatovranka,
pivka, slegur, kozica,
duplar, barjanski in obrečni
gozdovi, preostali gozdovi,
barja, dvoživke
koconoge kure, gozdne
ptice, rečni cvrčalec,
plašica; grmišča, suha
travišča pod gozdno mejo,
mokrotna travišča pod
gozdno mejo, mezofilna
travišča pod gozdno mejo,
barja
črna štorklja, sršenar,
kačar, mali klinkač,
belohrbti detel, triprsti
detel, belovrati muhar,
duplar, rečni cvrčalec,
plašica; obrečni in
barjanski gozdovi, hrošči,
mahovi, rastline
koconoge kure, sloka
beloglavi jastreb, kačar,
mali klinkač, planinski orel,
ruševec, koconoge kure,
kozica, raca žličarica,
kreheljc, reglja, konopnica,
sivka, čopasta črnica,
črnogrli ponirek, rastline
koconoge kure, raca
žličarica, kreheljc, reglja,
konopnica, sivka, čopasta
črnica, črnogrli ponirek;
sesalci (velike zveri),
rastline

Uradni list Republike Slovenije
OPOMBA

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

Upošteva
se ves
prostor
znotraj
ograde

20

0

0

0

20

0

0

0

20

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

0

0

5

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

500

0

5

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

25

0

5

enako kot v
stolpcu fizično
prekrivanje

500

OPOMBA

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

1000

0

Priloga 1
PRILOGA 2
POGLAVJE XVI.
OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE

POSEG V NARAVO

FIZIČNO PREKRIVANJE

Vojaški poligoni in izvajanje
vojaških vaj

VSE SKUPINE

0

0

belorepec,
planinski orel,
koconoge kure,
kozača, vodne
ptice, sesalci
(velike zveri)

Gradnja nove
nestanovanjske stavbe,
razen nestanovanjskih
stavb iz Poglavja II.

VSE SKUPINE

0

20

0

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga 2
PRILOGA 10
POSEGI V NARAVO Z DOVOLJENJEM

POSEG V NARAVO

Namestitev
razsvetljave izven
območij stanovanj,
za družbene in
proizvodne dejavnosti
ter posebnih in
mešanih območij
Postavitev nove
ali podaljšanje
obstoječe tekaške
proge (vključno s
spremembo trase)

Postavitev novih
plezalnih smeri in
plezalnih vrtcev

Speljava oz.
nadelava novih
planinskih in peš poti

Ureditev novih
vzletišč za modele
letal, motorne zmaje,
balone

Zasipavanje
močvirnih predelov,
depresij in vodnih
teles

Gradnja gozdnih
prometnic (vključno
z vlakami), krajših
od 2 km in gradnja
gozdnih žičnic

PREKRIVANJE

OPOMBA

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA

0

0

0

sesalci (netopirji),
metulji, hrošči

100

0

10

belorepec, planinski
orel, koconoge kure,
kozača

50

0

10

planinski orel, sokol
selec, velika uharica,
slegur, sesalci (netopirji)

150

10

planinski orel, sokol
selec, velika uharica,
ruševec, divji petelin,
čebelar, breguljka,
kozica, veliki škurh

150

0

10

bela štorklja, črna
štorklja, ujede,
koconoge kure, kotorna,
slegur, kozica, veliki
škurh

250

0

10

0

0

enako kot v stolpcu
fizično prekrivanje

250 m od
območja
gnezdišč,
rastišč, drstišč,
zimovališč in
brlogov

planinski orel, koconoge
kure, preostali gozdovi,
metulji, hrošči, sesalci
(velike zveri), mahovi,
praprotnice in semenke
planinski orel, sokol selec,
velika uharica, slegur,
travišča in skalovja nad
gozdno mejo, skalovja
pod gozdno mejo, sesalci
(netopirji), mehkužci,
metulji, cvetnice in
praprotnice,
planinski orel, sokol selec,
velika uharica, ruševec,
divji petelin, čebelar,
breguljka, kozica, veliki
škurh, grmišča, travišča in
skalovja nad gozdno mejo,
suha travišča pod gozdno
mejo, mokrotna travišča
pod gozdno mejo, barja,
skalovja pod gozdno mejo,
preostali gozdovi
bela štorklja, črna štorklja,
ujede, koconoge kure,
veliki škurh, morski in
obmorski, suha travišča
pod gozdno mejo,
mokrotna travišča pod
gozdno mejo, mezofilna
travišča, barja; mehkužci,
ribe in piškurji, metulji,
plazilci, cvetnice in
praprotnice, mahovi
vodne ptice, ribe in piškurji,
raki, tekoče vode, obrečni
in barjanski gozdovi,
mokrotna travišča pod
gozdno mejo, barja,
metulji, hrošči, kačji pastirji,
mehkužci, sesalci (bober in
vidra), plazilci (sklednica)

0

Upošteva
črna štorklja, sršenar,
se glede
kačar, mali klinkač,
na bližino
planinski orel, belorepec,
gnezdišč,
divji petelin, ruševec, velika
rastišč,
uharica, soška postrv,
drstišč,
sesalci (velike zveri)
zimovališč
in brlogov

10
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POSEG V NARAVO

Gradnja gozdnih
prometnic (vključno
z vlakami), krajših
od 2 km in gradnja
gozdnih žičnic

2277.

PREKRIVANJE

Uradni list Republike Slovenije
OPOMBA

belka, gozdni jereb,
obrečni in barjanski
gozdovi, preostali gozdovi,
hrošči, metulji, rastline

0

Pravilnik o spremembi Pravilnika o
ugotavljanju in oceni zdravstvene zmožnosti
članov posadke na ladjah

Na podlagi 152. člena pomorskega zakonika (Uradni
list RS, št. 37/04 – prečiščeno besedilo in 98/05 – ZPLD-1A)
izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za promet

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o ugotavljanju in oceni
zdravstvene zmožnosti članov posadke
na ladjah
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o določitvi zdravstvenih organizacij, ki opravljajo zdravstvene preglede in imunizacijo za člane posadk na ladjah
(Uradni list SRS, št. 38/84).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-29/2004
Ljubljana, dne 5. aprila 2006
EVA 2004-2711-0062
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
Janez Božič l.r.
Minister
za promet

2278.

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94 – odl. US, 21/94, 29/95
– ZPDF, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00, 22/00
– ZJS, 87/02 – SPZ, 29/03 – odl. US in 69/03 – SZ-1) v zvezi
s 196. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03 in 18/04-ZVKSES) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 209,45 SIT.

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA

10

enako kot v stolpcu
fizično prekrivanje

Enako kot
območje
neposrednega
vpliva

2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 44/06).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-14/2006
Ljubljana, dne 16. maja 2006
EVA 2006-2511-0126
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

2279.

Sklep o določitvi roka za vključitev Socialno
– varstvenega zavoda Dutovlje v sistem
enotnega upravljanja s prostimi denarnimi
sredstvi

Na podlagi drugega odstavka 110.a 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 v zvezi s 3. členom
Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih
delov občin, ki so pravne osebe (Uradni list RS, št. 42/03 in
88/05), izdaja minister za finance

SKLEP
o določitvi roka za vključitev Socialno –
varstvenega zavoda Dutovlje v sistem enotnega
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
1
V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi
sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa, v skladu z 68. členom Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), se s 24. majem 2006 vključi
Socialno – varstveni zavod Dutovlje.
2
Pogodbe, ki jih je Socialno – varstveni zavod Dutovlje
že sklenil za vezavo prostih denarnih sredstev, ostanejo v
veljavi do izteka roka, za katerega so bile sklenjene.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 473-54/2006/2
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-1611-0107
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

Uradni list Republike Slovenije
2280.

Navodilo o ugotavljanju jezikovne ustreznosti
firme pravne osebe zasebnega prava oziroma
imena fizične osebe, ki opravlja registrirano
dejavnost, pri vpisu v sodni register ali drugo
uradno evidenco

Na podlagi 19. člena Zakona o javni rabi slovenščine
(Uradni list RS, št. 86/04) izdaja minister za kulturo

NAVODILO
o ugotavljanju jezikovne ustreznosti firme
pravne osebe zasebnega prava oziroma imena
fizične osebe, ki opravlja registrirano dejavnost,
pri vpisu v sodni register ali drugo uradno
evidenco
1. člen
(1) To navodilo določa jezikovna merila in način, po katerih se ugotavlja jezikovna ustreznost imena oziroma firme
pravne osebe zasebnega prava ali fizične osebe, ki opravlja
registrirano dejavnost (v nadaljnjem besedilu: firma oziroma
ime), da se lahko vpiše v sodni register ali drugo uradno
evidenco, če je v slovenščini.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določbe tega navodila ne uporabljajo za tiste firme oziroma imena,
pri katerih področni zakoni v primeru izpolnjevanja zakonskih
pogojev dopuščajo uporabo besed v tujem jeziku.
2. člen
(1) Besedne, slovnične in izrazne (pravopisne oziroma
izgovorne) prvine firme oziroma imena morajo ustrezati normi
slovenskega knjižnega jezika ali izvirati iz gradiva slovenskih
pokrajinskih narečij.
(2) Šteje se, da so knjižnojezikovne ali narečne prvine
v slovenskem jeziku:
– če izvirajo iz prvotne slovenske jezikovne dediščine
(npr. dom, siv, drug, živeti, gost, iskra);
– če so v zgodovinskem razvoju do današnjih dni nastale na podlagi prvotne slovenske jezikovne dediščine (npr.
domačijski, osivelost, združenje, preživnina, gostivanje, iskrnica); med take izraze se uvrščajo tudi zloženke, kratice in
podobne tvorjenke iz prvin prvotne dediščine (npr. domoljub,
SOD, Belsad);
– če so bile v raznih zgodovinskih obdobjih prevzete
v slovenščino iz tujih jezikov ter so se do današnjih dni
slovnično in izrazno (pisno oziroma izgovorno) že uskladile
s slovensko jezikovno normo (npr. koruza, april, šola, kalcij,
suveren, formirati, maksimum, džamija, kolidž, klub, komedija, evro); med slovenske izraze se uvrščajo tudi nadaljnje
tvorjenke iz tako usklajenih prvin (npr. avtošola, razformirati,
kompleksen, evroobmočje, Evrodom, Dars).
3. člen
(1) Kot okvirno merilo za ugotavljanje skladnosti firme
oziroma imena z normo slovenskega knjižnega jezika se
upošteva vrednotenje njenih besednih, slovničnih in izraznih
sestavin v standardnih jezikovnih priročnikih (Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovenski pravopis, Veliki slovar
tujk, Slovenska slovnica), kot dopolnilno merilo pa podatki iz
spletno dostopnih reprezentativnih jezikovnih korpusov slovenščine (www.fida.net in www.fidaplus.net ter bos.zrc-sazu.
si/s_beseda.html)
(2) Če firmo oziroma ime sestavljajo nove ali izmišljene
besede, ki niso navedene v slovenskih priročnikih, reprezentativnih jezikovnih korpusih ali zbirkah narečnega gradiva
Inštituta za slovenski jezik, se njihova ustreznost ugotavlja na
podlagi njihove sistemske skladnosti s splošno uveljavljenimi
slovenskimi besedami ter nespornimi slovničnimi in izraznimi
možnostmi. Kot neustrezne se štejejo zlasti:
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– nekratične in nemedmetne besede, ki se končujejo na
podvojeno soglasniško črko (npr. linn, zmarhh);
– besede, v katerih se uporablja tuja črka ali v katerih je
slovenski glasnik zapisan na neslovenski način (glasnik /k/ s
črko <c>, npr. <clers, ocon>);
– besede, ki so oblikovane s prevzetimi priponami na
domačih podstavah (npr. mladizem, kuping);
– skladenjske zveze brez upoštevanja slovenskih ujemalnih pravil (npr. žareč iskra).
4. člen
Pri fantazijskih dodatkih se presoja njihova izrazna in
pomenska sestava ter so lahko kratice, skovanke ali drugi
izrazi, ki ne zbujajo predstav, temelječih na resničnosti, ali ki
vsebujejo izmišljene in v naravnem jeziku pomensko neprepoznavne sestavine.
5. člen
Ustreznost firme oziroma imena samostojno ugotavljajo pristojni uslužbenci sodnega registra in drugih organov,
ki vodijo vpisni postopek, pri nejasnih ali spornih primerih
pa daje svetovalno mnenje o skladnosti predlagane firme
oziroma imena s slovensko jezikovno normo ministrstvo,
pristojno za kulturo.
6. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/2005/300
Ljubljana, dne 9. maja 2006
EVA 2005-3511-0035
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

USTAVNO SODIŠČE
2281.

Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega
sodišča v Celju in sodbe Okrožnega sodišča v
Celju

Številka: Up-551/04-17
Datum: 11. 5. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku v postopku odločanja o
ustavni pritožbi A. A. iz Ž., ki ga zastopajo B. B. B., C. C. in
Č. Č., odvetniki v Z., na seji dne 11. maja 2006

o d l o č i l o:
1. Sodba Višjega sodišča v Celju št. Cp 686/2003 z
dne 29. 4. 2004 in sodba Okrožnega sodišča v Celju št.
P 1053/98 z dne 14. 1. 2003 se v delu, ki se nanaša na zavrnitev tožbenega zahtevka za plačilo zakonskih zamudnih
obresti v znesku 673.919 SIT, razveljavita in se zadeva v tem
delu vrne Okrožnemu sodišču v Celju v novo odločanje.
2. V preostalem delu se ustavna pritožba zavrže.
3. Pritožnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
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A.
1. V pravdnem postopku je sodišče prve stopnje delno
ugodilo tožbenemu zahtevku pritožnika (v pravdi tožnika) in
mu prisodilo 484.220 SIT odškodnine za nepremoženjsko
škodo z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 1. 1. 2002 do
dneva izdaje sodbe po predpisani obrestni meri zamudnih
obresti, zmanjšani za temeljno obrestno mero, od izdaje
sodbe dalje pa po predpisani obrestni meri za zamudne
obresti. Zavrnilo pa je pritožnikov tožbeni zahtevek za višji
znesek odškodnine, za zamudne obresti od prisojene odškodnine za čas od 28. 10. 1998 do 31. 12. 2001 in za znesek
673.919,00 SIT (izračunane zakonske zamudne obresti od
med pravdo plačanih 600.000 SIT odškodnine za čas od
28. 10. 1998 do 23. 4. 2002) z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 23. 4. 2002 dalje. Višje sodišče je prisojeno odškodnino
zvišalo za 50.000 SIT, v delu, v katerem je pritožnik izpodbijal
odločitev sodišča prve stopnje o zamudnih obrestih, pa je
njegovo pritožbo zavrnilo. V obrazložitvi je zapisalo, da so
z odmero odškodnine po razmerah v času izdaje sodbe in z
upoštevanjem revalorizirane plačane akontacije upoštevana
merila iz drugega odstavka 200. člena Zakona o obligacijskih
razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl. – v nadaljevanju
ZOR) in interesi obeh strank. Ocenilo je, da zato pritožniku
od delno plačane odškodnine (600.000 SIT) ne pripadajo
zamudne obresti v skladu z načelnim pravnim mnenjem
občne seje Vrhovnega sodišča z dne 26. 6. 2002 (torej že
od 1. 1. 2002 dalje). Pojasnilo je, da priznavanje zamudnih
obresti od odškodnin za nepremoženjsko škodo za čas pred
izdajo prvostopenjske sodbe za posamezne primere, nastale
pred 1. 1. 2002, zaradi porušenja ustaljene sodne prakse,
uveljavljene pred letom 2002, ter zaradi porušenja načela
enakosti pred zakonom in enakega varstva oškodovancev
pred sodiščem ni mogoče.
2. Zoper odločitev sodišč o zavrnitvi obrestnega dela
tožbenega zahtevka vlaga pritožnik ustavno pritožbo. Zatrjuje kršitev 14. in 22. člena Ustave. Poudarja, da je načelno
pravno mnenje Vrhovnega sodišča z dne 26. 6. 2002 (v nadaljevanju načelno pravno mnenje) spremenilo sodno prakso
glede obresti od odškodninskih terjatev za nepremoženjsko
škodo, in razlaga, kako. Sodiščema očita, da načelnemu
pravnemu mnenju nista sledili v celoti, ker od zneska odškodnine, ki ga je toženka pritožniku plačala v času pravde
(600.000 SIT), nista prisodili zamudnih obresti (za čas od
1. 1. 2002 do 23. 4. 2002). Opozarja, da sta sodišči s tem,
ko sta prisodili obresti skladno z načelnim pravnim mnenjem le od prisojenega zneska odškodnine, od med pravdo
plačanega zneska pa ne, ravnali nelogično in nerazumljivo.
Ker naj bi Vrhovno sodišče priznalo oškodovancem pravico
do zamudnih obresti za čas od 1. 1. 2002 dalje, naj bi bil
pritožnik v primerjavi z upniki, katerih terjatve so zapadle po
1. 1. 2002, postavljen v neenakopraven položaj. Pojasnjuje,
zakaj mu po njegovi oceni zamudne obresti od nepremoženjske škode skladno z določbami ZOR pripadajo že od
dneva zamude, to je od 28. 10. 1998 dalje. Ocenjuje, da je v
neenakopravnem položaju (tudi) v primerjavi z oškodovanci,
ki so jim bile obresti prisojene od zamude dalje. Ustavnemu
sodišču predlaga, naj izpodbijani sodbi spremeni tako, da
pritožniku prisodi še zamudne obresti od zneska 1.150.000
SIT za čas od 28. 10. 1998 do 31. 12. 2001, podrejeno pa,
naj mu prisodi zamudne obresti od zneska 600.000 SIT od
1. 1. 2002 do 23. 4. 2002. Prav tako predlaga, naj Ustavno
sodišče plačilo stroškov v zvezi z ustavno pritožbo naloži
nasprotni udeleženki iz pravde.
3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo dne
23. 2. 2006 sprejel v obravnavo. V skladu s 56. členom
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 –
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v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče ustavno pritožbo
poslalo Višjemu sodišču v Celju, v skladu z 22. členom Ustave pa nasprotni stranki v pravdnem postopku, ki na ustavno
pritožbo nista odgovorila.
B.
4. Bistven očitek pritožnika je, da sodišči pri presoji
utemeljenosti zakonskih zamudnih obresti od zneska odškodnine, ki ga je toženka pritožniku plačala v času pravde
(600.000 SIT), nista upoštevali načelnega pravnega mnenja,
s katerim je Vrhovno sodišče pred izdajo prvostopenjske
sodbe spremenilo do tedaj veljavno sodno prakso. Ta očitek
je pomemben z vidika pravice do enakega varstva pravic
iz 22. člena Ustave (ki je v sodnih postopkih poseben izraz
načela enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena
Ustave). Iz te ustavne določbe namreč izhaja zahteva, da sodišče strank ne sme obravnavati neenakopravno, tako da bi v
posamezni zadevi samovoljno in arbitrarno odločilo drugače,
kot sicer redno odloča v vsebinsko podobnih primerih. Pravica do enakega varstva pravic v postopku namreč presega
zgolj zahtevo po enakopravnem obravnavanju strank v enem
postopku, zato morajo sodišča v različnih postopkih v enakih
zadevah pravo načeloma uporabiti enako. Vendar Ustava ne
prepoveduje kakršnegakoli odstopa od sodne prakse, pač pa
le samovoljen oziroma arbitraren odstop. Gre za zahtevo, da
sodišče, če se odloči, da bo od uveljavljene sodne prakse
odstopilo, razloge za to posebej obrazloži (kar predvsem
predpostavlja, da sodno prakso tudi pozna). Ustavni vidik
(ne)dopustnosti odstopa od sodne prakse torej ne pomeni,
da Ustavno sodišče presoja materialnopravno pravilnost izpodbijane sodbe, pač pa le, ali je odstop od sodne prakse
ustrezno (v procesnem smislu) obrazložen.
5. Vrhovno sodišče skrbi za enotno sodno prakso
(109. člen Zakona o sodiščih, Uradni list RS, št. 19/94 in
nasl. – v nadaljevanju ZS). Načelno pravno mnenje je eden
izmed instrumentov za zagotovitev tega cilja (110. člen ZS).
Zato je v primeru, ko Vrhovno sodišče o določenem vprašanju sprejme načelno pravno mnenje, treba odstop od tega
mnenja obravnavati enako kot odstop od enotne sodne prakse.
6. Načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča, na katerega se sklicuje pritožnik, spreminja dotedanjo sodno prakso,
ki je zakonske zamudne obresti od odškodnine za nepremoženjsko škodo priznavala (šele) od dneva izdaje sodbe dalje.
Po načelnem pravnem mnenju pripadajo oškodovancu od
uveljavitve Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01
in nasl. – v nadaljevanju OZ), to je od dne 1. 1. 2002 dalje,
če zamuda ni nastala pozneje, zamudne obresti do dneva
izdaje sodbe sodišča prve stopnje v višini predpisane obrestne mere, zmanjšane za temeljno obrestno mero, od sodbe
sodišča prve stopnje dalje pa po predpisani obrestni meri
zamudnih obresti. To načelno pravno mnenje je Vrhovno
sodišče sprejelo dne 26. 6. 2002 in se nanaša na pravna
razmerja, ki imajo enako podlago kot obravnavano (odškodnina za nepremoženjsko škodo). Sodišče prve stopnje je
izpodbijano sodbo izdalo dne 14. 1. 2003, Višje sodišče pa
je razsodilo dne 29. 4. 2004.
7. Sodišče prve stopnje je pritožnikov tožbeni zahtevek za plačilo 673.919 SIT zamudnih obresti od zneska
odškodnine (600.000 SIT), ki ga je toženka plačala med
pravdo dne 23. 4. 2002, zavrnilo. Pri tem pa ni pojasnilo,
zakaj glede med pravdo plačanega zneska uporaba načelnega pravnega mnenja ne pride v poštev. Višje sodišče
je pritožbeno navedbo, da bi sodišče skladno z načelnim
pravnim mnenjem tudi od plačanega dela odškodnine za
čas od 1. 1. 2002 dalje moralo priznati zakonske zamudne
obresti po predpisani obrestni meri, zmanjšani za temeljno
obrestno mero, zavrnilo. Ocenilo je, da je ta neutemeljena
 Podrobneje o tem A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo,
GV Založba, Ljubljana 2004, str. 315 in nasl.
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zato, ker sta polna odškodnina in (od nje odšteta) že plačana akontacija odmerjeni po razmerah v času izdaje sodbe,
torej z upoštevanjem revalorizacije. Pojasnilo je tudi, zakaj
se ne strinja s tistim delom odločitve prvostopenjskega sodišča, s katerim so bile pritožniku od prisojenih 484.220 SIT
odškodnine priznane zakonske zamudne obresti skladno
z načelnim pravnim mnenjem. Višje sodišče s temi razlogi
le na videz odgovarja na pritožbene navedbe, saj se ne
posveča nosilnim razlogom za odstop. Načelno pravno
mnenje namreč rešuje vprašanje obrestovanja prav ob upoštevanju dejstva, da se odškodnina odmerja po razmerah
na dan izdaje sodbe; prav zato določa, da so zamudne
obresti, ki tečejo pred dnem izdaje sodbe, zmanjšane za
temeljno obrestno mero, ki ima revalorizacijsko funkcijo.
Z utemeljevanjem, zakaj je na načelno pravno mnenje
oprta prvostopenjska odločitev o obrestih od prisojenega
dela odškodnine (484.220 SIT) nesprejemljiva, pa Višje
sodišče ni odgovorilo na pritožbeno navedbo o obrestih
od plačanega dela odškodnine (600.000 SIT). S tem je
bila pritožniku kršena pravica do enakega varstva pravic iz
22. člena Ustave.
8. Zato je Ustavno sodišče v delu, ki se nanaša na zavrnitev tožbenega zahtevka za plačilo zakonskih zamudnih
obresti v znesku 673.919 SIT, sodbi razveljavilo in zadevo
vrnilo prvostopenjskemu sodišču v novo odločanje.
9. Pritožnik izpodbija odločitev sodišč tudi v delu, v
katerem je bil zavrnjen del njegovega tožbenega zahtevka
za plačilo zakonskih zamudnih obresti od prisojene odškodnine (zakonske zamudne obresti od 534.220 SIT za čas od
28. 10. 1998 do 31. 12. 2001). V ustavni pritožbi sam navaja,
da sodišči v tem delu nista odstopili od načelnega pravnega
mnenja. Preostalih očitkov iz ustavne pritožbe: o neenakopravnem obravnavanju pritožnika v primerjavi z določenimi
drugimi upniki in z drugimi oškodovanci, pa Ustavno sodišče
ne more presojati. Iz spisa Okrožnega sodišča v Celju št.
P 1053/98 je namreč razvidno, da pritožnik teh argumentov
v pritožbi zoper prvostopenjsko sodbo ni uveljavljal. Ustavna
pritožba se po določbi prvega odstavka 51. člena ZUstS lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Zahteva
po izčrpanju vseh pravnih sredstev pa ne pomeni samo formalnega izčrpanja (to je vložitve pravnega sredstva), ampak
pomeni tudi materialno izčrpanje (to je vsebinsko uveljavljanje kršitev človekovih pravic že v vloženih pravnih sredstvih).
Ker torej glede teh zatrjevanih kršitev pritožnik ni vsebinsko
izčrpal pravnih sredstev, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo
v tem delu zavrglo.
10. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku
pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške,
če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena določba
se po 49. členu ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno
pritožbo. Ker v obravnavani zadevi ni utemeljenih razlogov
za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče o predlogu za
povrnitev stroškov odločilo, kot izhaja iz tretje točke izreka
te odločbe.
C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena, druge alineje prvega odstavka
55. člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi z 49. členom
ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in
sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.
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Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega
sodišča v Celju

Številka: Up-87/04-14
Datum: 11. 5. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. in B. B., obeh iz Ž. pri Ž., ki ju zastopa C. C.,
odvetnik v Z., na seji dne 11. maja 2006

o d l o č i l o:
Sodba Višjega sodišča v Celju št. Cp 1514/2002 z dne
13. 11. 2003 se v delu, ki se nanaša na zavrnitev tožbenega
zahtevka za plačilo zakonskih zamudnih obresti od prisojene
odškodnine za nepremoženjsko škodo, razveljavi in se zadeva v tem delu vrne temu sodišču v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Sodišče prve stopnje je delno ugodilo zahtevku pritožnikov (v pravdnem postopku tožnikov) za plačilo premoženjske in nepremoženjske škode. Toženi stranki je med drugim
naložilo, naj pritožnici plača odškodnino za nepremoženjsko
škodo v višini 1.100.000 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od izdaje sodbe sodišča prve stopnje, tj. od 19. 6. 2002
dalje, pritožniku pa 700.000 SIT z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od izdaje sodbe sodišča prve stopnje dalje. Višje
sodišče je spremenilo sodbo sodišča prve stopnje tako, da je
pritožniku priznalo še odškodnino v višini 50.000 SIT, v preostalem pa je pritožbi pritožnikov kot neutemeljeni zavrnilo.
2. Pritožnika izpodbijata zavrnilni del sodbe Višjega
sodišča le v delu, v katerem je bilo odločeno o obrestih. Zatrjujeta, da Višje sodišče ni odgovorilo na njuno pritožbeno
navedbo, da bi sodišče moralo uporabiti določbo 919. člena
Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78
in nasl. – ZOR), kot je to storilo Vrhovno sodišče v zadevi
št. II Ips 312/98 z dne 28. 10. 1999. Sodišči naj bi glede teka
zamudnih obresti razsodili v nasprotju z utečenim odločanjem Vrhovnega sodišča, saj bi jima v skladu z načelnim
pravnim mnenjem Vrhovnega sodišča z dne 26. 6. 20021 (v
nadaljevanju načelno pravno mnenje) morali prisoditi zamudne obresti vsaj od 1. 1. 2002 dalje. Sodiščema očitata, da
nista navedli razlogov za takšno odločitev, saj naj bi Višje
sodišče v obrazložitvi govorilo le, da dolgoletne sodne prakse
pred 1. 1. 2002 v posamičnem primeru ni mogoče spremeniti,
ni pa zavzelo stališča glede teka zamudnih obresti po 1. 1.
2002 in tudi ni odločilo o priglašenih stroških takse za pritožbo. Zaradi vsega navedenega naj bi bili pritožnikoma kršeni
pravici iz 22. in 23. člena Ustave.
3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo dne
4. 4. 2006 sprejel v obravnavo. V skladu s 56. členom Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče ustavno pritožbo poslalo
Višjemu sodišču v Celju, v skladu z 22. členom Ustave pa
nasprotni stranki v pravdnem postopku, ki na ustavno pritožbo nista odgovorila.


B.
4. Pritožnika trdita, da Višje sodišče ni upoštevalo
načelnega pravnega mnenja, s katerim je Vrhovno sodišče
pred izdajo drugostopenjske sodbe spremenilo do tedaj
1

Objavljeno v: Pravna mnenja št. 1/02, str. 11.

Stran

5820 /

Št.

53 / 23. 5. 2006

veljavno sodno prakso. Po vsebini torej izpodbijani odločitvi
očitata, da odstopa od sodne prakse. Ta očitek je pomemben z vidika pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena
Ustave. Iz te ustavne določbe namreč izhaja zahteva, da
sodišče strank ne sme obravnavati neenakopravno, tako
da bi v posamezni zadevi samovoljno in arbitrarno odločilo drugače, kot sicer redno odloča v vsebinsko podobnih
primerih. Pravica do enakega varstva pravic v postopku
namreč presega zgolj zahtevo po enakopravnem obravnavanju strank v enem postopku, zato morajo sodišča v
različnih postopkih v enakih zadevah pravo načeloma uporabiti enako. Vendar Ustava ne prepoveduje kakršnega koli
odstopa od sodne prakse, pač pa le samovoljen oziroma
arbitraren odstop. Gre za zahtevo, da sodišče, če se odloči,
da bo od uveljavljene sodne prakse odstopilo, razloge za to
posebej obrazloži (kar predvsem predpostavlja, da sodno
prakso tudi pozna). Ustavni vidik (ne)dopustnosti odstopa
od sodne prakse torej ne pomeni, da Ustavno sodišče presoja materialnopravno pravilnost izpodbijane sodbe, pač
pa le, ali je odstop od sodne prakse ustrezno (v procesnem
smislu) obrazložen.2
5. Vrhovno sodišče skrbi za enotno sodno prakso
(109. člen Zakona o sodiščih, Uradni list RS, št. 19/94 in
nasl. – v nadaljevanju ZS). Načelno pravno mnenje je eden
izmed instrumentov za zagotovitev tega cilja (110. člen ZS).
Zato je v primeru, ko Vrhovno sodišče sprejme načelno
pravno mnenje o določenem vprašanju, treba odstop od
tega mnenja obravnavati enako kot odstop od enotne sodne
prakse.
6. Načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča, na katerega se sklicujeta pritožnika, spreminja dotedanjo sodno
prakso, ki je zakonske zamudne obresti od odškodnine za
nepremoženjsko škodo priznavala (šele) od dneva izdaje
sodbe dalje. Po načelnem pravnem mnenju pripadajo oškodovancu od uveljavitve Obligacijskega zakonika (Uradni list
RS, št. 83/01 in nasl. – OZ), to je od dne 1. 1. 2002 dalje, če
zamuda ni nastala pozneje, zamudne obresti do dneva izdaje sodbe sodišča prve stopnje v višini predpisane obrestne
mere, zmanjšane za temeljno obrestno mero, od sodbe sodišča prve stopnje dalje pa po predpisani obrestni meri zamudnih obresti. To načelno pravno mnenje je Vrhovno sodišče
sprejelo dne 26. 6. 2002 in se nanaša na pravna razmerja,
ki imajo enako podlago kot obravnavano (odškodnina za
nepremoženjsko škodo). Sodišče prve stopnje je izpodbijano
sodbo izdalo še pred sprejemom tega načelnega pravnega
mnenja, dne 19. 6. 2002, Višje sodišče pa je razsodilo dne
13. 11. 2003.
7. Sodišči sta zamudne obresti prisodili šele od dneva
izdaje prvostopenjske sodbe dalje. Sodišče prve stopnje je
odločilo še pred sprejemom navedenega načelnega pravnega mnenja. Višje sodišče pa je na pritožbeno navedbo, da bi
sodišče od prisojene odškodnine za nepremoženjsko škodo
– skladno z načelnim pravnim mnenjem – moralo priznati
zakonske zamudne obresti od vložitve tožbe oziroma vsaj od
1. 1. 2002 dalje, odgovorilo, da se je od leta 1991 dalje izoblikovala enotna sodna praksa, po kateri so sodišča priznavala zamudne obresti za nepremoženjsko škodo od dneva
izdaje prvostopenjske sodbe, te prakse pred 1. 1. 2002 pa v
posamičnem primeru ni mogoče spremeniti. Višje sodišče s
temi razlogi le navidez odgovarja na pritožbene navedbe, saj
se ne posveča nosilnim razlogom za odstop, kljub temu da
je bilo v pritožbi zoper prvostopenjsko odločitev na načelno
pravno mnenje izrecno opozorjeno. Načelno pravno mnenje
se nanaša na začetek teka zakonskih zamudnih obresti po
1. 1. 2002, torej tudi na obravnavano zadevo, pri kateri je bila
prvostopenjska sodba izdana dne 19. 6. 2002. Z utemeljevanjem, zakaj v obravnavani zadevi ni mogoče odstopiti od
stare sodne prakse, Višje sodišče ni odgovorilo na pritožbeno
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navedbo o uporabi načelnega pravnega mnenja. S tem pa je
bila pritožnikoma kršena pravica do enakega varstva pravic
iz 22. člena Ustave.
8. Zato je Ustavno sodišče sodbo Višjega sodišča v
izpodbijanem delu razveljavilo in zadevo vrnilo temu sodišču
v novo odločanje. Glede na to ni bilo treba presojati obstoja
drugih zatrjevanih kršitev.
C.
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica
Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.
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GV Založba, Ljubljana 2004, str. 315 in nasl.
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BANKA SLOVENIJE
2283.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora
banka zagotavljati

Na podlagi 74. in 92. člena v zvezi s 6. točko 91. člena
Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 104/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter 15. člena in prvega odstavka 31. člena
Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 in
39/06) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora
banka zagotavljati
1. točka
V Sklepu o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora
banka zagotavljati (Uradni list RS, št. 68/05, 69/05, 109/05,
30/06 in 39/06) se druga alineja 3. točke spremeni tako, da
se glasi:
»– samo finančna sredstva dolžnikov, za katere se ne
pričakujejo težave s plačevanjem obveznosti in ki plačujejo
svoje obveznosti ob dospelosti oziroma z zamudo do 30 dni
oziroma, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v skupini A in B po
11. točki Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja
bank in hranilnic.«
2. točka
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. maja 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

Uradni list Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
2284.

Navodilo o delu skupine državnih tožilcev za
pregon organiziranega kriminala

Generalna državna tožilka Republike Slovenije na
podlagi drugega in tretjega odstavka 10.č člena Zakona o
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo, 17/06, 20/06 – popr. in 20/06 – ZNOJF-1)
in drugega odstavka 27. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 17/06 in 20/06 – popr.) v soglasju z ministrom za pravosodje Republike Slovenije izdaja

NAVODILO
o delu skupine državnih tožilcev za pregon
organiziranega kriminala
I. PREDMET UREJANJA
1. člen
(1) S tem navodilom se urejajo organizacija, obveščanje
in delo skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega
kriminala, ki deluje pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: skupina).
(2) S tem navodilom se določajo tudi način in rok za
objavo poziva, način in rok za vložitev prijav, postopek oblikovanja predloga za dodelitev v skupino ter način sodelovanja
okrožnega državnega tožilstva s skupino.
II. ORGANIZACIJA SKUPINE
2. člen
(1) Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega
kriminala je notranja organizacijska enota Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije.
(2) Skupina ima potrebno število državnih tožilcev in
pomočnikov državnih tožilcev (v nadaljevanju: člani skupine),
ki je določeno z odredbo ministra za pravosodje na predlog
generalne državne tožilke.
(3) Skupina ima potrebno število tožilskega osebja, ki je
določeno z aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
na Vrhovnem državnem tožilstvu.
3. člen
Sedež skupine je na sedežu Vrhovnega državnega
tožilstva Republike Slovenije.
4. člen
(1) Delo skupine na področju notranjega poslovanja in
izvrševanja funkcije pregona storilcev kaznivih dejanj vodi
vodja skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala (v nadaljevanju: vodja skupine), ki ima organizacijske
in strokovno vodstvene pristojnosti.
(2) Upravne in nadzorstvene pristojnosti nad delom skupine ima generalni državni tožilec.
(3) Generalni državni tožilec lahko za izvrševanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka pisno pooblasti vodjo
skupine.
III. OBVEŠČANJE SKUPINE IN DODELITEV ZADEV
5. člen
(1) Vodja krajevno pristojnega okrožnega državnega tožilstva (v nadaljevanju: vodja pristojnega tožilstva) je dolžan
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obvestiti vodjo skupine o vsaki zadevi iz stvarne pristojnosti
skupine takoj po prejemu kazenske ovadbe ali poročila o
takem dejanju, pred tem pa, če je policija v predkazenskem
postopku predlagala sodelovanje državnega tožilca, zaradi
dejanja iz pristojnosti skupine.
(2) Direktor uprave kriminalistične policije pri generalni
upravi Policije (v nadaljevanju: direktor kriminalistične policije) je dolžan obvestiti vodjo skupine o vsaki zadevi iz stvarne pristojnosti skupine neposredno pred vložitvijo kazenske
ovadbe ali poročila v taki zadevi. Obvestiti ga mora tudi o
tem, katera notranja organizacijska enota oziroma katera
policijska uprava obravnava zadevo. Pred tem je dolžan vodjo skupine obvestiti, če je potrebno sodelovanje državnega
tožilca v predkazenskem postopku.
(3) Vodja pristojnega državnega tožilstva in direktor kriminalistične policije morata obvestilo iz prejšnjih odstavkov
poslati drug drugemu v vednost.
6. člen
(1) Obvestilo iz prejšnjega člena morajo vsebovati vse
podatke o zadevi, ki so bili zbrani in pridobljeni do posredovanja obvestila.
(2) Obvestilo mora obsegati:
1. Opis kaznivega dejanja, pravno opredelitev in navedbo osumljencev oziroma obdolžencev ter oškodovancev;
2. Razloge oziroma navedbo dokazov za sum storitve
kaznivega dejanja;
3. Podatke in okoliščine, iz katerih izhaja, da je za uspešno odkrivanje in pregon potrebna posebna organiziranost in
usposobljenost, kot so primeroma zlasti:
– stopnja organiziranosti ali nevarnosti kriminala, stopnja ogroženosti zavarovanih dobrin, premoženjska škoda,
korist ali vrednost, ogrožena ali pridobljena s kaznivim dejanjem,
– obseg hudodelske združbe, razširjenost njenega delovanja in morebitna povezanost s tujino,
– poseben pomen dejanja,
– poseben položaj ali ogroženost oškodovancev in
prič,
– vsebinska povezanost z dejanji, ki jih skupina že
obravnava ali bi bilo smotrno, da se zaradi učinkovitosti pregona obravnavajo v istem postopku.
(3) Posameznih podatkov iz prejšnjega odstavka ni potrebno posebej navajati, če so razvidni iz kazenske ovadbe,
poročila ali drugih listin, ki so priložene obvestilu.
7. člen
Vodja skupine ali od njega pooblaščeni član skupine
lahko, po prejemu obvestila iz prejšnjega člena, zaradi priprave mnenja o dodelitvi:
– zahteva dodatne podatke, pojasnila ali poročila v dopolnitev obvestila iz prejšnjega člena ter določi rok za njihovo
posredovanje,
– se posvetuje z osebo, ki je posredovala obvestilo
ter osebami, ki so neposredno pristojne za obravnavanje
zadeve.
8. člen
(1) Obvestila iz 6. in 7. člena tega navodila morajo biti
poslana pisno ali z uporabo sredstev elektronskih komunikacij ali informacijske tehnologije, tako da se pri pošiljatelju in
naslovniku shrani zapis obvestila.
(2) V nujnih primerih je obvestilo zaradi zagotovitve pripravljenosti skupine lahko predhodno napovedano po telefonu, vendar mora biti takoj po zaključenem pogovoru poslano
na način iz prejšnjega odstavka.
(3) Do odločitve o dodelitve zadeve skupini morata krajevno pristojno državno tožilstvo in policija nadaljevati z delom v zadevi v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili.
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9. člen
(1) Vodja skupine po prejemu obvestila in morebitnih
dodatnih pojasnil oceni ali gre za zadevo iz pristojnosti skupine. V obliki uradnega zaznamka izdela kratko pisno mnenje
o predlagani dodelitvi ter obvestilo s prilogami in svojim mnenjem predloži generalnemu državnemu tožilcu.
(2) Če vodja skupine meni, da obstaja podlaga za dodelitev zadeve skupini, hkrati z mnenjem iz prejšnjega odstavka, predloži generalnemu državnemu tožilcu tudi osnutek
odredbe o dodelitvi zadeve skupini.
(3) Če generalni državni tožilec po uradni dolžnosti ugotovi, da bi lahko šlo za zadevo iz pristojnosti skupine, odredi
vodji skupine, da pridobi obvestilo o zadevi in ga z mnenjem
predloži zaradi odločitve o dodelitvi.
10. člen
(1) V postopku obveščanja in odločanja o dodelitvi generalni državni tožilec in vodja skupine po potrebi pridobita
mnenje pristojnih državnih tožilcev, ki obravnavajo zadeve in
pregledata državnotožilske spise, če v zadevi že teče kazenski postopek, pa tudi sodne spise.
(2) Pri odločanju o dodelitvi generalni državni tožilec
upošteva tudi posebne delovne izkušnje, usposobljenost ali
znanja, ki so potrebna za pregon, prednosti obravnavanja v
skupini glede na predvidene postopke, ukrepe in stroške ter
kadrovske in logistične potrebe in možnosti državnih tožilstev
in skupine.
(3) V času do odločitve o dodelitvi sta vodja pristojnega
tožilstva in direktor krimininalistične policije dolžna tekoče
obveščati vodjo skupino o stanju zadeve, poteku postopka
in ukrepih, ki jih sprejemata. Krajša obvestila, ki so posredovana po telefonu, se zaznamujejo v spisih.
11. člen
(1) Vodja skupine po prejemu odredbe generalnega
državnega tožilca o dodelitvi zadeve obvesti vodjo pristojnega tožilstva in direktorja krimininalistične policije s prepisom
odredbe o dodelitvi.
(2) Če v zadevi teče kazenski postopek, vodja skupine
o dodelitvi obvesti pristojno sodišče. Po potrebi obvesti o
dodelitvi zadeve tudi druge pristojne organe.
(3) Takoj po prejemu odredbe vodja pristojnega tožilstva
in direktor krimininalistične policije posredujeta skupini vse
spise zadeve z vsemi zbranimi dokazi.
12. člen
Če generalni državni tožilec odloči, da se zadeva ne dodeli skupini, o tem pisno obvesti vodjo pristojnega tožilstva,
direktorja krimininalistične policije in vodjo skupine.
13. člen
Ne glede na prejšnje določbe, lahko generalni državni
tožilec na predlog vodje pristojnega tožilstva, direktorja krimininalistične policije, vodje skupine ali po uradni dolžnosti,
po predhodnem mnenju vodje skupine, zadevo tudi kasneje
dodeli skupini, če so pokaže, da obstajajo zakonski pogoji
za dodelitev.
14. člen
Za postopek dodelitve oziroma povratne dodelitve zadeve, ki je bila dodeljena skupini, krajevno pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu, se smiselno uporabljajo določbe
tega navodila o dodelitvi zadeve skupini.
IV. DELO SKUPINE
15. člen
(1) Vodja in člani skupine opravljajo svojo funkcijo praviloma na sedežu skupine.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Glede na obseg in posebne zahteve za obravnavanje posamezne zadeve ali skupine zadev ali če to narekujejo
organizacijski razlogi, lahko generalni državni tožilec na predlog vodje skupine odloči, da skupina v posamezni zadevi
deluje s sedeža ali zunanjega oddelka pristojnega tožilstva.
16. člen
Vodja državnega tožilstva, na območju katerega skupina deluje, je na zahtevo člana skupine dolžan nuditi potrebno
logistično podporo za učinkovito delo.
17. člen
(1) Vodja državnega tožilstva, na območju katerega
skupina deluje, je na zahtevo vodje skupine dolžan zagotoviti članu skupine nujno strokovno pomoč za pravočasno
izvajanje njegove funkcije.
(2) Strokovna pomoč se zagotavlja z odreditvijo nalog
posameznim državnim tožilcem, pomočnikom, strokovnim
sodelavcem ali pripravnikom, po odredbi in navodilih člana
skupine.
(3) Za strokovno sodelovanje državnega tožilca ali
pomočnika, ki presega poprečno tedensko delovno obremenitev, lahko vodja skupine ali vodja pristojnega tožilstva
predlaga generalnemu državnemu tožilcu začasno premestitev državnega tožilca ali pomočnika v skupino po določbah
zakona o državnem tožilstvu.
18. člen
(1) V skupini se zagotavlja dosegljivost za nujno izvajanje funkcij zunaj delovnega časa ter ob dela prostih dnevih
(pripravljenost in dežurstvo) po predpisih in navodilih, ki
veljajo za okrožna državna tožilstva.
(2) Kadar mora vodja ali član skupine zaradi izvajanja
nalog predkazenskega postopka, udeležbe pri preiskovalnih
opravilih in drugih dejanj iz pristojnosti skupine, opraviti delo
zunaj delovnega časa ter ob dela prostih dnevih, ima položaj
in pravice po predpisih iz prvega odstavka.
19. člen
(1) Poslovni prostori in oprema skupine so ločeni od
drugih organizacijskih enot Vrhovnga državnega tožilstva
Republike Slovenije.
(2) Varovanje prostorov in opreme skupine s fizičnimi,
organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in postopki se zagotavlja
na najvišji stopnji, ki velja za pravosodne organe po predpisih o varovanju tajnih podatkov in po predpisih o obveznem
zasebnem varovanju.
20. člen
(1) Če sta ogrožena življenje ali osebna varnost vodje
ali člana skupine, vodja skupine takoj obvesti generalnega
državnega tožilca z navedbo razlogov in okoliščin ogroženosti.
(2) Generalni državni tožilec o ogroženosti takoj obvesti
generalnega direktorja policije zaradi odločitve o varovanju
vodje ali člana skupine, prostorov skupine in okoliša po
določbah predpisov o varovanju določenih oseb, objektov in
okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov.
V. DODELITEV V SKUPINO
21. člen
(1) Generalni državni tožilec najmanj tri mesece pred
iztekom mandata članom skupine pozove državne tožilce in
pomočnike državnih tožilcev (v nadaljevanju: državni tožilci)
k vložitvi prijav za dodelitev v skupino.
(2) Poziv se objavi za toliko mest državnih tožilcev,
kolikor je potrebno zasesti v skupini.
(3) Poziv se pošlje vodjem državnih tožilstev, ki z njim
seznanijo vse državne tožilce in z objavo na informacijskem
portalu državnega tožilstva (Intranet).
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(4) Rok za prijave na poziv je 15 dni od dneva objave
na Intranetu.
(5) Prijave se vložijo pri kadrovski službi Vrhovnega
državnega tožilstva RS, ki vodi postopek poziva.
(6) Državni tožilec mora prijavi na poziv priložiti življenjepis in opis svojih znanj, izkušenj in usposobljenosti za
delo v skupini.

(2) Razporeditev tožilskega osebja v skupino se opravi po določbah organizacijskih aktov Vrhovnega državnega
tožilstva RS.
(3) Pred odločitvijo o razporeditvi ter o pravicah in obveznostih tožilskega osebja v skupini pridobi generalni državni
tožilec mnenje vodje skupine.

22. člen
(1) V roku iz četrtega odstavka prejšnjega člena lahko
vodja državnega tožilstva vloži obrazloženo pobudo, da se
državni tožilec iz njegovega državnega tožilstva uvrsti na
listo kandidatov.
(2) Pobuda, ki ji je priloženo pisno soglasje kandidata,
šteje za prijavo iz prejšnjega člena.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

23. člen
(1) Po prejemu prijav pozove generalni državni tožilec
vodje okrožnih državnih tožilstev, kjer prijavljeni kandidati
opravljajo funkcijo, da v 8 dneh podajo svoje mnenje o kandidatih.
(2) Prijave z mnenji iz prejšnjega odstavka generalni
državni tožilec pošlje v mnenje vodji skupine, da v 8 dneh
poda mnenje o kandidatih.
(3) Po prejemu mnenja iz prejšnjega odstavka in pred
oblikovanjem predloga za dodelitev v skupino generalni državni tožilec opravi razgovor s kandidati, lahko pa tudi zahteva, da se za posamezne ali vse kandidate izdela nova ocena
državnotožilske službe.
24. člen
(1) Generalni državni tožilec najmanj en mesec pred iztekom mandata članom skupine predlaga državnotožilskemu
svetu kandidate za dodelitev v skupino.
(2) O dodelitvi državnih tožilcev v skupino mora državnotožilski svet odločiti najmanj 15 dni pred iztekom
mandata.
(3) Z odločbo o imenovanju državnotožilski svet na predlog generalnega državnega tožilca določi tudi dan, s katerim
dodeljeni državni tožilec oziroma pomočnik začne delati v
skupini. S tem dnem začne teči zakonski čas dodelitve v
skupino.
25. člen
(1) Če se na poziv ne prijavi zadostno število kandidatov, če generalni državni tožilec ne predlaga, ali če
državnotožilski svet v skupino ne dodeli zadostnega števila
kandidatov, se postopek za dodelitev manjkajočih članov
skupine ponovi.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka, ali če to narekujejo
druge posebne okoliščine, zaradi katerih bi bilo ogroženo ali
onemogočeno pravočasno izvrševanje nalog skupine, generalni državni tožilec odredi začasno premestitev potrebnega
števila državnih tožilcev ali pomočnikov v skupino, po določbah zakona o državnem tožilstvu.
26. člen
(1) Član skupine lahko pred iztekom mandata preneha z
delom v skupini le na predlog generalnega državnega tožilca,
po predhodnem mnenju vodje skupine.
(2) V postopku prenehanja dodelitve v skupino se
smiselno uporabljajo določbe tega navodila o dodelitvi v
skupino.
(3) Po prenehanju dodelitve ali izteku dobe dodelitve
se državni tožilec oziroma pomočnik premesti na državno
tožilstvo pri katerem je opravljal funkcijo pred dodelitvijo.
27. člen
(1) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest v skupini izda generalni državni tožilec po predhodnem
mnenju vodje skupine.

28. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za organizacijo in delo Skupine državnih tožilcev za
posebne zadeve pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 95/99, 14/03, 3/05).
29. člen
To navodilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. Tu 40/06-02
Ljubljana, dne 5. maja 2006
Generalna državna tožilka RS
Barbara Brezigar l.r.
Soglašam!
Minister
za pravosodje RS
dr. Lovro Šturm l.r.
Št. 231-4/2006/8
Ljubljana, dne 16. maja 2006

2285.

Pravilnik o (so)financiranju uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po
predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo št. 0071-2/2006/15 z dne 10. 5. 2006 je Upravni
odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije na 25. seji dne 10. 5. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev
iz tujine
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet)
Ta pravilnik določa (so)financiranje uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine (v nadaljnjem besedilu: tuji
raziskovalec), oblike in način sodelovanja tujih raziskovalcev,
pogoje, kriterije, merila, postopek za izbor ter način spremljanja sodelovanja tujih raziskovalcev.
2. člen
(namen)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) (so)financira sodelovanje tujih raziskovalcev s slovenskim raziskovalcem ali
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raziskovalci z zagotavljanjem sredstev za plačilo njihovega
raziskovalnega dela in za povračilo potnih stroškov iz države
bivanja tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo ter nazaj z
namenom, da le-ti pri skupnem raziskovalnem delu dosežejo
tako kvalitetne raziskovalne rezultate, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v eni mednarodni znanstveni
reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact
factor) na svojem področju.
Za plačilo dela tujim raziskovalcem zagotavlja agencija
sredstva v višini raziskovalne ure za raziskave kategorije A v
skladu z veljavnim predpisom o normativih in standardih za
določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.
3. člen
(obdobje sofinanciranja)
Agencija (so)financira sodelovanje tujih raziskovalcev
praviloma tri mesece in ne več kot eno leto.
4. člen
(metodologija ocenjevanja prijav)
Na podlagi veljavnega Nacionalnega raziskovalnega in
razvojnega programa, zagotovljenih proračunskih sredstev,
letne politike ministrstva, pristojnega za znanost, in usmeritev
ministrstva, pristojnega za znanost, sprejme direktor agencije metodologijo ocenjevanja prijav za (so)financiranje tujih
raziskovalcev.
5. člen
(nevtralna slovnična oblika)
V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki
moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.
6. člen
(uradna oseba)
Direktor agencije pooblasti javnega uslužbenca na
agenciji za področje tujih raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) za vodenje postopka izbora prijav,
za opravljanje nadzora nad porabo dodeljenih sredstev in
spremljanje izvajanja (so)financiranja tujih raziskovalcev.
7. člen
(javni razpis)
Agencija zbira pisne prijave za (so)financiranje tujih
raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: prijave) na podlagi
javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis).
8. člen
(prijavitelj)
Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in
fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki predlagajo
kandidate za tuje raziskovalce, ki bi sodelovali z raziskavami
s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci (v nadaljnjem
besedilu: kandidat za tujega raziskovalca). Tuj raziskovalec
je tuj državljan, ki živi in deluje v tujini, slovenski državljan, ki
daljše obdobje najmanj pet let živi in deluje v tujini, ter tuj državljan, ki je slovenskega rodu in najmanj pet let živi in deluje
v tujini. Prijavo mora sopodpisati tuji raziskovalec.
Prijavitelj mora predlogu kandidata za tujega raziskovalca predložiti tudi:
– okvirni program sodelovanja tujega raziskovalca, ki
temelji na določbah 21. člena tega pravilnika,
– navedbo slovenskega(ih) raziskovalca(ov), s katerim(i)
bo tuji raziskovalec sodeloval pri raziskavah, in
– navedbo vrste publikacije (pet revij), s katero bo predvidoma dosežena objava skupnih rezultatov s slovenskimi
raziskovalci ali raziskovalcem.
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Pri predlaganju kandidatov za tuje raziskovalce mora
prijavitelj upoštevati pogoje, kriterije in merila, določene s
tem pravilnikom.
II. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA
9. člen
(objava razpisa)
Agencija objavi razpis za izbor in (so)financiranje tujih
raziskovalcev v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
(vsebina razpisa)
Objava razpisa mora vsebovati zlasti:
1. naziv in sedež agencije;
2. pravno podlago za izvedbo razpisa;
3. predmet razpisa;
4. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa;
5. pogoje, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj;
6. opredelitev kriterijev in meril za izbiro prijav za
(so)financiranje;
7. določitev obdobja (so)financiranja;
8. način, obliko prijave;
9. rok, do katerega morajo biti oddane pisne prijave;
10. datum odpiranja prijav za (so)financiranje;
11. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru in
o višini (so)financiranja;
12. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko prijavitelji dvignejo
razpisno dokumentacijo, ter spletni naslov, na katerem je
dostopna razpisna dokumentacija.
11. člen
(razpisna dokumentacija)
Prijavitelj se prijavi na razpis s prijavo, skladno z razpisom in razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija vsebuje prijavni obrazec in
naslednje samostojne priloge:
– okvirni program sodelovanja tujega raziskovalca;
– navedbo slovenskega(ih) raziskovalca(ov), s katerim(i)
bo tuji raziskovalec sodeloval pri raziskavah;
– navedbo vrste publikacije (pet revij), s katero bo predvidoma dosežena objava skupnih rezultatov s slovenskimi
raziskovalci ali raziskovalcem.
12. člen
(razpisni rok)
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti prijaviteljem
dovolj časa za pripravo prijave in je najmanj štirinajst ter
največ trideset dni.
13. člen
(oblika prijave)
Prijava na razpis, ki se pošilja po pošti, se vloži na
obrazcih, vsebovanih v razpisni dokumentaciji. Prijavi mora
prijavitelj priložiti še dokazila ter dodatno dokumentacijo,
in sicer v skladu z zahtevami, opredeljenimi v razpisu ter
razpisni dokumentaciji. Ustrezno označene prijave z vso
dokumentacijo morajo prijavitelji v zaprtih ovojnicah dostaviti
neposredno v vložišče agencije ali poslati po pošti.
Prijava na razpis je lahko tudi v elektronski obliki, če
je to opredeljeno v razpisu. V tem primeru prijavitelj izpolni
prijavni obrazec. Prijava mora biti overovljena s spletnim kvalificiranim digitalnim potrdilom. Sprejem prijave na razpis se
potrdi na prijavnem obrazcu. En izvod potrjenega prijavnega
obrazca se vrne prijavitelju.
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14. člen
(pravočasna prijava)
Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je prispela
v fizični obliki v vložišče agencije, in to najkasneje zadnji
dan razpisanega roka in najkasneje do ure, določene z
razpisom.
Kot pravočasno vložena se šteje tudi prijava, ki je oddana priporočeno na pošti na naslov agencije, in to najkasneje
zadnji dan razpisanega roka in najkasneje do ure, določene
z razpisom.
Prijava, oddana v elektronski obliki, ki je podpisana z
varnim elektronskim podpisom in podpis overovljen s kvalificiranim potrdilom, se šteje za pravočasno, če prispe na
naslov, določen v razpisu, najkasneje zadnji dan razpisanega
roka in najkasneje do ure, določene z razpisom.
15. člen
(potrditev prijave)
Uradna oseba v vložišču agencije označi na vsaki prejeti prijavi zaporedno številko in datum ter uro prejema prijave
na razpis. Potrdilo o prejemu prijave se na zahtevo prijavitelja
posreduje prijavitelju v petnajstih dneh od prejema prijave.
16. člen
(komisija za odpiranje prijav)
Za odpiranje in pregled pravilne označenosti, pravočasnosti, upravičenosti in popolnosti prispelih prijav (v nadaljnjem besedilu: formalni pregled prijav) imenuje direktor
agencije tričlansko komisijo za odpiranje prijav. Predsednik
komisije je javni uslužbenec, ki je na agenciji zadolžen za
področje tujih raziskovalcev. Ostala dva člana komisije za
odpiranje prijav morata imeti ustrezno strokovno izobrazbo
in izkušnje s področja vodenja postopka razpisa.
Komisija za odpiranje prijav dela na javnih sejah, ki jih
skliče predsednik komisije. O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in oba člana komisije za odpiranje prijav.
17. člen
(odpiranje prijav)
Komisija za odpiranje prijav odpre in formalno pregleda
prispele prijave na dan in v kraju, ki sta navedena v objavi
razpisa in v razpisni dokumentaciji.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave se neodprte vrnejo prijavitelju.
O odpiranju in formalnem pregledu prijav se vodi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja in formalnega pregleda prijav;
– predmet razpisa;
– imena navzočih članov komisije;
– imena oziroma nazive prijaviteljev, ki so vložili prijave,
po vrstnem redu odpiranja prijav;
– ugotovitve o pravilni označenosti, pravočasnosti, upravičenosti in popolnosti prijav, z navedbo tistih prijaviteljev, ki
niso dostavili pravilno označene, pravočasne, upravičene ali
popolne prijave.
18. člen
(popolna prijava in dopolnitev prijave)
Za popolno se šteje prijava, ki vsebuje vse z razpisom in
razpisno dokumentacijo zahtevane podatke ter dokazila.
Če komisija za odpiranje prijav ugotovi, da je prijava nepopolna, pozove prijavitelja, da jo v roku sedmih dni
ustrezno dopolni. Če prijavitelj v predpisanem roku odpravi
pomanjkljivosti, se šteje, da je prijava popolna.
Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije. Zoper sklep je v roku osmih dni od vročitve

Št.

53 / 23. 5. 2006 /

Stran

5825

dovoljena pritožba, o kateri odloči direktor agencije. Njegova
odločitev je dokončna.
19. člen
(upravičena prijava)
Komisija za odpiranje prijav pri odpiranju prijav zapisniško ugotavlja tudi upravičenost prijaviteljev za vložitev prijave
na razpis v skladu z 8. členom tega pravilnika. Neupravičene
prijave se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije.
Zoper sklep je v roku osmih dni od vročitve dovoljena pritožba, o kateri odloči direktor agencije. Njegova odločitev je
dokončna.
20. člen
(prijave posredovane v evalvacijski postopek)
Prijave, ki jih je komisija za odpiranje prijav ocenila kot
pravočasne, pravilno označene, upravičene in popolne, predsednik komisije posreduje v evalvacijski postopek.
III. POGOJI, KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR TUJIH
RAZISKOVALCEV
21. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za (so)financiranje sodelovanja tujih raziskovalcev v
posamezni raziskovalni organizaciji morajo biti kumulativno
izpolnjeni naslednji splošni pogoji (v nadaljnjem besedilu:
pogoji):
– tuji raziskovalec mora raziskovati v slovenski raziskovalni skupini v raziskovalni organizaciji na ozemlju Republike
Slovenije brez prekinitev vsaj tri mesece, pri čemer se sodelovanje tujega raziskovalca na konferencah ali znanstvenih
srečanjih ne šteje za prekinitev;
– rezultati skupnega raziskovalnega dela tujega raziskovalca s slovenskimi raziskovalci ali raziskovalcem morajo
biti tako kvalitetni, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi
soavtorji) vsaj v eni mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v
zgornjo četrtino po faktorju odmevnost (impact factor) na
svojem področju;
– v času raziskovanja v Republiki Sloveniji mora imeti tuji
raziskovalec vsaj dve predavanji s tematiko s področja opravljanih raziskav, ki sta časovno ločeni najmanj mesec dni.
22. člen
(kriteriji za ocenjevanje tujih raziskovalcev)
Za (so)financiranje tujih raziskovalcev morajo tuji raziskovalci izpolnjevati najmanj dva izmed naslednjih treh minimalnih kriterijev za ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu:
kriteriji):
– statusna odličnost;
– odličnost publikacij;
– odličnost pri citacijah.
23. člen
(merila)
Merila kriterija statusne odličnosti so:
– Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev v financiranje)
in druge prestižne nagrade;
– članstvo uglednih akademij znanosti in umetnosti;
– redni profesor ali profesor emeritus;
– glavni urednik (Editor in chieff) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja
tematike;
– glavni urednik (Editor in chieff) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva;
– član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory
board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v
zgornji četrtini revij s področja tematike;
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– član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva.
Merila kriterija odličnost publikacij so:
– skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem;
– znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je
višji od 20;
– (so)avtorstvo znanstvene knjige pri uveljavljeni mednarodni založbi;
– objave preko 100 člankov v SCI revijah.
Merila kriterija odličnost pri citacijah so:
– naveden med citacijskimi klasiki po ISI;
– število citatov;
– najbolj citirani članki.
Metodologija ocenjevanja prijav s kvantitativnimi merili in načinom določanja višine sredstev za (so)financiranje
tujega raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: metodologija)
je sestavni del razpisne dokumentacije. Tuji raziskovalci se
razvrstijo glede na kumulativno število točk na podlagi posameznega kriterija.
IV. EVALVACIJSKI POSTOPEK IN IZBOR
24. člen
(strokovno telo)
Evalvacijski postopek vodi začasno strokovno telo (v
nadaljnjem besedilu: strokovno telo), ki ga na podlagi 29. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (Uradni list RS, št. 123/03) imenuje znanstveni
svet agencije.
25. člen
(sklep)
Strokovno telo na podlagi pogojev, kriterijev in meril
v roku tridesetih dni od dneva prejema dokumentacije iz
20. člena tega pravilnika pripravi finančno ovrednoten predlog prednostne liste tujih raziskovalcev in ga posreduje v
obravnavo znanstvenemu svetu agencije.
Direktor obravnavani predlog prednostne liste tujih raziskovalcev posreduje upravnemu odboru agencije.
Upravni odbor agencije sprejme sklep o izboru prijav za
(so)financiranje tujih raziskovalcev. V obrazložitvi sklepa
mora utemeljiti svojo odločitev.
26. člen
(obvestilo)
Agencija v roku, ki je bil naveden v objavi razpisa, obvesti vse prijavitelje o odločitvi glede dodelitve sredstev.
Obvestilo prijaviteljem, katerim je bilo odobreno
(so)financiranje tujih raziskovalcev, vsebuje tudi podatke o
predmetu sofinanciranja in višini sredstev ter poziv k podpisu
priložene pogodbe.
V. PRITOŽBENI POSTOPEK
27. člen
(razlogi za vložitev pritožbe)
Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema obvestila o rezultatih izbora pravico vložiti pritožbo. V svoji pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji, kriteriji, merila
za ocenjevanje prijav niti ocena prijave. Predmet pritožbe je
lahko samo očitna pomota oziroma kršenje pravil postopka
izbora. Ocena prijave je lahko predmet pritožbe samo v primeru, ko se prijavitelj v pritožbi sklicuje na konkretno kršitev
postopka izbora.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji.
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28. člen
(dokončna odločitev)
Direktor agencije imenuje komisijo, ki pripravi obrazloženi predlog odločitve o pritožbi. Direktor predlog odločitve o
pritožbi posreduje upravnemu odboru agencije v sprejem.
Upravni odbor agencije o pritožbi odloči s sklepom
v roku 30 dni od dneva prejema predloga iz prejšnjega
odstavka. Odločitev upravnega odbora agencije mora biti
obrazložena. Odločitev je dokončna.
Po končanem pritožbenem postopku se prednostna lista
tujih raziskovalcev, katerih sodelovanje se bo (so)financiralo
iz državnega proračuna, skupaj z doseženimi točkami posameznih tujih raziskovalcev, objavi na spletni strani agencije.
VI. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA TUJIH
RAZISKOVALCEV
29. člen
(pogodba)
Agencija sklene z raziskovalno organizacijo, v kateri
raziskuje izbrani tuji raziskovalec (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec), pogodbo, v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in obveznosti.
Agencija pošlje izvajalcu predlog pogodbe v podpis.
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v petnajstih
dneh od prejema pogodbe, sicer agencija odstopi od sklenitve pogodbe.
Sestavine pogodbe so zlasti:
1. naziv, sedež, matična in davčna številka agencije in
izvajalca;
2. pogodbeni predmet;
3. višina dodeljenih sredstev;
4. terminski plan porabe sredstev;
5. namen, za katerega se dodeljujejo sredstva;
6. način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot
na primer:
– poročilo izvajalca o poteku in rezultatih porabljenih
sredstev (vmesno in končno poročilo) in posredovanje finančnih obračunov (fazni obračun, obračun ob zaključku
sodelovanja tujega raziskovalca);
– določilo, da lahko agencija, če poročilo in fazni obračun nista posredovana do roka, določenega v pogodbi, za
čas zamude zadrži izplačilo sredstev po pogodbi;
– določilo, da mora biti finančni obračun ob zaključku
sodelovanja tujega raziskovalca poslan agenciji najkasneje
v roku enega meseca od izplačila zadnjega obroka;
– dolžnost agencije, da spremlja in nadzira izvajanje
pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev;
– določilo, da mora izvajalec, ob nenamenski porabi
sredstev ali ob neizpolnitvi predmeta pogodbe, sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati agencijo
o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih
obveznosti;
– določilo o obveščanju javnosti, da je predmet pogodbe (so)financiran s strani agencije.
V pogodbi direktor pooblasti uradno osebo za spremljanje izvajanja določil pogodbe.
30. člen
(odprava pogodbenih pomanjkljivosti)
Če uradna oseba ugotovi, da pogodbena dokumentacija ni ustrezno izpolnjena, v osmih dneh obvesti izvajalca o
pomanjkljivostih in ga pozove, da odpravi pomanjkljivosti v
osmih dneh. Če izvajalec ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, agencija ne pristopi k pogodbi.
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VII. SPREMLJANJE SODELOVANJA TUJIH
RAZISKOVALCEV
31. člen
(pogodbene obveznosti)
Izvajalec je dolžan v osmih dneh obvestiti agencijo o
spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v pogodbi.
Če so novi pogoji drugačni od dogovorjenih, agencija
lahko spremeni pogodbo ali od nje odstopi.
32. člen
(odstop od pogodbe)
Agencija lahko odstopi od pogodbe v primeru:
– če izvajalec ni porabil sredstev skladno z namenom,
določenim v pogodbi;
– če namen in cilj programa sodelovanja tujega raziskovalca nista dosežena v pogodbenem roku oziroma roku,
podaljšanem za šest mesecev brez zagotovila finančnih
sredstev agencije.
Če agencija odstopi od pogodbe, mora izvajalec vrniti
agenciji že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila.
Če namen in cilj programa sodelovanja tujega raziskovalca nista dosežena v pogodbenem roku oziroma roku,
podaljšanem za šest mesecev brez zagotovila finančnih
sredstev agencije, je izvajalec dolžan vrniti 50% izplačanih
sredstev.
VIII. KONČNA DOLOČBA
33. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-20/2006/1                      
Ljubljana, dne 10. maja 2006
EVA 2006-1647-0008
prof. dr. Tadej Bajd l.r.
Predsednik
Upravnega odbora
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje
znanstvene literature in baz podatkov

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) ter 16. in
35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03)
in po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2006/9 z dne 10. 5. 2006 je
Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije na 25. seji dne 10. 5. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene
literature in baz podatkov
1. člen
Besedilo 4. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa
tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni list RS,
št. 12/05) se spremeni tako, da se glasi:
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»Strokovno telo (v nadaljnjem besedilu: Strokovna komisija), ki ga opredeljuje pravilnik, ki ureja strokovna telesa
za področje raziskovalne dejavnosti, ter je imenovano na
podlagi 29. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 123/03), izvede evalvacijski postopek izbora prijav za
sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov.
Način dela Strokovne komisije določa poslovnik, ki ga
sprejme Strokovna komisija s predhodnim soglasjem agencije.«
2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne
osebe, in zavodi, vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij
pri agenciji. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov
v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice
(nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice,
specialne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali
v obliki konzorcijev (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).«
3. člen
Besedilo drugega odstavka 8. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Razpis se objavi v prvi polovici tekočega leta za sofinanciranje v naslednjem letu.«
4. člen
Besedilo dvanajste alineje 9. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»– spletni naslov, na katerem je dostopna razpisna dokumentacija.«.
5. člen
Besedilo drugega odstavka 10. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Razpisna dokumentacija vsebuje:
– prijavni obrazec, v katerem se navedejo: naziv in
naslov prijavitelja, področje knjižničnega in informacijskega delovanja prijavitelja, obseg knjižničnega gradiva in baz
podatkov, zahtevek za sofinanciranje, utemeljitev pomena
in razpoložljivosti predlagane tuje znanstvene literature in
baz podatkov za uporabnike in podpis odgovorne osebe
prijavitelja,
– finančni načrt za nakup tuje znanstvene literature in
baz podatkov za tekoče obdobje,
– vzorec pogodbe,
– dokazila o izpolnjevanju kriterijev, določenih s tem
pravilnikom.
Prijavitelj k razpisni dokumentaciji priloži seznam za
naročilo in sofinanciranje predlagane tuje znanstvene literature in baz podatkov (izpis iz sistema COBISS:SI z dodatno
utemeljitvijo v primeru naročila novih baz podatkov in konzorcialnih naročil).«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
6. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Rok za prijavo na razpis je 30 dni.«
7. člen
Besedilo drugega stavka šestega odstavka 19. člena
se črta.
8. člen
V 20. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»Prednost pri sofinanciranju nabave tuje znanstvene
literature in baz podatkov imajo tudi tisti prijavitelji, pri katerih
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je potreben pospešen razvoj knjižnice, ker je ta sestavni del
organizacije, katere pospešeni razvoj je v javnem interesu
Republike Slovenije. Na ta način se omogoča pospešeni
razvoj strok, ki so v javnem interesu za razvoj Republike
Slovenije in so sestavni del mlade organizacije, ki jo je treba
v javnem interesu pospešeno razvijati.«
9. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(obseg sredstev sofinanciranja)
Pri izdelavi predloga za obseg sredstev za posameznega prijavitelja Strokovna komisija upošteva:
– obseg v ta namen že odobrenih sredstev posameznemu prijavitelju v prejšnjih letih,
– povečanje ali zmanjšanje zgoraj navedenih sredstev glede na uvrstitev prijavitelja v lestvici točk glede na
kriterije in
– skupen obseg razpoložljivih sredstev za ta namen.«
10. člen
Besedilo drugega odstavka 24. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji,
kriteriji in merila za ocenjevanje prijav, niti ocena prijave.
Predmet pritožbe je lahko samo očitna pomota oziroma
kršenje postopka izbora. Ocena prijave je lahko predmet
pritožbe samo v primeru, ko se prijavitelj v pritožbi sklicuje
na konkretno kršitev postopka izbora.«
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-21/2006/1
Ljubljana, dne 10. maja 2006
EVA 2006-1647-0007
prof. dr. Tadej Bajd l.r.
Predsednik
Upravnega odbora

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2287.

Sprememba Statuta Univerze na Primorskem

Na podlagi 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni
list RS, št. 36/06) sta Senat Univerze na Primorskem na
27. redni seji dne 8. 3. 2006 in Upravni odbor Univerze na
Primorskem na 17. redni seji dne 27. 2. 2006 v enakem besedilu in na podlagi soglasja Vlade RS št. 01403-84/2006/10
z dne 16. 5. 2006 sprejela

SPREMEMBO STATUTA
Univerze na Primorskem
1. člen
V Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS,
št. 73/03, 100/03, 50/05) se za 10. členom doda 10.a člen,
ki se glasi:
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»10.a člen
Študijska področja, razvrščena v skladu z Iscedovo
klasifikacijo (Unesco, november 1997), na posameznih fakultetah ali visokih strokovnih šolah so:
Fakulteta za humanistične študije: (22) humanistične
vede, (31) družbene vede;
Fakulteta za management Koper: (31) družbene vede,
(34) poslovne in upravne vede;
Pedagoška fakulteta Koper: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede, (46) matematika in statistika, (48)
računalništvo;
Turistica – Visoka šola za turizem Portorož: (81) osebne
storitve;
Visoka strokovna šola za zdravstvo Izola: (72) zdrav
stvo.«.
2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-01/06
Predsednik
Upravnega odbora
Univerze na Primorskem
mag. Marjan Tkalčič l.r.

2288.

Rektorica
Univerze na Primorskem
dr. Lucija Čok l.r.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Litija

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02
in 18/04) in na podlagi 17. člena Statuta Območne obrtne
zbornice Litija, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne
zbornice Litija dne 24. 10. 2002, je skupščina Območne obrtne zbornice Litija na 7. seji dne 19. 4. 2006 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Litija
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Litija (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in
pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju,
na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega
združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,5% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun
prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja
od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno
stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
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– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
1,25% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 2,5% od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine.
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga
in njihovega združevanja) mesečno v višini 3.000,00 SIT.
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Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Litija določi
letno višino članarine skladno z II. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih od katerih zapade
prvi obrok v plačilo 31. 3. tekočega leta in drugi obrok 30. 9.
tekočega leta.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo
določbe drugega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak
primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Litija ali po pooblastilu komisija za odpise.

III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti,
za čas prekinitve ne plača članarine.

VIII.
Območna obrtna zbornica Litija pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine.

IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna
v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico
Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

IX.
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.

V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

X.
Ta sklep velja od 1. 5. 2006 dalje.
Št. 2/06
Ljubljana, dne 19. aprila 2006
Predsednik skupščine
OOZ Litija
Pestotnik Avgust l.r.
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OBČINE
CERKNICA
2289.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in turizma v
Občini Cerknica

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter na
podlagi Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, 3/00) je
Občinski svet Občine Cerknica na 18. seji sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in turizma v
Občini Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– nameni in ciljne skupine upravičencev,
– upravičeni stroški izvedbe ukrepov,
– višina odobrenih sredstev za kritje upravičenih stroškov,
– instrumenti dodeljevanja (ukrepi),
– pogoji za pridobitev sredstev,
– zgornja višina dodeljenih sredstev,
– postopek za izvedbo ukrepov,
– nadzor nad porabo sredstev.
2. člen
Temeljni namen tega pravilnika je:
– povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij
in ustvarjanje novih delovnih mest,
– pospešitev izkoriščanja podjetniških in inovacijskih
potencialov,
– vzpostavljanje učinkovitejšega podpornega sistema za podjetnike in za podjetja v vseh fazah njihovega
razvoja,
– spodbujanje povezovanja med raziskovalnimi in
izobraževalnimi organizacijami in gospodarstvom.
3. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v občini Cerknica se zagotavljajo iz
občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski
svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Sredstva se dodeljujejo po veljavnih predpisih za
dodeljevanje državnih pomoči in so namenjena spodbujanju novih zaposlitev in krepitvi konkurenčnih sposobnosti
podjetij v Občini Cerknica.
Potrebno razdelitev sredstev določi župan po sprejetju proračuna za tekoče leto.
4. člen
Do sredstev po vseh ukrepih so upravičeni subjekti
malega gospodarstva in turizma s sedežem v Občini Cerknica, in sicer:
– majhna in srednje velika podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo
za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma

na pristojnem sodišču vložili priglasitev za vpis v sodni
register in priložili zahtevi vse predpisane dokumente za
ustanovitev gospodarske družbe,
– registrirani sobodajalci.
Za podjetja v tem pravilniku se štejejo:
– majhna in srednje velike gospodarske družbe, ki
izpolnjujejo pogoje iz Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06 ZGD-1),
– samostojni podjetniki posamezniki.
Prejemniki morajo tako pridobljena sredstva vložiti
v razvoj in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma novo
dejavnost na območju občine.
5. člen
Do finančnih intervencij po tem pravilniku niso upravičena:
– podjetja v stečajnem postopku ali postopku prisilne
poravnave,
– podjetja, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Cerknica,
– podjetja, ki so v težavah in dobivajo državno pomoč
za reševanje in prestrukturiranje,
– podjetja, ki sodijo v sektor premogovništva, ladjedelništva, pomorskega transporta, kmetijstva (razen turizma na kmetijah) ter ribištva.
6. člen
Za uresničevanje ciljev pospeševanja razvoja malega
gospodarstva in turizma v Občini Cerknica se finančna
sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma,
– pospeševanje in razvoj obrti in podjetništva,
– pospeševanje perspektivnih strukturnih sprememb
in usmerjanje naložb v malo gospodarstvo,
– usmerjanje naložb v turizem, zlasti v izgradnjo/izdelavo in trženje vseh vrst turistične infrastrukture/programov, dvig in širši izbor ponudbe gostinskih storitev, dvig
kvalitete in pestrost ponudbe nastanitvenih kapacitet, s
turizmom povezano proizvodnjo in obrt,
– rast malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih
podjetnikov in obrtnikov,
– optimalno in razumno koriščenje proizvodnih in storitvenih kapacitet, uvajanje novih produktivnejših, racionalnejših in ekološko varnejših tehnologij,
– večanje kakovosti proizvodov in storitev,
– pridobivanje in razvijanje lastnih licenc, know-how-a,
tehnološkega znanja in standardov kakovosti,
– razvijanje inovacij,
– zagotovitev stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja podjetnikov,
– promocijo izdelkov in storitev,
– pospeševanje podjetniške dejavnosti v okviru različnih združenj,
– projekte in programe razvoja malega gospodarstva in turizma lokalnega, regionalnega in nacionalnega
značaja.
II. INSTRUMENTI FINANČNIH INTERVENCIJ
7. člen
Instrumenti finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma (ter vzpodbujanje
projektov inovacij) so:
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1. sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev,
2. sofinanciranje stroškov promocije malih in srednje
velikih podjetij,
3. sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in
samozaposlovanja,
4. sofinanciranje posebnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetjih,
5. spodbujanje prijav podjetij na javne razpise iz domačih in mednarodnih virov.
Stroški investicije za katere se dodeljujejo sredstva,
morajo biti izkazana v tekočem letu, od tega se za še ne
izvedene naložbe/storitve oziroma za že izvedene naložbe/storitve za izvedbo finančnih intervencij poleg prilog,
določenih z razpisnimi pogoji, obvezno zahteva ustrezno
potrdilo (račun o plačilu, notarsko overjena pogodba).

Investicija se mora ohraniti na območju občine vsaj
pet let.

8. člen
Sredstva po tem pravilniku se lahko dodelijo pod
pogojem podane izjave upravičencev, v kateri izjavljajo,
da niso prejeli sredstev iz državnih in mednarodnih virov,
oziroma v kateri je navedena višina sredstev, ki so jih iz
navedenih virov pridobili.
Finančne intervencije se lahko izvajajo če te predstavljajo spodbudo za izvedbo nameravanega projekta
oziroma so zanj nujno potrebna.

17. člen
Upravičenci do sredstev so podjetja iz 4. člena tega
pravilnika, ki se udeležijo določenega sejma ali razstave
doma ali v tujini, ter podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki
se ukvarjajo s promocijo izdelkov lastnega razvoja.

1. Sofinanciranje začetnih investicij, investicij v
razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in
storitev
9. člen
Namen sofinanciranja je pospešitev nastajanja majhnih gospodarskih družb in zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast majhnih in srednje velikih gospodarskih družb.
10. člen
Upravičeni stroški izvedbe ukrepa so:
a) Materialne investicije:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, gradnja ali preureditev poslovnih prostorov,
– nakup nove opreme in celovita obnova obstoječe
proizvodnje.
b) Nematerialne investicije:
– nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja in programske opreme.
11. člen
Upravičenci do sredstev so podjetja iz 4. člena tega
pravilnika.
12. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov: skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati
55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne
investicije.
13. člen
Instrument dodeljevanja sredstev so posojila ali subvencije.
14. člen
Zgornja višina dodeljenih sredstev iz 12. člena tega
pravilnika velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih
virov) so sredstva dodeljena.
Prejemnik mora zagotoviti vsaj 25% lastnih virov za
kritje stroškov posamezne investicije.

2. Sofinanciranje stroškov promocije podjetij
15. člen
Namen sofinanciranja stroškov promocije podjetij je
spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih
in razstavah doma ali v tujini ter na ta način promovirati
razvoj novih proizvodov in storitev iz občine.
16. člen
Upravičeni stroški izvedbe ukrepa so:
– najem, postavitev in delovanje stojnice pri udeležbi
na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini,
– vlaganje v promocijo izdelkov in storitev.

18. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov:
– do 50% stroškov najema, postavitve in delovanja
stojnice na sejmu ali razstavi,
– do 50% stroškov v zvezi s promocijo izdelkov lastnega razvoja.
19. člen
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
20. člen
Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega
ukrepa za posameznega upravičenca ne sme preseči višine, določene v 18. členu tega pravilnika, in sicer ne
glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega,
državnega proračuna ali mednarodnih virov) so sredstva
dodeljena.
3. Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in
samozaposlovanja
21. člen
Namen sofinanciranja novih delovnih mest in samozaposlovanja je reševanje problema brezposelnosti oseb,
ki spadajo v skupino težje zaposljivih oseb, in oseb, ki so
v postopku izgubljanja zaposlitve, ter spodbujanje podjetništva v malem gospodarstvu.
22. člen
Upravičeni stroški izvedbe ukrepa so:
a) stroški za realizacijo samozaposlitve osebe, ki je
na Zavodu RS za zaposlovanje – območna služba Cerknica (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena kot brezposelna
oseba,
b) stroški dela plače za zaposlitev osebe, ki je na
ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba in spada v skupino težje zaposljivih oseb v skladu z veljavnim Pravilnikom
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni
list RS, št. 64/01, 31/03, 135/03, 80/04, 61/05, 76/05,
98/05 in 2/06),
c) stroški dela plače za zaposlitev osebe, ki je iskalec
prve zaposlitve – pripravnik z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo in je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna
oseba,
d) stroški za realizacijo samozaposlitve ali zaposlitve
osebe, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve in je vključena v Sklad dela.
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23. člen
Upravičenci so:
– podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki zagotovijo
novo zaposlitev za najmanj dve leti, če ta nova zaposlitev
pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih,
– podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki zaposlijo
brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije,
imajo stalno bivališče na območju Občine Cerknica, so
prijavljeni na ZRSZ najmanj 6 mesecev pred dnevom
zaposlitve in spadajo v skladu z veljavnim Pravilnikom o
izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino
težje zaposljivih oseb,
– brezposelne osebe, ki v obdobju, določenem z razpisom, uresničijo samozaposlitev in so pri ZRSZ vključene
v program spodbujanja samozaposlovanja. Dejavnost se
mora opravljati na območju Občine Cerknica (poslovni prostori in sedež morajo biti na območju Občine Cerknica),
– osebe, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve, so
državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče
na območju Občine Cerknica in v obdobju, določenem z
razpisom, uresničijo samozaposlitev ter so v Skladu dela
vključene v program spodbujanja samozaposlovanja.
24. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov:
– za samozaposlitev refundacija za plačilo prispevkov
v razredu od minimalne plače do povprečne plače v RS
za preteklo leto; sredstva se dodelijo mesečno na podlagi
obračuna prispevkov, pod pogojem, da bo samozaposlitev
trajala najmanj dve leti,
– za posamezno novo delovno mesto pod točko b) in
d) 22. člena tega pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve
leti po prejemu, do 7 minimalnih mesečnih plač, mesečno
po refundacijskem zahtevku,
– za posamezno novo delovno mesto pod točko c)
22. člena tega pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve
leti po prejemu sredstev, do 9 mesečnih plač pripravnika
za določeno delovno mesto, mesečno po refundacijskem
zahtevku.
25. člen
Kriterij novih delovnih mest se ugotavlja na osnovi dodatnih delovnih mest, v primerjavi s celoletnim povprečjem
zaposlenih v podjetju.
26. člen
V primeru, da novo zaposleni delavec postane ponovno brezposeln pred potekom dveh let, brez krivdnih
razlogov na strani brezposelnega, mora upravičenec:
– v 30 dneh zaposliti drugo osebo,
– v roku 10 dni vrniti vsa sredstva oziroma sorazmerni del sredstev, če je zaposlitev trajala več kot polovico
zahtevanega časa, in sicer v skladu s 47. členom tega
pravilnika.
27. člen
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
28. člen
Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega
ukrepa za posameznega upravičenca ne sme preseči višine, ki jo določa 24. člen tega pravilnika, in sicer ne glede
na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so dodeljena.
29. člen
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti sedež in poslovne prostore na območju Občine
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Cerknica. Dejavnost se mora ohraniti vsaj še dve leti po
realizaciji samozaposlitve.
4. Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja
zaposlenih v podjetjih
30. člen
Namen sofinanciranja posebnega usposabljanja in
izobraževanja je pridobitev teoretičnega in praktičnega
znanja, uporabljivega na sedanjem ali bodočem delovnem
mestu zaposlenega v podjetju.
31. člen
Upravičeni stroški izvedbe tega ukrepa so:
– stroški inštruktorja,
– potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo,
– odpis instrumentov in opreme v skladu z obsegom
uporabe za namen usposabljanja,
– stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja,
– stroški aktivnosti, ki promovirajo podjetniško kulturo.
32. člen
Upravičenci so gospodarske družbe, registrirane po
Zakonu o gospodarskih družbah, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
a) imajo strateški načrt,
b) imajo izdelan letni program usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetju, ki je usklajen s strategijo
podjetja in vsebuje:
– predvidene vrste programov izobraževanja in usposabljanja za zaposlene,
– predvideno število udeležencev usposabljanja in
izobraževanja,
– podatke o neposrednih izvajalcih programov usposabljanja in izobraževanja.
33. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov:
– do 25% stroškov posebnega usposabljanja in izobraževanja, ki se poveča za 10%, če gre za posebno
usposabljanje in izobraževanje v podjetjih iz 4. člena tega
pravilnika.
34. člen
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
35. člen
Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega
ukrepa za posameznega upravičenca ne sme preseči višine, ki jo določa 33. člen tega pravilnika, in sicer ne glede
na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so dodeljena.
5. Spodbujanje prijav podjetij na javne razpise iz
domačih in mednarodnih virov
36. člen
Sredstva za spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za pripravo projektov, ki so predmet mednarodnega javnega razpisa in ki so dejansko nastali, so vezani
na prijavo ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.
37. člen
Upravičeni stroški izvedbe tega ukrepa so:
– stroški osebja v višini dejanske cene dela, ki se
izkazuje na podlagi izplačanih plač z vsemi dodatki in
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dajatvami, kot so opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali
kolektivni pogodbi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu
z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem
prijavitelja.
38. člen
Upravičenci so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki
prijavijo projekte na javne razpise iz mednarodnih virov, ki
ustrezajo razpisnim pogojem in so administrativno ustrezni, kar izkazujejo z ustreznim potrdilom neposrednega
mednarodnega uporabnika, ki je objavil javni razpis.
39. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov bo določena naknadno v razpisu.

Št.

41. člen
Proračunska sredstva za izvedbo ukrepov se dodeljujejo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, ki
ga objavi župan v sredstvih javnega obveščanja, skladno s
pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne
ukrepe, določene v tem pravilniku.
Postopek za dodelitev finančnih sredstev vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
42. člen
Naloge komisije so, da:
– pripravi merila za dodeljevanje sredstev in javne
razpise,
– pregleda prispele vloge, ugotovi izpolnjevanje razpisnih pogojev in opremljenost vlog z zahtevanimi potrdili,
– oceni vloge ob upoštevanju predhodno postavljenih
meril,
– pripravi predloge sklepov o višini dodelitve sredstev.
43. člen
O razdelitvi proračunskih sredstev, na podlagi javnega razpisa in predloga komisije, odloča župan Občine
Cerknica.
44. člen
Pristojna občinska uradna oseba, svetovalka za
gospodarstvo, turizem in kmetijstvo na Občini Cerknica,
opravlja vse strokovne in administrativno-tehnične naloge
za komisijo.
45. člen
Medsebojne obveznosti med Občino Cerknica in prejemnikom proračunskih sredstev se uredijo s pogodbo.
46. člen
Namenskost uporabe subvencij in posojil, pridobljenih
pod pogoji tega pravilnika, preverja oseba, ki je v občinski
upravi pristojna za gospodarstvo. V primeru, da se ugotovi,
da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da je prejemnik kršil druga določila
pravilnika, je Občina Cerknica upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik mora
vrniti sredstva od dneva nakazila dalje s pripadajočimi
zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
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47. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
48. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva,
podjetij in turizma v Občini Cerknica (Uradni list RS, št.
4/02).
Št. 302-1/2006-24
Cerknica, dne 11. maja 2006
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

40. člen
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
III. KONČNE DOLOČBE
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2290.

Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Cerknica

Na podlagi 57. člena Odloka o načinu opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 7/03) in 18. in 135. člena Statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet
Občine Cerknica na 18. redni seji dne 11. 5. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Cerknica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove za izračun
cene ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju:
ravnanje) za povzročitelje komunalnih odpadkov.
2. člen
Vsi povzročitelji komunalnih odpadkov (v nadaljevanju povzročitelji) so zavezani k plačilu cene za ravnanje. Povzročiteljem ravnanje zaračunava izvajalec javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju:
izvajalec).
3. člen
Ravnanje se zaračunava posameznim povzročiteljem
mesečno po obračunskih enotah. Cena vključuje naslednje
tarifne elemente:
– cena zbiranja in odvoza odpadkov,
– cena odstranjevanja odpadkov.
Cena se lahko izračunava kot upravičena cena, ki
vključuje tudi investicije.
4. člen
Obračunske enote so izražene v teži ali volumnu
(kg ali m3) odpadkov. Končna cena oziroma seštevek na
računu mora biti v eni od obračunskih enot.
Obračunske enote v kg ali m3 so tiste, ki so nedvoumno ugotovljive in je povzročitelj odpadkov znan. Obračun
cene za te enote zajema tudi vse ostale stroške ravnanja
s komunalnimi odpadki, najmanj pa:
– stroške zbiranja in odvoza,
– stroške ekoloških otokov,
– stroške zbirno-reciklažnih centrov,
– stroške zbiranja nevarnih komunalnih odpadkov,
– stroške zbiranja kosovnih odpadkov,
– stroške obdelave in predelave odpadkov,
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– stroške trženja sekundarnih surovin, vključno z izkupičkom od prodaje,
– stroške odstranjevanja.
Stroški, za katere obračunske enote niso nedvoumno
in enolično določljive oziroma povzročitelja ni mogoče
ugotoviti, se lahko zaračunavajo kot fiksni del stroškov
oziroma cene.
5. člen
Cena vključuje redni odvoz odpadkov, 1-krat letno
zbiranje nevarnih odpadkov, 1-krat letno zbiranje kosovnih
odpadkov, prevzem odpadkov, ki jih dostavijo fizične osebe
(gospodinjstva) na odlagališče v količinah do 2 m3 letno.
6. člen
Pri odvozu kosovnih odpadkov izven urnika oziroma
programa odvoza kosovnih odpadkov (odvoz na poziv oziroma po naročilu), ki ni zajet v prejšnjem členu, ter drugih
odpadkov se cena zaračuna z upoštevanjem dejansko
nastalih stroškov povzročitelju ali tistemu, ki se šteje za
povzročitelja.
7. člen
Zavezanci za plačilo, ki imajo o odvozu odpadkov z
izvajalcem pogodbeno urejeno razmerje, so dolžni plačevati ravnanje v skladu s pogodbo, vendar cena ravnanja za
enoto ne more biti nižja, kot je za fizične osebe.
8. člen
Cene ravnanja z odpadki so določene s tarifnimi
postavkami za posamezne tarifne elemente oziroma vrste
stroškov v skladu s predpisi na področju oblikovanja cen.
Struktura stroškov mora biti prikazana tako, da je za
vsak element stroškov mogoče nedvoumno ugotoviti delež
v celotnih stroških.
Na novo oblikovane cene (cenik) potrdi občinski svet
s sklepom vsakokrat, ko se oblikuje cena.
9. člen
Pri enkratnih uporabah zabojnikov ali vrečk nastane
obveznost plačila z nudenjem storitve oziroma ob nakupu
vrečke. Tarifna postavka za nakup vrečke je na obračunsko enoto za 15% višja od tarifne postavke pri rednem
odvozu.
10. člen
Povzročiteljem, ki v času odvoza po dogovoru z izvajalcem ne dostavljajo zbirnih posod na odjemna mesta
in to namesto njih opravi izvajalec, se cena zbiranja in
odvoza odpadkov zviša za 15%.
11. člen
Višina tarifnih postavk – cenik za obračun storitev
ravnanja s komunalnimi odpadki potrjuje Občinski svet
Občine Cerknica s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu
RS.
V cenah ravnanja s komunalnimi odpadki niso upoštevane zakonsko predpisane dajatve.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-16/2005
Cerknica, dne 11. maja 2006
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.
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Pravilnik o tarifnem sistemu oskrbe z vodo
iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Na podlagi 8. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 12/05), 18.
in 135. člen Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št.
3/00), je Občinski svet Občine Cerknica na 18. redni seji
dne 11. 5. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih
vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo elementi obračuna
in osnovne tarifne postavke za obračun oskrbe z vodo iz
javnega vodovodnega sistema, odvoda in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda preko javne kanalizacije tako, da se uvaja racionalnejše izkoriščanje kapacitet naprav za oskrbo z vodo in odvajanje ter zagotavlja
ustrezen obseg sredstev za obratovanje in vzdrževanje ter
pravočasno obnovo in razvoj sistemov.
2. člen
Tarifni sistem po tem pravilniku velja za vse uporabnike javnega vodovoda in javne kanalizacije ter čistilnih
naprav, ki so ali bodo priključeni na sisteme, ki so ali bodo
v upravljanju izvajalca obveznih gospodarskih javnih služb
oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna
potrjuje Občinski svet Občine Cerknica s sklepom, ki se
objavi v Uradnem listu RS.
II. TARIFNE POSTAVKE ZA OBRAČUN OSKRBE Z
VODO
4. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– priključna taksa za vodovodni priključek,
– priključna moč (m3/h),
– porabljena količina vode (m3).
5. člen
Priključna taksa za vodovodni priključek je znesek,
ki ga uporabnik plača za priključitev na javni vodovodni
sistem in pokriva del stroškov za obnovo in širitev vodovodnega sistema ter za obnovo požarnih hidrantov.
6. člen
Priključna moč za vodovodni priključek se določi za
vsak posamezni objekt s soglasjem upravljalca javnega
vodovoda in je enaka nazivnemu pretoku vodomera (m3/h
po ISO standardih), vgrajenega na merilnem mestu vodovodnega priključka.
Priključne moči vodovodnih priključkov z nazivnimi
pretoki vodomerov:
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Vodomer DN (mm)

15

20

25

30

40

50

80

100

150

Vodomer DN ('')

1/2

3/4

1

5/4

6/4

2

3

4

5

Nazivni pretok Qn (m3/h)

1,5

2,5

3,5

6

10

15

40

60

150

7. člen
Tarifne postavke elementov obračuna so:
– tarifna postavka za obračun priključne takse za vodovodni priključek v SIT,
– tarifna postavka za obračun. priključne moči v SIT/
(m3/h) mesec,
– tarifna postavka za obračun porabljene količine vode
v SIT/m3.
8. člen
Priključna taksa za vodovodni priključek se plača pred
izdanim soglasjem upravljalca za priklop na javni vodovodni
sistem. Znesek priključne takse se izračuna kot zmnožek
nazivnega pretoka (m3/h) vgrajenega vodomera in tarifne
postavke priključne takse.
Mesečni znesek za priključno moč vodovodnega priključka se izračuna kot zmnožek nazivnega pretoka (m3/h)
vgrajenega vodomera in tarifne postavke za obračun priključne moči v SIT/ (m3/h). Znesek je neodvisen od porabe
vode.
Mesečni znesek za porabljeno vodo se izračuna kot
zmnožek porabe vode (m3) in tarifne postavke za obračun
porabljene količine vode (SIT/m3).
9. člen
Osnova za izračun tarifne postavke za obračun priključne moči vodovodnega priključka je strošek obračunane
amortizacije vodovodne infrastrukture ter strošek za vzdrževanje vodovodnih priključkov preteklega leta.
10. člen
Sredstva, zbrana z obračunom priključne takse za vodovodni priključek, so prihodek proračuna Občine Cerknica
in se uporabljajo za obnovo in širitev vodovodnega sistema
ter vzdrževanje požarnih hidrantov.
Sredstva, zbrana z obračunom priključne moči, so prihodek upravljalca javnega vodovodnega sistema, namenjena obnovi vodovodnega sistema in vzdrževanju vodovodnih
priključkov.
Sredstva, zbrana z obračunom porabljene količine vode,
so prihodek upravljalca in pokrivajo obratovalne stroške javnega vodovodnega sistema v višini lastne cene, v višini
upravičene cene pa so namenjena izključno za realizacijo
razvojnih programov vodooskrbe, sprejetih na občinskem
svetu.
III. TARIFNE POSTAVKE ZA OBRAČUN ODVODA
KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
11. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– priključna taksa za kanalizacijski priključek,
– odvedena količina vode (m3).
12. člen
Priključna taksa za kanalizacijski priključek je znesek,
ki ga uporabnik plača za priključitev na javno kanalizacijo in
pokriva del stroškov za obnovo in širitev kanalizacijskega
sistema.

Odvedena količina vode se obračuna v isti količini kot
porabljena voda po vodomeru.
13. člen
Tarifne postavke elementov obračuna so:
– tarifna postavka za obračun priključne takse za kanalizacijski priključek v SIT,
– tarifna postavka za obračun odvedene količine vode
v SIT/m3.
14. člen
Priključna taksa za kanalizacijski priključek se plača
pred izdanim soglasjem upravljalca za priklop na javni kanalizacijski sistem. Znesek priključne takse se izračuna kot
zmnožek nazivnega pretoka (m3/h) vgrajenega vodomera in
tarifne postavke priključne takse.
Mesečni znesek za odvedeno vodo se izračuna kot
zmnožek odvedene količine vode (m3) in tarifne postavke za
obračun odvedene količine vode (SIT/m3).
15. člen
Sredstva, zbrana z obračunom priključne takse za kanalizacijski priključek, so prihodek proračuna Občine Cerknica in se uporabljajo za obnovo in širitev kanalizacijskega
sistema.
Sredstva, zbrana z obračunom odvedene količine vode,
so prihodek upravljalca in pokrivajo obratovalne in vzdrževalne stroške javnega kanalizacijskega sistema v višini lastne
cene, v višini upravičene cene pa so namenjena izključno za
realizacijo razvojnih programov s področja odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, sprejetih na občinskem
svetu.
IV. TARIFNE POSTAVKE ZA OBRAČUN ČIŠČENJA
KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
16. člen
Element obračuna, za katerega se določa tarifna postavka, je:
– očiščena količina vode (m3).
17. člen
Očiščena količina vode se obračuna v isti količini kot
porabljena voda po vodomeru.
18. člen
Tarifna postavka elementa obračuna je:
– tarifna postavka za obračun očiščene količine vode
v SIT/m3:
19. člen
Mesečni znesek za očiščeno vodo se izračuna kot
zmnožek očiščene vode (m3) in tarifne postavke za obračun
očiščene količine vode (SIT/m3).
20. člen
Sredstva, zbrana z obračunom očiščene količine
vode, so prihodek upravljalca in pokrivajo obratovalne in
vzdrževalne stroške čistilnih naprav v višini lastne cene,
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v višini upravičene cene pa so namenjena izključno za
realizacijo razvojnih programov s področja čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, sprejetih na občinskem svetu.
V. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Tarifne postavke, sprejete na občinskem svetu, izvajalec javne službe lahko revalorizira s koeficientom rasti cen
življenjskih potrebščin, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporabljati se začne najpozneje 6 mesecev po
uveljavitvi.
Št. 354-16/2005
Cerknica, dne 11. maja 2006
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

2292.

Sklep o višini tarifnih postavk – cenik za
obračun storitev ravnanja s komunalnimi
odpadki

Na podlagi 11. člena Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica je Občinski
svet Občine Cerknica na 18. redni seji dne 11. 5. 2006
sprejel

SKLEP
o višini tarifnih postavk – cenik za obračun
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki
I.
Cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se obračunavajo po naslednjih postavkah:
Cena za ravnanje z odpadki za gospodinjstva: 2,28 SIT/liter
– od tega je cena za zbiranje in odvoz:
1,24 SIT/liter
– od tega je cena za odlaganje odpadkov:
1,04 SIT/liter
Cena za ravnanje z odpadki za gospodarstvo: 3,95 SIT/liter
– od tega je cena za zbiranje in odvoz:
2,14 SIT/liter
– od tega je cena za odlaganje odpadkov:
1,81 SIT/liter
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
II.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po pridobitvi predhodnega soglasja ministrstva za finance, v skladu
z Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list
RS, št. 45/06).
Št. 354-16/2005
Cerknica, dne 11. maja 2006
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2293.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05) in na
podlagi 18. in 101. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 18. redni
seji dne 11. maja 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Zemljišče parc. št. 2102/6, pot v površini 395 m2, vpisana v seznam rimskih XLIV, k.o. Begunje pri Cerknici,
zemljišče s parc. št. 1300/44, pot v izmeri 243 m2, parc. št.
1300/46, pot v izmeri 55 m2, vpisani, v seznam rimskih XLIV
k.o. Begunje pri Cerknici, in parc. št. 2766, neplodno v izmeri
221 m2 vpisana v vl. št. 2420 k.o. Cerknica, vse kot javno
dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se zemljišče s parc. št. 2102/6, pot v
površini 395 m2, zemljišče s parc. št. 1300/44, pot v izmeri
243 m2, in parc. št. 1300/46 pot v izmeri 55 m2, vpisane v
seznam rimskih XLIV, v k.o. Begunje pri Cerknici odpišejo od
seznama rimskih XLIV in pripišejo k vl. št. __k.o. Begunje pri
Cerknici ter parc. št. 2766 neplodno v izmeri 221 m2 vpisano
v vl. št. 2420 k.o. Cerknica prav tako odpiše od vl. št. 2420
k.o. Cerknica in pripiše k vl. št. ___k.o. Cerknica, kjer je že
knjižena kot lastnica Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica, matična številka: 5880157.
3.
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 46403/00027/2000
Cerknica, dne 11. maja 2006
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

2294.

Sklep o potrditvi tarifnih postavk oskrbe
z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda

Na podlagi 3. člena Pravilnika o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda Občine Cerknica je
Občinski svet Občine Cerknica na 18. redni seji dne 11. 5.
2006 sprejel

SKLEP
o potrditvi tarifnih postavk oskrbe z vodo
iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda
1. Občinski svet Občine Cerknica sprejme naslednji
sklep o potrditvi tarifnih postavk oskrbe z vodo iz javnih
vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Cerknica, in sicer:

Uradni list Republike Slovenije
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PRIKLJUČNA TAKSA ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVODNI SISTEM
Nazivni pretok
Qn (m3/h)

Osnovna cena v SIT

Davek DDV

1

2

3

Individualne hiše, stanovanjske graQn (m3/h)
dnje, javni zavodi

20000 SIT

DDV

1x2+3

Poslovni
obrt

Qn (m3/h)

25000 SIT

DDV

1x2+3

Industrija

Qn (m3/h)

30000 SIT

DDV

1x2+3

Kmetijski objekti

Qn (m3/h)

25000 SIT

DDV

1x2+3

Kmetijska uporaba (pašnik, namakaQn (m3/h)
nje)

15000 SIT

DDV

1x2+3

Osnovna cena v SIT

Davek DDV

Vrednost

Individualne hiše, stanovanjske graQn (m3/h)
dnje, javni zavodi

20000 SIT

DDV

1x2+3

Poslovni
obrt

Qn (m3/h)

25000 SIT

DDV

1x2+3

Industrija

Qn (m3/h)

30000 SIT

DDV

1x2+3

Kmetijski objekti

Qn (m3/h)

25000 SIT

DDV

1x2+3

0 SIT

DDV

0

Objekt

prostori,

negospodarstvo,

Vrednost

PRIKLJUČNA TAKSA ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI KANALIZACIJSKI SISTEM
Nazivni pretok
Qn (m3/h)

Objekt

prostori,

negospodarstvo,

Kmetijska uporaba (pašnik, namakaQn (m3/h)
nje)

PRISPEVEK ZA PRIKLJUČNO MOČ
Objekt

Nazivni pretok
Qn (m3/h)

Osnovna cena v SIT

Davek DDV

Vrednost

Vodomer

Qn (m3/h)

192 SIT

DDV

1x2+3

3. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v uradnem
listu RS, uporabljati se začne najpozneje 6 mesecev po uveljavitvi.
3. Cene so brez davka na dodano vrednost in okoljske
dajatve.

Št. 354-16/2006
Cerknica, dne 11. maja 2006
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

DIVAČA
2295.

Odlok o občinskem prazniku, kulturnem dnevu
in spominskem dnevu ter o podeljevanju
priznanj Občine Divača

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Divača (Uradni list
RS, št. 39/99) in 70. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99) in Sklepa občinskega sveta, sprejetega na 11. redni seji dne 21. 12. 1999,
je Občinski svet Občine Divača na 31. redni seji dne 11. 5.
2006 sprejel

ODLOK
o občinskem prazniku, kulturnem dnevu in
spominskem dnevu ter o podeljevanju priznanj
Občine Divača
1. člen
Občina Divača ima svoj občinski praznik.
Občina Divača ima svoj kulturni dan.
Občina Divača ima svoj spominski dan.
2. člen
Praznik Občine Divača je 7. julij, v spomin na rojstvo
prve slovenske filmske igralke ITA RINE – IDE KRAVANJE.
Kulturni dan Občine Divača je 13. januar, v počastitev
spomina rojstva pisatelja dr. Bogomirja Magajna.
Spominski dan Občine Divača 13. marec, je posvečen
tragičnim dogodkom bitke na Kozjanah dne 13. 3. 1943 leta.
3. člen
Občina Divača obeležuje svoj občinski praznik s slavnostno sejo, na kateri se podeljuje občinska priznanja.
Ta odlok določa priznanja Občine Divača in ureja postopek za njihovo podeljevanje.
4. člen
Občina Divača podeljuje naslednja priznanje:
1. »ČASTNI OBČAN«, ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika.
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2. »PRIZNANJE OBČINE DIVAČA«, ima pomen priznanja za dosežke v obdobju zadnjega leta.
3. »PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE DIVAČA«, ima
pomen osebnega priznanja za dosežke na kulturno-prosvetnem, izjemoma pa tudi na katerem drugem področju
ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
5. člen
O podelitvi priznanj 1., 2. in 3. stopnje odloča občinski
svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja in komisije za sodelovanje med občinami.
Vsa priznanja se vpisujejo v posebno evidenco – re
gister, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedna številka vpisa,
– vrsta priznanja,
– podatke o predlagatelju,
– podatke o sklepu občinskega sveta,
– kratek povzetek sklepa o podelitvi priznanja,
– kraj in datum vročitve priznanja.
6. člen
Najvišje častno priznanje Občine Divača je »ČASTNI
OBČAN«. Listina je priznanje posamezniku za njegovo
življenjsko delo. Podeljuje se jo za tiste trajne dosežke na
razvoju lokalne samouprave, znanstvenem, ekonomskem,
kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem, ali še na nekaterem drugem
področju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako
prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Divača, da
ima to trajni pomen.
Priznanje »ČASTNI OBČAN« se lahko ob prvem občinskem prazniku, podeli največ enemu občanu Občine
Divača.
Priznanje »ČASTNI OBČAN« se lahko podeli tudi
drugemu občanu ali tujcu, vendar največ po en primer
na leto. Imenovanje obsega umetniško izdelano listino v
velikosti F = (najmanj) A3, na kateri je besedilo sklepa, s
katerim je priznanje podeljeno. Krasi pa jo logotip z pečatom občine.
7. člen
Drugo najvišje občinsko priznanje je »PRIZNANJE
OBČINE DIVAČA«. Ta listina se podeljuje tistim posameznikom ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in
dosežke na razvoju lokalne samouprave, družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih
področjih ustvarjalnosti dela v obdobju zadnjega leta. Priznanje ima značaj vzpodbude občanom Občine Divača,
občanom iz drugih občin ali tujcem za takšno nadaljnje
tvorno delo, ki ima poseben pomen za razvoj in napredek
Občine Divača. Ta priznanja vsebujejo utemeljitev sklepa
s katerim je priznanje podeljeno. Listine krasi logotip s
pečatom. Izdelane so umetniško na F = A3 in so namenu
primerno uokvirjena. Podeljujejo se vsako leto, vendar
največ v treh primerih.
8. člen
»PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE DIVAČA« ima pomen osebnega priznanja in pohvale, ki jo izbere župan
po lastni presoji. Podeljuje se posameznikom, občanom,
družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izkazano prizadevnost na različnih področjih delovanj.
Izroča se ga v za to primerni šatulji, spremlja ga listina z zapisom o priznanju – pohvali župana.
Kot dodatek k temu priznanju se lahko izroči še knjižno darilo s posvetilom župana prejemniku. Priznanje se
lahko podeljuje vsako leto, vendar le izjemoma največ v
treh primerih.

Uradni list Republike Slovenije
II. POSTOPEK ZA RAZPIS
9. člen
Priznanja občine se podeljujejo praviloma na podlagi
javnega razpisa, izvedenega na krajevno običajen način,
najkasneje do 31. 3. za tekoče leto.
Podelitev priznanj ob prvem občinskem prazniku se
lahko izvede brez javnega razpisa. Predlog za priznanja podajo člani občinskega sveta in župan. Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu
predlog v sprejem.
10. člen
Z razpisom se objavi:
– kdo podeljuje priznanja,
– število podeljenih priznanj,
– komu se lahko podeli priznanje,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog, ter
– rok za predložitev predloga.
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične ali
pravne osebe. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za
podelitev priznanja.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni
obliki z obrazložitvijo in mora vsebovati podatke o kandidatu.
11. člen
Predlog za podelitev priznanj iz 5. člena, poda komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odločitev o
podelitvi priznanj sprejme občinski svet s sklepom. Sklep
mora biti obrazložen.
Priznanja praviloma izroča župan.
III. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. OS 31/09
Divača, dne 11. maja 2006
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.

IDRIJA
2296.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
»ZN Industrijska cona Godovič«

Na podlagi 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 58/03), 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, 51/02, 72/05) ter 16. in 23. člena
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04)
je Občinski svet Občine Idrija na 26. redni seji dne 11. 5.
2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
»ZN Industrijska cona Godovič«
1. člen
V odloku »Zazidalni načrt industrijska cona Godovič«
(Uradni list RS, št. 49/01, 21/03, 90/05) se v drugem odstavku 4. člena za številko 1150/9 doda besedilo »ter 1144/14.«

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 6. členu se doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– v Sektorju II. se v upravnem objektu omogoči prostore za namene varnosti in upravljanja.«.
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se spremeni sedma alinea
tako, da se glasi:
»– notranje povozne in manipulativne površine so tlakovane z vodonepropustnim asfaltom in zaključene z robniki
za preprečitev nekontroliranega odvajanja padavinskih vod
v okolje. Meteorne vode so speljane preko peskolovov in
lovilcev maščob v ponikovalnico,«.
4. člen
V drugem odstavku 9. člena se doda nova peta alinea,
ki se glasi:
»– na novem razširjenem območju BRUS s parc. št.
1144/14 k.o. Godovič se na koncu zbiralnika meteornih vod
iz parkirišča in površine za pranje motornih vozil vgradi
standardiziran lovilec olj po EN 858-2; na obstoječi zbiralnik
meteornih vod iz območja s parc. št. 1150/9 k.o. Godovič pa
se priključita standardizirana lovilca olj, oba po EN 858-2 za
površine internega bencinskega servisa za točenje goriva in
hitrega servisa vozil.«.
Obstoječe peta, šesta, sedma, osma in deveta alinea
postanejo šesta, sedma, osma, deveta in deseta alinea.
5. člen
V četrtem odstavku 9. člena se doda nova tretja alinea,
ki se glasi:
»– priključek VN 20 kV za BRUS se izvede v obstoječi TP
OCG z zemeljskim kablom do nove tipske TP, ki bo dimenzionirana tudi za porabo in priključek objektov v Sektorju III.«.
6. člen
V 12. členu se spremeni poglavje Brus – transporti tako,
da se glasi:
»Družba BRUS d.o.o TRANSPORT bo posegala v prostor na zemljiščih s parc. štev. 1150/9 in 1144/14 k.o. Godovič
z namembnostjo gradnje parkirišča za tovorna in osebna
vozila ter za tako dejavnost spremljajoče objekte.
Predvidena je gradnja skladiščnih, poslovnih, servisnih
in infrastrukturnih objektov, ki so v grafičnih prilogah označeni
s številkami in okvirnimi dimenzijami:
• Objekt št. 200:

Transformatorska postaja Brus / E- trading

• Objekt št. 201:

Skladišče s tlorisnim in višinskim gabaritom: 39 x 21 m, P

• Objekt št. 202:

Poslovna stavba s tlorisnim in višinskim
gabaritom: 28 x 9 m, do P+2

• Objekt št. 203:

Avtopralnica s tlorisnim in višinskim gabaritom do: 30 x 10 m, P

• Objekt št. 204:

Parkirišče tovornih vozil na vseh prostih,
utrjenih in asfaltiranih površinah

• Objekt št. 205:

Interni servis za točenje goriva s podzemnim rezervoarjem izven ograjenega
območja.

• Objekt št. 206:

Vratarnica s tlorisnim in višinskim gabaritom: 10 x 6 m, P

• Objekt št. 207:

Lovilec olj za čiščenje meteornih vod z
utrjenih površin na parceli 1144/14 in
odpadne vode iz avtopralnice.

• Objekt št. 208:

Lovilec olj za čiščenje odpadnih vod s
talnih površin hitrega servisa.

Št.

• Objekt št. 209:

53 / 23. 5. 2006 /

Stran

5839

Lovilec olj za čiščenje meteornih vod ali
razlitja goriva s talnih površin v območju delovanja. naprav servisa za točenje
goriv.

Gradnja se lahko izvaja po fazah.
V Sektorju II. se opredelijo tri zazidljive cone območja
BRUS, znotraj katerih so ob upoštevanju predpisov dovoljena
odstopanja: spreminjanje tlorisnih in višinskih gabaritov predvidenih objektov ter novogradnje enostavnih in manj zahtevnih
objektov za potrebe dejavnosti.
• cona A: območje 17 x 51 m gospodarskih objektov ob
vhodu na parcelo
• cona B: območje 48 x 51 m ob skladišču in poslovnem
objektu
• cona C: območje gospodarskih objektov v širini 10 m
ob JZ meji parcele 1150/9 ter v širini 12 m ob SV in 10 m ob S
meji parcele 1144/4.«

7. člen
V 18. členu se za besedilom »Zagotoviti se mora
proste površine za varen umik ljudi in premoženja.« doda
novo besedilo, ki se glasi: »Kjer so predvideni odmiki
objektov od parcelnih mej manjši od 5 m, je potrebno
zagotoviti konstrukcije in obloge konstrukcij iz materialov
razreda A1.«
8. člen
Sestavni del tega odloka so tudi pisne in grafične priloge, ki jih je izdelalo podjetje Koling d.o.o. pod številko
04011326/06, april 2006.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00303-5/2002
Idrija, dne 11. maja 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

KOPER
2297.

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta “KARE OB
VZHODNI VPADNICI” v Kopru

Na podlagi 32. in 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 53/03-ZK-1) ter
42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št.
40/00, 30/01 in 29/03) je župan dne 19. 11. 2004 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta “KARE OB
VZHODNI VPADNICI” v Kopru
1.
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “KARE OB VZHODNI VPADNICI” v Kopru.
2.
Javna razgrnitev traja od 31. 5. 2006 do 7. 6. 2006.
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3.
Predlog dokumenta bo razgrnjen v veži upravne stavbe
Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva 10 ter na sedežu
Krajevne skupnosti Koper – Center, Verdijeva 9, Koper.
Ogled razgrnjenega predloga je v veži upravne stavbe
MO Koper možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15.
ure, v sredo od 8. do 17. ure, v petek pa od 8. do 13. ure, na
sedežu Krajevne skupnosti pa v času, ki ga določi svet KS.
4.
Javna obravnava predloga dokumenta bo 31. 5. 2006
ob 18. uri v mali gledališki dvorani, Verdijeva 3, Koper.
5.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen
predlog dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi,
organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko
poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje
na elektronski naslov obcina@koper.si (v rubriko navesti
ključne besede: predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta “KARE OB VZHODNI VPADNICI” v Kopru) do konca
javne razgrnitve.
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5.
Gli organi, le organizzazioni ed i singoli interessati che
vorranno presentare delle osservazioni o proposte, potranno
farlo durante il periodo d’esposizione al pubblico. Le dette
osservazioni e proposte potranno essere inoltrate per iscritto
od oralmente nel corso della conferenza istruttoria, nei punti d’esposizione al pubblico iscrivendole nell’apposito libro
oppure via e-mail all’indirizzo obcina@koper.si (indicando le
parole chiave “per il modifiche ed integrazioni del al decreto
sullo stralcio del piano particolareggiato denominato “Comprensorio presso la tangenziale Est” a Capodistria) e ciò fino
alla conclusione della pubblica esposizione.
6.
La presente deliberazione entra in vigore da subito ed
è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Numero: K3503-133/00
Capodistria, 8. 5. 2006
Sindaco
Boris Popovič m.p.

6.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem
listu RS.

LJUBLJANA
2298.

Št. K3503-133/00
Koper, dne 8. maja 2006
Župan
Boris Popovič l.r.

Visto l’articolo 31 della Legge sulla sistemazione del
territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – corr.,
e 53/03 – ZK-1), come pure l’articolo 42 dello Statuto del
Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01
e 29/03), in data del 19 novembre 2004 il Sindaco ha approvato la seguente

DELIBERAZIONE
1.
Si espone al pubblico la bozza delle modifiche ed integrazioni del al decreto sullo stralcio del piano particolareggiato denominato “comprensorio presso la tangenziale est” a
Capodistria.
2.
L’esposizione al pubblico avrà luogo dal 31. 5. 2006 al
7. 6. 2006.
3.
La bozza del documento sarà esposta presso l’aula
del municipio di Capodistria, a Capodistria in Via Verdi 10, e
presso la sede della Comunità locale Capodistria – Centro,
Via Verdi 9, Capodistria.
Chiunque può prendere visione della bozza esposta
nell’aula della sede del Comune città di Capodistria il lunedì,
il martedì ed il giovedì dalle 8 alle 15, ed il mercoledì dalle
8 alle17. Presso la sede della CL, la visione sarà possibile
nell’orario stabilito dal consiglio della medesima.
4.
Il dibattito pubblico riguardante la proposta del documento di cui sopra si svolgerà il 7. 6. 2006 alle 18 presso il
ridotto del Teatro di Capodistria, Via Verdi 3, Capodistria.

Odlok o določitvi plovbnega režima

Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih
vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1), Uredbe
o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici (Uradni
list RS, št. 84/04 in 104/04) ter 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni
svet Mestne občine Ljubljana na 29. seji dne 8. maja 2006
sprejel

ODLOK
o določitvi plovbnega režima
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se na območju Mestne občine Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: MOL) določi plovbni režim zaradi varnosti plovbe ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih
aktivnosti oziroma dejavnosti ter pospeševanja njihovega
razvoja.
Plovbni režim iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja,
kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne
in rekreacijske namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih
voda in drugih izjemnih razmer,
– določitev skrbnika plovbnega območja,
– določitev vrste plovil in njihovega pogona,
– določitev in označitev pristanišča ter vstopno-izstopnih mest glede na vrsto plovbe,
– določitev upravljavca pristanišča oziroma vstopno-izstopnega mesta,
– prikaz območja kopalnih voda,
– določitev časa, v katerem je dovoljena plovba,
– prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, neprimernega časa ali nevarnih razmer,
– druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človekovega
življenja in okolja.
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot
v zakonu in drugih predpisih.
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II. PLOVBNO OBMOČJE
2. člen
Plovbno območje celinskih voda na območju MOL,
kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, obsega reki Savo in Ljubljanico ter Grubarjev prekop in vodotok Ižico (v nadaljnjem
besedilu: plovbno območje).
Plovba na plovbnem območju je dovoljena z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer, za katere se uporabniki plovbnega območja morajo
pozanimati pri pristojnih službah iz tega odloka in drugih
službah, ki skladno z zakonodajo skrbijo za vzdrževanje
vodnih in priobalnih zemljišč.
Orisni prikaz plovbnega območja je v prilogi, ki je
sestavni del tega odloka.
III. SKRBNIK PLOVBNEGA OBMOČJA
3. člen
Skrbnik plovbnega območja je organ mestne uprave
MOL, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljnjem
besedilu: pristojni organ), ki skrbi za varnost plovbe na
plovbnem območju skladno s 15. členom Zakona o plovbi
po celinskih vodah.
IV. VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON
4. člen
Na plovbnem območju lahko plujejo športni veslaški
čolni za športne in rekreacijske namene.
Na delu plovbnega območja, in sicer na reki Ljubljanici od mostu za vodovod v Črni vasi do zapornice na Ambroževem trgu ter po Grubarjevem prekopu, lahko plujejo
plovila za prevoz oseb in blaga, če izpolnjujejo pogoje iz
uredbe, ki ureja uporabo plovil na reki Ljubljanici.
5. člen
Na delu plovbnega območja iz zadnjega odstavka
4. člena tega odloka so lahko privezane, usidrane ali položene na vodno dno začasne plavajoče naprave, ki so
vpisane v vpisniku plavajočih naprav.
Mesto postavitve plavajoče naprave iz prejšnjega
odstavka tega člena določi organ mestne uprave, pristojen
za urbanizem.
6. člen
Na plovbnem območju je za bivanje in prenočevanje
prepovedano uporabiti plovila.
V. PRISTANIŠČA TER VSTOPNO-IZSTOPNA MESTA
7. člen
Lokacija pristanišča za plovbno območje iz drugega
odstavka 4. člena tega odloka je na Grubarjevem prekopu
na območju Špice. Pot do pristanišča mora biti zgrajena
v smislu slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN
14090, ki omogoča reševanje na vodi in iz nje.
Lokacije vstopno-izstopnih mest na reki Ljubljanici
so: na območju Mesarice, pri gostišču Livada, na Špici, pri
veslaškem centru Savica, ob Trnovskem pristanu nasproti
izteka Gradaščice na Grubarjevem nabrežju, pri obstoječih
stopnicah na Gallusovem nabrežju, pri obstoječih stopnicah pri Novem trgu, pri obstoječih stopnicah na Dvornem
trgu, pri obstoječih stopnicah na Cankarjevem nabrežju,
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pri obstoječih stopnicah na Ribjem trgu, pri Gerberjevem
stopnišču, pri Mesarskem mostu, pri brvi pri Rdeči hiši in
pri Ambroževem trgu.
Lokacija vstopno-izstopnih mest na Grubarjevem prekopu je pri Akademijah.
Pristanišče in vstopno-izstopna mesta so objekti gospodarske infrastrukture in so v lasti MOL.
8. člen
Dovoljenje za uporabo priveza v pristanišču izda pristojni organ za plovilo za prevoz oseb in blaga, ki ima
dovoljenje za plovbo, za dobo do enega leta. Izda se lahko
le toliko dovoljenj, kot je privezov v pristanišču.
Dovoljenje za privez, usidranje ali položitev plavajoče
naprave na vodno dno iz 5. člena tega odloka izda pristojni
organ za dobo do enega leta na podlagi lokacije, ki jo določi organ mestne uprave, pristojen za urbanizem.
Za dovoljenje iz prvega in drugega odstavka tega
člena se plača uporabnina, ki jo določi Mestni svet MOL
s sklepom.
9. člen
Ribiške organizacije ne plačujejo uporabnine za en
(1) privez za plovilo, s katerim se opravljata gojitev in varstvo rib. Javna gasilska služba MOL ne plačuje uporabnine
za dva (2) priveza za plovili, s katerima se opravlja naloga
reševanja na vodi in iz nje.
10. člen
Za športne veslaške čolne ni privezov in se morajo po
končani plovbi umakniti na obalo.
VI. UPRAVLJAVEC PRISTANIŠČA IN
VSTOPNO-IZSTOPNIH MEST
11. člen
Upravljavec pristanišča oziroma vstopno-izstopnih
mest je Zavod za turizem Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), ki izvaja izbirno gospodarsko javno službo upravljanje s pristanišči oziroma vstopno-izstopnimi mesti (v
nadaljevanju: javna služba) skladno z zakonom.
Javna služba se financira iz proračuna MOL na podlagi letnega programa.
Upravljavec mora zagotoviti pogoje, ki omogočajo
varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb
in blaga ter varen privez plovil.
Upravljavec določi pogoje uporabe pristaniških storitev.
Dolžnost upravljavca je, da na območju pristanišča
odstrani vse odpadke oziroma predmete, ki ogrožajo ali
lahko ogrozijo varnost plovbe.
VII. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA
12. člen
Plovba s plovili za prevoz oseb in blaga je dovoljena
od 6. do 24. ure.
Vadba s športnimi veslaškimi čolni je dovoljena od 1.
marca do 31. oktobra med 6. in 21. uro in od 1. novembra
do zadnjega februarja med 8. in 17. uro.
13. člen
Zadrževanje na plovilih po 24. uri je prepovedano.
Prireditve na plovbnem območju izven časa iz prvega
in drugega odstavka prejšnjega člena so dovoljene na
podlagi dovoljenja pristojnega organa.
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V času prireditve na plovbnem območju, ki ga določi
pristojni organ, ni dovoljena plovba drugim plovilom.
14. člen
Časovne omejitve za plovbo ni za plovila, s katerimi
ribiške organizacije izvajajo gojitev in varstvo rib, in za
plovila, s katerimi se opravljajo naloge reševanja na vodi
in iz nje.
15. člen
Plovbo za vse ali za posamezne vrste plovil lahko
prepove pristojni organ na lastno pobudo ali na predlog
upravljavca, vzdrževalca vodotoka ali ribiške organizacije zaradi vzdrževanja priobalnega zemljišča, vzdrževanja
vodotoka, nizkega ali visokega vodostaja ter iz drugih
utemeljenih razlogov.
Začetek in konec začasne prepovedi plovbe se objavita v dnevnem časopisu na stroške predlagatelja oziroma
v primeru višje sile na stroške pristojnega organa.
VIII. PREPOVEDI PLOVBE
16. člen
Na delu plovnega območja iz drugega odstavka
4. člena tega odloka je prepovedano:
– vleči plovila, razen pokvarjenega plovila,
– vodno smučanje.
IX. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA
ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA IN OKOLJA
17. člen
S plovili je prepovedano prevažanje ali uporaba takšnih tehničnih sredstev in snovi, ki bi v primeru njegove
potopitve povzročilo onesnaženje vode in priobalnega zemljišča.
X. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana
globa, opravlja organ Mestne uprave MOL, pristojen za
nadzor.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če:
– ravna v nasprotju s 5. členom,
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– ravna v nasprotju s 6. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne
osebe.
20. člen
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
posameznik, če:
– ravna v nasprotju s 5. členom,
– ravna v nasprotju s 6. členom.
21. člen
Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– ravna v nasprotju z 12. členom,
– ravna v nasprotju s 13. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Pristanišče oziroma vstopno-izstopna mesta mora
MOL zgraditi in urediti najkasneje v roku treh let od uveljavitve tega odloka.
Do izgradnje objektov iz prejšnjega odstavka tega
člena plovila, ki izpolnjujejo pogoje iz uredbe, ki ureja uporabo plovbe na reki Ljubljanici, lahko uporabljajo obstoječe
začasne priveze za plovila. Za uporabo začasnih privezov
se plačuje uporabnina.
23. člen
Uporabnino iz tretjega odstavka 8. člena določi Mestni svet MOL v enem (1) mesecu po uveljavitvi tega
odloka.
Po uveljavitvi sklepa iz prejšnjega odstavka tega člena pristojni organ začne izdajati dovoljenja za priveze
na obstoječih začasnih privezih in dovoljenja iz drugega
odstavka 8. člena tega odloka.
24. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o
ureditvi plovbe (Uradni list RS, št. 22/01 in 33/01).
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 374-2/05-49
Ljubljana, dne 8. maja 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.
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MURSKA SOBOTA
2299.

OPLOTNICA
2300.

Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za
namene daljinskega ogrevanja

V skladu z 97. členom Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99, 8/00, 51/04 in 26/05) in soglasjem Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu
na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005
z dne 21. 4. 2005 in uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 43/06) ter s soglasjem
Mestne občine Murska Sobota št. 354-0005/2006-180 z dne
10. 5. 2006 dobavitelj toplote objavlja

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 7. člena Statuta
Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski
svet Občine Oplotnica na 16. redni seji dne 4. maja 2006
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Oplotnica za leto 2006

CENIK
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene
daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s
paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot dobavitelj toplote in
upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
Proizvod- storitev
Variabilni del:
a) Dobavljena toplota
– stanovanjski odjem
– ostali odjem
b) Sanitarna voda
Fiksni del:
a) Priključna moč
– stanovanjski odjem
– ostali odjem

Merska
enota
MWh
m3

Cena
v SIT

12.720,90
12.720,90
1.144,88

kW/mesec

Cena
v evrih
(€)
53,08
53,08
4,78

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

1,51
1,51

70

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.

III.
Cene v evrih so preračunane po centralnem paritetnem
tečaju (1 evro = 239,640 tolarjev). Cena, označena v drugi
valuti, je informativnega značaja.

71

Št. 00-008/06-PD-02
Murska Sobota, dne 12. maja 2006
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
Mirko Šabjan l.r.

515.907
244.829

DAVČNI PRIHODKI

212.071

700 Davki na dohodek in dobiček

168.451

703 Davki na premoženje

26.628

704 Domači davki na blago in storitve

16.992
32.758

710 Udeležba na dobičku in dohodki iz
premoženja

11.470

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

2.179
59
100
18.950

KAPITALSKI PRIHODKI

9.100

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.500

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega prem.

0
7.600

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine
74

0

NEDAVČNI PRIHODKI

712 Denarne kazni

73

Proračun
za leto
2006

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

711 Takse in pristojbine

72

V tisočih
tolarjev

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

706 Drugi davki

IV.
Z dnem uveljavitve tega cenika prenehata veljati cenik
št. C0-05/05-DP-01, objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/05
in cenik št. C0-007/06-PD-04, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 38/06.
VI.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od
1. maja 2006 dalje.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podsk. kontov
I.

361,85
361,85

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto
2006

TRANSFERNI PRIHODKI

0
261.978

Uradni list Republike Slovenije

Št.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

261.978

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

567.208

40

TEKOČI ODHODKI

177.945

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

41

43
III.

5.215
125.001

403 Plačila domačih obresti

1.200

409 Rezerve

8.000

TEKOČI TRANSFERI

189.332

410 Subvencije

42

38.529

8.400

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

96.600

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

37.730

413 Drugi tekoči domači transferi

46.602

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

149.331

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

149.331

INVESTICIJSKI TRANSFERI

50.600

430 Investicijski transferi

50.600

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

–51.301

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

DANA
POSOJILA
IN
NJE
KAPITALSKIH
(440+441+442+443)

0

75

V.

44

VI.

POVEČADELEŽEV

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja

0

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA PRORAČUN
L. 2006

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

53 / 23. 5. 2006 /

5845

Stran

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

11.334

55

ODPLAČILO DOLGA

11.334

550 Odplačilo domačega dolga

11.334

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH) (I+IV+VII-II-V-VIII)

–62.635

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)

–11.334

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)

51.301

Stanje sredstev na računih na koncu preteklega leta

62.635

9009 Splošni sklad za drugo

62.635

Posebni del proračuna 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 do ravni podskupin kontov in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Oplotnica: www.oplotnica.si.

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)
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
predstojnik neposrednega uporabnika (župan, če je tako
določeno v statutu).
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi
realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati
10% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
6. člen
Proračunski skladi so:
račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
7.400.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 56/2002) do višine 300.000
tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski
svet. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu,
odloča občinski svet.
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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 20.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga in o tem obvesti občinski
svet s pisnimi poročili.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Oplotnica, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic
0 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2006 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim
osebam in pravnim osebam do skupne višine 0 tolarjev.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2006 zadolžijo do skupne višine
0 tolarjev pod naslednjimi pogoji /
in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 tolarjev
pod naslednjimi pogoji /.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Oplotnica v
letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. O:022.16/2006
Oplotnica, dne 4. maja 2006
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l.r.

SLOVENJ GRADEC
2301.

Odlok o ustanovitvi zavoda Energetska
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/99, 8/96, 31/00 in
36/00) in na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni, št. 29/99, 24/03 in 106/05) na 38. seji dne
4. aprila sprejel

ODLOK
o ustanovitvi zavoda Energetska agencija
za Savinjsko, Šaleško in Koroško
I. SPLOŠNE DOLOČBE IN DOLOČBE O
USTANOVITELJIH
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Velenje v skladu s 3. členom Zakona o zavodih (Uradni list št. 12/91 in 36/00) usta-
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navlja zavod z nazivom Energetska agencija za Savinjsko,
Šaleško in Koroško in določa razmerja med ustanovitelji in
zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in način financiranja zavoda.
2. člen
Ustanovitelji zavoda so:
1. Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, ki jo zastopa župan Srečko Meh,
2. Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje, ki
jo zastopa župan Bojan Šrot,
3. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec, ki jo zastopa župan Matjaž Zanoškar,
4. Komunalno podjetje Velenje, Koroška 37b, Velenje,
ki ga zastopa direktor Marijan Jedovnicki.
Naloge, ki po zakonu, statutu in tem odloku spadajo v
pristojnost občinskega sveta kot ustanovitelja so: spremembe in dopolnitve tega odloka, soglasje k imenovanju direktorja, soglasje k razširitvi ali spremembi dejavnosti, imenovanje
predstavnikov ustanoviteljev v svet zavoda.
Druge ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajajo
župani oziroma predstavniki ustanoviteljev.
Kot soustanovitelji lahko kasneje pristopijo tudi druge
osebe.
3. člen
Namen ustanovitve
Zavod deluje na področjih obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in trajnostnega mestnega prometa, ki so temelji za trajnostni energetski razvoj. Na osnovi koordinacijskih,
projektnih, promocijskih, razvojnih, raziskovalnih, izobraževalnih
in svetovalnih dejavnosti pospešuje implementacijo ukrepov
trajnostnega energetskega razvoja, katerih cilji so zmanjšanje
energetske odvisnosti, povečati oziroma zavarovati razpoložljivo zalogo domače energije in energentov, ustvariti nova
delovna mesta in izboljšati okolje. Za dosego ciljev pripravlja
strateške energetske koncepte; pripravlja, prijavlja, koordinira
in vodi projekte na lokalni, nacionalni in evropski ravni; povezuje lokalne in ostale akterje pri pripravi in izvajanju skupnih
projektov; identificira potrebe ter vzpostavlja povpraševanje in
ponudbo; pripravlja in izdeluje strokovne in informativne publikacije ter ostali promocijski material; pripravlja, obdeluje in
analizira informacije ter prenaša primere dobrih praks in znanja.
V skladu s trajnostnim energetskim razvojem zavod pripravlja,
povezuje in izvaja aktivnosti za dosego pozitivnih ekonomskih
in okoljskih učinkov z družbenega, gospodarskega, znanstvenega, tehnološkega, socialnega, turističnega in kulturnega vidika.
Zavod sodeluje z lokalnimi skupnostmi, podjetji, ostalimi energetskimi agencijami, raziskovalnimi in razvojnimi inštitucijami,
nacionalnimi in mednarodnimi zvezami agencij, prebivalci lokalnih skupnosti, nevladnimi organizacijami, potrošniki in ostalimi
zainteresiranimi strankami.
4. člen
Ime in sedež zavoda
Ime zavoda: Zavod Energetska agencija za Savinjsko,
Šaleško in Koroško, Velenje
Skrajšano ime zavoda: KSSENA, Velenje
Sedež zavoda in poslovni naslov: Koroška 37 a, Velenje
Zavod ima svoj znak sestavljen iz črk KSSENA.
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem
soglasju ustanoviteljev.
Zavod ima lahko organizacijske enote.
5. člen
Zavod je samostojna pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in ta odlok.
Zavod pridobi pravno sposobnost z vpisom v register.
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6. člen
Zavod ima žig okrogle oblike. V sredini žiga je znak
zavoda, v krožnici zgoraj je napis KSSENA, v krožnici spodaj
pa napis Velenje.
II. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti:
DE/22.110
Izdajanje knjig
DE/22.120
Izdajanje časopisov
DE/22.130
Izdajanje revij in periodike
DE/22.150
Drugo založništvo
K/72.300
Obdelava podatkov
K/72.400
Omrežne podatkovne storitve
K/72.600
Druge računalniške dejavnosti
K/73.101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja
K/73.102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije
K/73.103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K/73.201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja
K/73.202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike
K/74.130
Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.140
Podjetniško in poslovno svetovanje, razen
arbitraže
K/74.204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300
Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.400
Oglaševanje
K/74.851
Prevajanje
K/74.852
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.853
Druga splošna tajniška opravila
K/74.871
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.873
Druge poslovne dejavnosti, d.n. od tega:
odčitavanje števcev porabe vode, elektrike,
plina, ipd.
L/75.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in
drugih socialnih storitev, razen obveznega
socialnega zavarovanja
L/75.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
M/80.422
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
O/91.110
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
O/91.120
Dejavnost strokovnih združenj
O/91.330
Dejavnost drugih članskih organizacij
O/92.522
Varstvo kulturne dediščine
Dejavnost zavoda se lahko spremeni ali razširi le s
soglasjem ustanoviteljev.
III. VIRI FINANCIRANJA ZAVODA
8. člen
Ustanovitelji zagotovijo sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek dela zavoda.
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– od ustanoviteljev,
– iz drugih virov v Sloveniji, EU in v svetu,
– s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na
trgu,
– z delom na projektih,
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– za izvršene storitve svetovanja, izobraževanja in razvoja,
– s sponzorstvom,
– z dotacijami,
– kot nepovratna sredstva, ki jih za dejavnost zavoda
namenja država, mednarodne organizacije in drugi subjekti,
– s sofinanciranjem partnerskih institucij in
– iz drugih javnih virov.
Zavod pridobiva sredstva tudi v okviru razpisov ministrstev, strukturnih skladov, skladov Evropske unije ter drugih
skladov. V okviru razpisnih programov se sredstva razpisa
namenjajo za delovanje agencije oziroma zavoda, za plače
zaposlenih, opremo in programe, ki jih izvaja zavod.
Za zagon poslovanja se za nabavo materialnih sredstev
koristijo ustanovitvena sredstva.
9. člen
Zavod je neprofitne narave. Morebitne presežke prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, namenja za opravljanje, razvoj ter razširitev svoje dejavnosti in poslovanja, za rezerve in druge z zakonom dovoljene
namene. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki in o načinu razporejanja primanjkljaja zavoda odloča
svet zavoda v skladu s statutom.
Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo, krije zavod iz
lastnih sredstev, s katerimi samostojno razpolaga.
IV. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda,
– direktor zavoda.
11. člen
Svet zavoda
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 6 članov in ga sestavljajo:
– po 1 predstavnik vsakega ustanovitelja,
– 1 predstavnik delavcev zavoda,
– 1 predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti.
Položaj direktorja zavoda je nezdružljiv s članstvom v
svetu zavoda.
12. člen
Mandat članov sveta traja 4 leta in so lahko po poteku
mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
Direktor mora najmanj 90 dni pred iztekom mandata
članom sveta pozvati ustanovitelje, delavce zavoda in zainteresirano javnost, da imenujejo oziroma izvolijo nove člane
sveta.
Svet zavoda ima predsednika. Predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika izvoli svet zavoda izmed
predstavnikov lokalnih skupnosti.
13. člen
Član sveta je lahko na predlog sveta ali ustanoviteljev
razrešen oziroma odpoklican pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če se neopravičeno ne udeleži zaporedoma treh sej,
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu,
– če ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja
strokovno,
– če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
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– če ne zastopa interesov tistih, ki so ga imenovali
oziroma izvolili.
Mandat preneha tudi s smrtjo člana sveta, z izgubo
poslovne sposobnosti, oziroma s prenehanjem delovnega
razmerja članu, ki ga izvolijo zaposleni.
14. člen
Glede postopka razrešitve oziroma odpoklica člana
sveta se smiselno uporabljajo določbe o postopku za imenovanje oziroma izvolitev.
15. člen
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana
sveta se za čas do izteka mandata sveta zavoda imenuje
oziroma izvoli novega člana.
Nadomestno imenovanje se ne opravi, če je prenehal
mandat največ dvema članoma iz različnih skupin in je do
izteka mandata sveta ostalo manj kot šest mesecev.
16. člen
Prvo – konstitutivno – sejo sveta skliče direktor v roku
30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi članov sveta. Na
konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika
in njegovega namestnika.
Seje sveta sklicuje in vodi predsednik sveta, v njegovi
odsotnosti pa njegov namestnik.
Predsednik sveta je dolžan sklicati sejo sveta, če to
zahtevajo ustanovitelji, direktor ali večina članov sveta. Če
predsednik sveta ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu
pisne zahteve, jo lahko skliče direktor zavoda. Seje se sklicuje po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno. V upravičenih
primerih se lahko opravi tudi korespondenčna seja.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov sveta. V primeru izenačitve glasov, je odločilen glas
predsednika sveta.
Svet podrobneje uredi svoje delovanje s poslovnikom,
ki ga na predlog direktorja sprejme svet.
17. člen
Naloge sveta zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda, če s
statutom ni določeno drugače;
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje in politiko
zavoda skozi celo leto in ob zaključku poslovnega leta,
– predlaga ustanoviteljem revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljev,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja
pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– ocenjuje delo direktorja,
– sprejema strateški načrt na predlog direktorja,
– daje soglasje k aktu o organizaciji dela, aktu o sistemizaciji delovnih mest, letnemu programu dela in finančnemu načrtu, kadrovskemu načrtu in načrtu nabav ter nadzira
njihovo izvajanje,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima,
– potrjuje letno poročilo o delu in poslovanju zavoda,
– potrjuje zaključni račun zavoda,
– odloča o uporabi sredstev v skladu s planom;
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela
zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za
reševanje teh vprašanj,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev
kot drugostopenjski organ,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitev dejavnosti,
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– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in
veljavnimi predpisi.
18. člen
Strokovni svet zavoda
Zavod ima strokovni svet. Sestava, način oblikovanja
in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom
zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda, določa strokovne
podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu
zavoda, direktorju mnenja in predloge glede organizacije
dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z
zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma statutom določene
naloge.
Strokovni svet sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed predstavnikov zainteresiranih partnerskih institucij
ter priznanih strokovnjakov s področja dejavnosti zavoda.
19. člen
Direktor zavoda
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in
vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod
ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Mandat direktorja traja 4 leta.
Naloge direktorja:
– zastopa in predstavlja zavod,
– načrtuje, organizira in vodi strokovno delo ter poslovanje zavoda in odgovarja za zakonitost in strokovnost dela,
– sodeluje pri delu strokovnega sveta in sveta zavoda
brez pravice odločanja,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– predlaga svetu sprejem strateškega načrta,
– sprejema letni program dela in finančni načrt,
– sprejema akt o notranji organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu, če so ti
organizirani,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu, če so
ti organizirani,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte zavoda, če ni s predpisi ali s tem
odlokom določeno, da jih sprejema svet zavoda,
– sklepa pogodbe za izvajanje dejavnosti zavoda,
– skrbi za produktivnost in ekonomičnost poslovanja
zavoda,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost,
– izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine
in druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali
izvedbo določenih nalog iz svoje pristojnosti,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, razporeja delavce in izvaja druge pristojnosti s področja
delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,
– imenuje namestnika direktorja in druge delavce s
posebnimi pooblastili,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod
ima,
– zagotavlja obveščanje zaposlenih v skladu z veljavnimi predpisi,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo o delu in poslovanju zavoda,
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– izvršuje sklepe in druge odločitve sveta zavoda in
izvaja sprejete kratkoročne in dolgoročne programe ustanovitelja,
– skrbi za dobro gospodarjenje s sredstvi,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakon in drugi
predpisi, ta odlok in splošni akti zavoda.
20. člen
Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru
potrjenega finančnega načrta s strani ustanoviteljev (letni
izvedbeni načrt), razen pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno
soglasje ustanoviteljev. Za sklepanje pravnih poslov izven
okvira finančnega načrta v vrednosti nad 5.000.000,00 SIT
mora dati predhodno soglasje svet zavoda.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem odlokom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili
v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji
delovnih mest.
V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor.
Pisno pooblastilo določa obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
Imenovanje in razrešitev direktorja
21. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi
javnega razpisa po pridobitvi soglasja ustanoviteljev zavoda.
Če ustanovitelji zavoda ne dajo soglasja v 45 dneh od prejema zaprosila, se šteje, da soglašajo.
Javni razpis objavi pristojni organ zavoda. Če se na
razpis nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov
ni bil izbran, se razpis ponovi.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba naravoslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje slovenskega jezika,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– vodstvene sposobnosti.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan
priložiti ob drugih dokazilih tudi življenjepis z opisom dosedanje poklicne kariere in program poslovnega in programskega
razvoja zavoda za mandatno obdobje.
22. člen
Predsednik sveta zavoda sklene z direktorjem pogodbo
o zaposlitvi na podlagi akta o imenovanju direktorja. Delovno
razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas
trajanja mandata.
Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne
dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
23. člen
Svet zavoda razreši direktorja pred potekom mandata:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o
delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem
zakonu.
tudi:

Svet zavoda razreši direktorja pred potekom mandata

– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih zavoda,
– če ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v
nasprotju z njimi,
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– če z nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu
večjo škodo,
– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti,
tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Svet zavoda lahko razreši direktorja pred potekom mandata tudi:
– če bi nastopile bistvene spremembe dejavnosti, zaradi
katere je zavod ustanovljen,
– če bi prišlo do spremembe ustanoviteljstva, ki bi zadevala ustanoviteljski delež, večji od polovice potrebnih sredstev za delovanje zavoda.
Pred razrešitvijo direktorja si mora svet zavoda pridobiti
soglasje ustanoviteljev in seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev ter mu dati možnost, da se v roku 30 dni o njih izjavi.
Če ustanovitelji ne dajo soglasja v roku 45 dni, se šteje, da
soglašajo z razrešitvijo.
Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati
sodno varstvo, če meni:
– da je bil kršen za razrešitev določen postopek,
– da je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali
– da niso bili podani razlogi za razrešitev iz tega člena.
Zahteva za sodno varstvo se vloži v 15 dneh po prejemu
odločitve o razrešitvi pri pristojnem sodišču.
24. člen
Vršilca dolžnosti direktorja imenujejo župani s posebnim
sklepom za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za
dobo enega leta. V tem času ima vršilec dolžnosti direktorja
pravico zastopati zavod skladno z določbami 19. in 20. člena
tega odloka.
Vršilca dolžnosti se imenuje tudi v primeru, če direktorju
predčasno preneha mandat in ni bil izpeljan redni postopek
imenovanja, oziroma, če se v razpisnem roku ni nihče prijavil,
oziroma, če ni bil nihče izmed prijavljenih kandidatov imenovan za direktorja.
V. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
25. člen
Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, organizacijski predpisi, sklepi in drugi interni predpisi, s katerimi se
urejajo posamezna področja ali vprašanja, pomembna za
delo in poslovanje zavoda.
Splošni akti in postopki njihovega sprejemanja morajo
biti v skladu z zakonom in tem odlokom. Splošne akte, za
katere je s tem odlokom ali zakonom določeno, da morajo
pridobiti soglasje sveta zavoda, lahko direktor sprejme, ko je
soglasje sveta zavoda dano.
Postopek priprave splošnega akta, način informiranja
zaposlenih in izvedbe razprave ter postopek sprejemanja in
objave splošnega akta določi direktor, če ni z zakonom ali
predpisi drugače določeno.
Predloge splošnih aktov zavoda, s katerimi delodajalec
določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo
zaposleni poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih
obveznosti, mora direktor pred sprejemom posredovati v
mnenje reprezentativnemu sindikatu zavoda, če je ta organiziran.
O vsebini predlogov splošnih aktov iz prejšnjega odstavka mora direktor pred sprejemom aktov neposredno
obvestiti tudi zaposlene. Ti imajo pravico dati pripombe in
predlagati spremembe k predlogu splošnih aktov iz prejšnjega odstavka.
26. člen
Zavod ima naslednje splošne akte:
– statut,
– letni program dela,
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– finančni načrt,
– strateški načrt,
– akt o notranji organizaciji dela,
– akt o sistemizaciji delovnih mest,
– akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
– druge z zakonom in veljavnimi predpisi določene

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte v skladu s tem
odlokom in veljavnimi predpisi.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
27. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v
svojem imenu in za svoj račun. Zavod odgovarja za svoje
obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Zavod zastopa direktor zavoda neomejeno v okviru pooblastil, določenih v aktih zavoda oziroma sklepih pristojnih
organov zavoda.
Zavod ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi
osebami, za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem mora pridobiti pisno soglasje ustanoviteljev.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi razpolaga. Delavci zavoda morajo ravnati s sredstvi
zavoda kot dobri gospodarji. Direktor mora uvesti postopek
za ugotavljanje in povrnitev škode, ki nastane zavodu.
28. člen
Zavod prevzema odgovornost za smotrno, to je ekonomično, gospodarno in učinkovito ravnanje s sredstvi, namenjenimi za njegovo dejavnost, ter odgovornost dobrega
gospodarja za sredstva, ki so mu dana v upravljanje.
29. člen
S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno,
z nepremičninami iz 35. člena tega odloka pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljev.
Omejitve zavoda iz predhodnega odstavka tega člena
pri razpolaganju z nepremičninami, s katerimi zavod upravlja,
se nanašajo na vse razpolagalne posle z nepremičninami in
posle, s katerimi se premoženje ustanoviteljev obremenjuje,
razen na oddajo nepremičnin v najem, o čemer zavod odloča
samostojno v okviru predpisov in sklepov ustanoviteljev.
S premoženjem v upravljanju, ki predstavlja nepremično in drugo javno infrastrukturo, zavod ne more prevzemati
odgovornosti do tretjih oseb.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
30. člen
Ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.
Ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti zavoda iz
naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge
naročnike.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJEV IN ZAVODA
31. člen
Ustanovitelji ob zakonsko določenih pravicah in obveznostih ter skladno s svojimi pristojnostmi:
– določijo posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter
zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– nadzirajo zakonitost dela in poslovanja,
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– potrdijo poročilo o delu in poslovanju zavoda,
– spremljajo, analizirajo in ocenjujejo delovanje zavoda skozi celo leto in ob zaključku poslovnega leta,
– dajejo soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– zagotavljajo potrebna finančna sredstva za delovanje zavoda v okviru usklajenega in potrjenega letnega
programa dela in finančnega načrta zavoda v skladu z zakonskimi predpisi s področja javnih financ z letno pogodbo
o financiranju,
– sprejema spremembe in dopolnitve tega odloka,
– opravljajo druge zadeve v skladu s tem odlokom in
veljavnimi predpisi.
32. člen
Obveznosti zavoda:
– poročanje o delu in poslovanju zavoda najmanj dvakrat letno,
– posredovanje podatkov potrebnih za izvrševanje
ustanoviteljske funkcije,
– na poziv ustanoviteljev in v rokih, ki jih ta določi,
predlaga strateški načrt zavoda ter letne izvedbene načrte
(letni plan dela in finančni načrt, kadrovski načrt, načrt nabav) za določeno proračunsko obdobje,
– na zahtevo ustanoviteljev uskladi svoje strateške in
letne izvedbene načrte z ustanoviteljevimi,
– obvešča pristojne organe ustanovitelja o rezultatih
poslovanja ter posreduje podatke o poslovanju v skladu z
zakonom in predpisi,
– na zahtevo ustanovitelja posreduje druge podatke,
ki so potrebni za spremljanje, nadzor, razvoj in financiranje
dejavnosti ter za statistične namene.
Dokler ne pride do uskladitve in potrditve letnega plana
dela in finančnega načrta zavoda iz druge alineje predhodnega odstavka tega člena, zavod posluje, ustanovitelji pa
zagotavljajo svoje obveznosti do zavoda, v obsegu iz preteklega poslovnega leta v skladu s predpisi, ki uravnavajo
poslovanje v obdobju začasnega financiranja.
IX. PRENEHANJE ZAVODA
33. člen
Zavod preneha v naslednjih primerih:
– če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa
zavoda v sodni register,
– če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja
dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku, določenim z izrečenim ukrepom, ne izpolni
pogojev za opravljanje te dejavnosti,
– če ustanovitelji sprejmejo sklep o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje
dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,
– če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov,
– če se organizira kot podjetje,
– s stečajem in
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
V primerih iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega
odstavka se opravi postopek likvidacije zavoda v skladu z
zakonom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Svet zavoda se konstituira v skladu s tem odlokom v
roku treh mesecev po uveljavitvi tega.
35. člen
Mestna občina Velenje zagotovi poslovne prostore za
začetek dela zavoda na Koroški 37a, Velenje.
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2267. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost
in sodelovanje v Evropi
2268. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski
republiki
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36. člen
Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan v tridesetih dneh
od imenovanja izvesti vse aktivnosti za potrebe registracije
zavoda v sodni register pri pristojnem sodišču, sklicati konstitutivno sejo sveta zavoda in pripraviti statut zavoda.
Z dnem vpisa zavoda v sodni register začne z delom vršilec dolžnosti, ki opravlja to funkcijo do imenovanja novega
direktorja, vendar ne več kot eno leto.
Javni razpis za imenovanje direktorja se objavi najkasneje v roku treh mesecev po začetku uporabe odloka.
37. člen
Akt o organizaciji dela, akt o sistemizaciji delovnih mest
in kadrovski načrt zavoda morajo biti usklajeni s tem odlokom
in sprejeti v treh mesecih, drugi splošni akti zavoda pa v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega odloka.
Strateški načrt mora biti sprejet najkasneje v šestih
mesecih od uveljavitve tega odloka.
38. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati osmi dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic.
Št. 310-1/2006
Slovenj Gradec, dne 17. maja 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

ZAGORJE OB SAVI
2302.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
predloga sprememb lokacijskega načrta za
bencinski servis v Kisovcu

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) Občina Zagorje ob Savi izdaja

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga
sprememb lokacijskega načrta za bencinski
servis v Kisovcu
I.
Javna razgrnitev predloga sprememb lokacijskega načrta za bencinski servis v Kisovcu bo trajala 15 dni, in sicer od
29. maja do 12. junija 2006. Spremembe lokacijskega načrta
za bencinski servis v Kisovcu bodo javno razgrnjene v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi in na sedežu
KS Kisovec – Loke. V času javne razgrnitve bo organizirana
javna obravnava, ki bi v sredo dne 7. junija 2006 ob 16. uri v
prostorih KS Kisovec – Loke.
II.
Javnost se o javni razgrnitvi in javni obravnavi obvesti
z objavo v Uradnem listu RS, s plakati in z objavo na info
kanalu lokalne televizije ETV.
Sklep velja takoj.

III.

Št. 352-6/2004
Zagorje, dne 17. maja 2006
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.
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VLADA
2269. Odločba o imenovanju Katje Drnovšek Jarc za
pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2270. Odločba o imenovanju Mateje Klemenc Čeh za
pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

5785
5786

MINISTRSTVA
2271. Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
2272. Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo
v humani medicini
2273. Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo
v veterinarski medicini
2274. Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje
živali in evidencah o zdravljenju živali
2275. Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter
shranjevanju veterinarskih zdravil
2276. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
2277. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ugotavljanju
in oceni zdravstvene zmožnosti članov posadke
na ladjah
2278. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2279. Sklep o določitvi roka za vključitev Socialno
– varstvenega zavoda Dutovlje v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2280. Navodilo o ugotavljanju jezikovne ustreznosti
firme pravne osebe zasebnega prava oziroma imena fizične osebe, ki opravlja registrirano
dejavnost, pri vpisu v sodni register ali drugo
uradno evidenco

5786
5788
5792
5794
5796
5798
5816
5816
5816

5817

USTAVNO SODIŠČE
2281. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Celju in sodbe Okrožnega sodišča v
Celju
2282. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Celju

5817
5819

BANKA SLOVENIJE
2283. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

5820

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
2284. Navodilo o delu skupine državnih tožilcev za
pregon organiziranega kriminala
2285. Pravilnik o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine

5821
5823

Stran

5852 /

Št.

53 / 23. 5. 2006

2286. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene
literature in baz podatkov

Uradni list Republike Slovenije
MURSKA SOBOTA
5827

5844

OPLOTNICA

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2287. Sprememba Statuta Univerze na Primorskem
2288. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Litija

2299. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za
namene daljinskega ogrevanja

5828

2300. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto
2006

5828

SLOVENJ GRADEC
2301. Odlok o ustanovitvi zavoda Energetska agencija
za Savinjsko, Šaleško in Koroško

OBČINE

5844

5846

ZAGORJE OB SAVI

CERKNICA
2289. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva in turizma v Občini Cerknica
2290. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica
2291. Pravilnik o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz
javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
2292. Sklep o višini tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki
2293. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2294. Sklep o potrditvi tarifnih postavk oskrbe z vodo
iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda

5830
5833
5834
5836
5836

60.

5836
61.
5837

IDRIJA
2296. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
»ZN Industrijska cona Godovič«

5838

KOPER
2297. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta “KARE OB
VZHODNI VPADNICI” v Kopru

5839

LJUBLJANA
2298. Odlok o določitvi plovbnega režima

5840

5851

MEDNARODNE POGODBE
59.

DIVAČA
2295. Odlok o občinskem prazniku, kulturnem dnevu
in spominskem dnevu ter o podeljevanju priznanj Občine Divača

2302. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb lokacijskega načrta za bencinski
servis v Kisovcu

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju
pri civilnem Globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Ukrajino
(MGNESU)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri
civilnem Globalnem satelitskem navigacijskem
sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in
njenimi državami članicami ter Državo Izrael
(MCSESI)
Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med
Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (Projekt avtocest VII – Slovenija)
(MGPEIA7)

893

907

922

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb
62.

63.

Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o presaditvi
človeških organov in tkiv in o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino
Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega protokola o presaditvi človeških organov in tkiv
h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z
biomedicino

927

927
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