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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2333.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Češki
republiki

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

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Češki republiki
Odpoklicujem Draga Mirošiča, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki.
Št. 001-19-5/06
Ljubljana, dne 23. maja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
2334.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o
določitvi zneska specifične in določitvi stopnje
proporcionalne trošarine za cigarete

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o
določitvi zneska specifične in določitvi stopnje
proporcionalne trošarine za cigarete
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS,
št. 64/04, 140/04 in 55/05) se besedilo 3. člena spremeni
tako, da se glasi:

e-pošta: info@uradni-list.si

Cena 1540 SIT · 6,43 EUR

ISSN 1318-0576 Leto XVI

»Drobnoprodajna cena cigaret iz najbolje prodajanega
cenovnega razreda na dan 1. julija 2006 znaša 475 tolarjev
za zavojček dvajsetih cigaret.«.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku število »3.339,9463«
nadomesti s številom »3.570,8079«.
V drugem odstavku se število »42,7101« nadomesti s
številom »43,4732«.
3. člen
Za 4. členom se doda nov 4. a člen, ki se glasi:
»4. a člen
Ne glede na prejšnji člen te uredbe, se od cigaret, katerih drobnoprodajna cena je 410 tolarjev ali manj, plačuje
trošarina v višini 12.506,1282 za 1000 kosov cigaret.«.
4. člen
Trošarinski zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih
sprosti v porabo od vključno 1. julija 2006 naprej.
Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) mora na dan 30. junija 2006 opraviti popis
zalog cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zalog cigaret
po vrstah, vrednosti in količinah ter obračun razlike med
zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to
uredbo (ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora
predložiti 15. dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se sestavi
v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k tej uredbi in je
njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najpozneje
60. dan po opravljenem popisu plačati razliko v trošarini, in sicer
v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov v dobro
podračuna: 01100-1008310474 – trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu
obvezno navede tudi številka sklica, ki je določena z modelom
19: model 19, davčna številka plačnika – 08656–0606.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 42301-2/2006/5
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2005-1611-0041
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Vzorec obraþuna
OBRAýUN RAZLIKE TROŠARINE ZA CIGARETE
Zavezanec:
Sedež:
Davþna številka:
Matiþna številka:
Zap.
št.*

Vrsta
cigaret

1.

Razlika
med novo
in staro
DPC za
zavojþek
(v SIT)

Razlika med Koliþina
novo in staro (v 1000
kosih)
DPC za
1000 kosov
(v SIT)

Razlika
trošarine za
1000 kosov
(v SIT)

2.
3.

Skupaj:**
Priloga:
– Zapisnik o popisu zalog na dan 30. 6. 2006

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

* Vsaka vrsta oziroma trgovsko ime cigaret ima svojo zaporedno številko.
** Znesek se zaokroži na 50 stotinov.

Priloga

Razlika
trošarine za
celotno
koliþino
(v SIT)
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač
v javnem sektorju

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo
plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 122/05 in
20/06) se v 1. členu v oklepaju številka »70/05« nadomesti s številko »32/06«.
2. člen
V 2. členu se v tabeli izraza pod šiframa Z540 in Z541 spremenita tako, da se glasita:
Z540 Razlika zaradi prenehanja delovnega
razmerja
Z541 Razlika zaradi premestitve na drugo
delovno mesto

83. člen ZJU
Odpravnina v znesku: 2/5 x Z120 x število mesecev do poteka dobe imenovanja na
položaj.
83. člen ZJU
Razlika pripada 1/2 x (Z120 do razrešitve – Z120 po razrešitvi) mesečno do izteka
dobe, za katero je bil imenovan.

3. člen
V 3. členu se v drugem odstavku tip izplačila »H – Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO in MNZ« spremeni tako, da se
glasi: »H – Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča«.
Pri tipu izplačila B se besedilo pri vrsti izplačila pod šifro B900 spremeni tako, da se glasi:
B900

Bruto plača – nadomestila –
poračun

Bruto plača
– nadomestila

/

V znesku oziroma po načinu izračuna za
posamezno vrsto nadomestila

Pri tipu izplačila C se besedilo pri vrsti izplačila pod šifro C150 spremeni tako, da se glasi:
C150

Dodatek za stalnost

Dodatki

0,003

Osnovna plača za obračun x faktor
(% določen v KPJS) 52. člen ZSPJS

% od osnovne
plače za obračun

Pri tipu izplačila C se besedilo »Dodatki – zaključeno s šifro C160« spremeni tako, da se glasi: »Dodatki – zaključeno s
šifro C180«.
Pri tipu izplačila E se besedilo pri vrsti izplačila pod šifro E900 spremeni tako, da se glasi:
E900

Bruto plača – delo preko polnega Bruto plača
/
delovnega časa – poračun
– delo preko
polnega delovnega časa

V znesku

Pri tipu izplačila E se besedilo »Bruto plača – delo preko polnega delovnega časa – zaključeno s šifro E040« spremeni tako,
da se glasi: »Bruto plača – delo preko polnega delovnega časa – zaključeno s šifro E050«.
Pri tipu izplačila H se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi H010, H020, H030, H040, H050, H060, H070, H080, H090, H100
in H900 spremeni tako, da se glasi:
H010

Boleznina v breme ZZZS
100%

H020

Boleznina v breme ZZZS
90%

H030

Boleznina v breme ZZZS
80%

Nadomestila v
1,00
breme ZZZS,
ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča
Nadomestila v
0,90
breme ZZZS,
ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča
Nadomestila v
0.80
breme ZZZS,
ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča

Število normiranih ur x bruto urna postavka za
Refundira ZZZS
izračun refundiranega nadomestila v breme ZZZS x
indeks valorizacije x faktor
Število normiranih ur x bruto urna postavka za
Refundira ZZZS
izračun refundiranega nadomestila v breme ZZZS x
indeks valorizacije x faktor
Število normiranih ur x bruto urna postavka za
Refundira ZZZS
izračun refundiranega nadomestila v breme ZZZS x
indeks valorizacije x faktor
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H040

Poškodbe pri delu

H050

Poškodba izven dela

H060

Nega, spremstvo v breme ZZZS
80%

H070

Krvodajalstvo

H080

Nadomestilo za skrajšan delovni čas
– refundirano

H090

Nadomestilo za skrajšan delovni čas
– poračun

H100

Nadomestilo za vojaške vaje, civilno
zaščito in gasilske vaje

H900

Nadomestila in boleznine – refundacija
– poračun

Uradni list Republike Slovenije
Nadomestila v
breme ZZZS,
ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča
Nadomestila v
breme ZZZS,
ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča
Nadomestila v
breme ZZZS,
ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča
Nadomestila v
breme ZZZS,
ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča
Nadomestila v
breme ZZZS,
ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča
Nadomestila v
breme ZZZS,
ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča
Nadomestila v
breme ZZZS,
ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča
Nadomestila v
breme ZZZS,
ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča

1,00

Število normiranih ur x bruto urna postavka za
Refundira ZZZS
izračun refundiranega nadomestila v breme ZZZS x
indeks valorizacije x faktor

0,80

Število normiranih ur x bruto urna postavka za
Refundira ZZZS
izračun refundiranega nadomestila v breme ZZZS x
indeks valorizacije x faktor

0,80

Število normiranih ur x bruto urna postavka za
Refundira ZZZS
izračun refundiranega nadomestila v breme ZZZS x
indeks valorizacije x faktor

1,00

Število normiranih ur x bruto urna postavka za
Refundira ZZZS
izračun refundiranega nadomestila v breme ZZZS x
indeks valorizacije x faktor

1,00

Število normiranih ur x bruto urna postavka za
izračun refundiranega nadomestila v breme ZPIZ
x faktor

Refundira ZPIZ

1,00

Število normiranih ur x bruto urna postavka za
izračun refundiranega nadomestila v breme ZPIZ
x faktor

Refundira ZPIZ

1,00

Število normiranih ur x bruto urna postavka za
izračun nadomestila v breme delodajalca (Z061 x
Z160)

Refundira MO

/

V znesku v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča

Refundira ZZZS, ZPIZ,
MO, MNZ, sodišče

Pri tipu izplačila H se za vrsto izplačila H100 doda nova vrsta izplačila H110:
H110

Nadomestilo za udeležbo na
sodišču

Nadomestila v breme
ZZZS, ZPIZ,
MO, MNZ in
sodišča

1,00

Število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila v breme
delodajalca (Z061 x Z160)

Refundira sodišče

Pri tipu izplačila H se besedilo »Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO in MNZ zaključeno s šifro H100« spremeni tako, da
se glasi: »Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča zaključeno s šifro H110«.
Pri tipu izplačila I se besedilo pri vrsti izplačil pod šiframa I080 in I090 spremeni tako, da se glasi:
I080

Povračila stroškov za službeno
potovanje nad zneskom, določenim z uredbo

Povračilo
stroškov

/

I090

Povračila stroškov za službeno
potovanje nad zneskom, določenim z uredbo – poračun

Povračilo
stroškov

/

Znesek povračil stroškov, ki so višji od
zneska, določenega z uredbo vlade,
nad katerim se plačujejo prispevki in
davek od drugih dohodkov iz delovnega
razmerja (3. člen ZPSDP)
Znesek povračil stroškov, ki so višji od
zneska, določenega z uredbo vlade,
nad katerim se plačujejo prispevki in
davek od drugih dohodkov iz delovnega
razmerja (3. člen ZPSDP)

Pri tipu izplačila I se besedilo »Povračilo stroškov – zaključeno s šifro I110« spremeni tako, da se glasi: »Povračilo stroškov
– zaključeno s šifro I130«.

/

V znesku oziroma po načinu
izračuna za posamezno vrsto
nadomestila

Dodatki
0,003

Osnovna plača za obračun x
faktor
(% določen v KPJS) 52. člen
ZSPJS

% od
osnovne
plače za
obračun

15,50

15,50

6,36

6,36

0,14

0,14

0,10

0,10

8,85

8,85

6,56

6,56

Bruto plača – delo preko
polnega delovnega časa
– poračun

Bruto plača – delo preko
polnega delovnega časa

/

V znesku

Pri tipu izplačila E se besedilo pri vrsti izplačila pod šifro E900 spremeni tako, da se glasi:
15,50

6,36

0,14

0,10

8,85

6,56

Pri tipu izplačila C se besedilo »Dodatki – zaključeno s šifro C160« spremeni tako, da se glasi: »Dodatki – zaključeno s šifro C180«.

Dodatek za stalnost

Pri tipu izplačila C se besedilo pri vrsti izplačila pod šifro C150 spremeni tako, da se glasi:

Bruto plača – nadomestila Bruto plača-nadomestila
– poračun

0,06

0,06

0,06

0,10

0,10

0,10

0,53

0,53

0,53

S

S

S

S1

S1

S1

S2

S2

S2

Boleznina v breme ZZZS
100%

Boleznine v breme ZZZS
90%

Boleznine v breme ZZZS
80%

Poškodbe pri delu

H010

H020

H030

H040

1,00

Število normiranih ur x bruto
urna postavka za izračun refundiranega nadomestila v breme
ZZZS x indeks valorizacije x
faktor
Število normiranih ur x bruto
urna postavka za izračun refundiranega nadomestila v breme
ZZZS x indeks valorizacije x
faktor
Število normiranih ur x bruto
urna postavka za izračun refundiranega nadomestila v breme
ZZZS x indeks valorizacije x
faktor
Število normiranih ur x bruto
urna postavka za izračun refundiranega nadomestila v breme
ZZZS x indeks valorizacije x
faktor
Refundira
ZZZS

Refundira
ZZZS

Refundira
ZZZS

Refundira
ZZZS

15,5010

15,5010

15,5010

15,5010

6,3610

6,3610

6,3610

6,3610

0,1410

0,1410

0,1410

0,1410

0,1010

0,1010

0,1010

0,1010

8,8510

8,8510

8,8510

8,8510

6,5610

6,5610

6,5610

6,5610

0,0610

0,0610

0,0610

0,0610

0,1010

0,1010

0,1010

0,1010

0,5310

0,5310

0,5310

0,5310

S10

S10

S10

S10

S110

S110

S110

S110

S29

S29

S29

S29
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Nadomestila v breme
ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča

0.80

0,90

1,00

Št.

Nadomestila v breme
ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča

Nadomestila v breme
ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča

Nadomestila v breme
ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča

Pri tipu izplačila H se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi H010, H020, H030, H040, H050, H060, H070, H080, H090, H100 in H900 spremeni tako, da se glasi:

Pri tipu izplačila E se besedilo »Bruto plača – delo preko polnega delovnega časa – zaključeno s šifro E040« spremeni tako, da se glasi: »Bruto plača – delo preko polnega delovnega časa – zaključeno s šifro E050«.

E900

C150

B900

4. člen
V 5. členu se pri tipu izplačila B besedilo pri vrsti izplačila pod šifro B900 spremeni tako, da se glasi:
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Krvodajalstvo

Nadomestilo za skrajšan
delovni čas – refundirano

Nadomestilo za skrajšan
delovni čas-poračun

Nadomestilo za vojaške
vaje, civilno zaščito in
gasilske vaje

Nadomestila in boleznine
– refundacija – poračun

H070

H080

H090

H100

H900

Nadomestila v breme
ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča

Nadomestila v breme
ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča

Nadomestila v breme
ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča

Nadomestila v breme
ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča

Nadomestila v breme
ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča

Nadomestila v breme
ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča

/

1,00

1,00

1,00

1,00

0,80

0,80

Število normiranih ur x bruto
urna postavka za izračun refundiranega nadomestila v breme
ZZZS x indeks valorizacije x
faktor
Število normiranih ur x bruto
urna postavka za izračun refundiranega nadomestila v breme
ZZZS x indeks valorizacije x
faktor
Število normiranih ur x bruto
urna postavka za izračun refundiranega nadomestila v breme
ZZZS x indeks valorizacije x
faktor
Število normiranih ur x bruto
urna postavka za izračun refundiranega nadomestila v breme
ZPIZ x faktor
Število normiranih ur x bruto
urna postavka za izračun refundiranega nadomestila v breme
ZPIZ x faktor
Število normiranih ur x bruto
urna postavka za izračun nadomestila v breme delodajalca
(Z061 x Z160)
V znesku v breme ZZZS, ZPIZ,
MO, MNZ in sodišča

1,00

Število normiranih ur x bruto
urna postavka za izračun nadomestila v breme delodajalca
(Z061 x Z160)

Refundira
sodišče

15,501

6,361

6,36

6,361

6,361

6,361

6,3610

6,3610

6,3610

0,141

0,14

0,141

0,141

0,141

0,1410

0,1410

0,1410

0,101

0,10

0,101

0,101

0,101

0,1010

0,1010

0,1010

8,851

8,85

8,851

8,851

8,851

8,8510

8,8510

8,8510

6,561

6,56

6,561

6,561

6,561

6,5610

6,5610

6,5610

0,061

0,06

0,061

0,061

0,061

0,0610

0,0610

0,0610

0,101

0,10

0,101

0,101

0,101

0,1010

0,1010

0,1010

0,531

0,53

0,531

0,531

0,531

0,5310

0,5310

0,5310

S1

S

S1

S1

S1

S10

S10

S10

S110

S1

S110

S110

S110

S110

S110

S110

S29

S29

S29

S29

S29

S29

S29

S29

Pri tipu izplačila H se besedilo »Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO in MNZ zaključeno s šifro H100« spremeni tako, da se glasi: »Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ
in sodišča zaključeno s šifro H110«.

Nadomestila v breme
ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča

15,50

15,501

15,501

15,501

15,5010

15,5010

15,5010
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Nadomestilo za udeležbo
na sodišču

Refundira
ZZZS,
ZPIZ,
MO, MNZ,
sodišče

Refundira
MO

Refundira
ZPIZ

Refundira
ZPIZ

Refundira
ZZZS

Refundira
ZZZS

Refundira
ZZZS

Št.

H110

Nega, spremstvo v breme
ZZZS
80%

H060

Nadomestila v breme
ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča
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Poškodba izven dela
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/
Povračilo stroškov
Povračila stroškov za
službeno potovanje nad
zneskom, določenim z
uredbo – poračun
I090

Pri tipu izplačila I se besedilo »Povračilo stroškov – zaključeno s šifro I110« spremeni tako, da se glasi: »Povračilo stroškov – zaključeno s šifro I130«.

S
0,53
0,10
0,06
0,14
15,50

6,36

0,10

8,85

6,56

0,53
0,06
0,14
6,36
15,50

Znesek povračil stroškov, ki so
višji od zneska določenega z
uredbo vlade nad katerim se
plačujejo prispevki in davek od
drugih dohodkov iz delovnega
razmerja (3. člen ZPSDP)
Znesek povračil stroškov, ki so
višji od zneska določenega z
uredbo vlade nad katerim se
plačujejo prispevki in davek od
drugih dohodkov iz delovnega
razmerja (3. člen ZPSDP)
/
Povračilo stroškov
Povračila stroškov za
službeno potovanje nad
zneskom, določenim z
uredbo
I080

Pri tipu izplačila I se besedilo pri vrsti izplačil pod šiframa I080 in I090 spremeni tako, da se glasi:

0,10

8,85

6,56

0,10

S

S1

S29
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5. člen
V 20. členu se v devetem odstavku besedilo, ki se
glasi: »(Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05)« spremeni tako,
da se glasi: »(Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06 in
36/06)«.
Za petnajstim odstavkom se doda nov šestnajsti odstavek, ki se glasi:
»(16) Vsi dodatki, ki so upoštevani v bruto osnovi za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) oziroma v
bruto osnovi za izračun nadomestila plače v breme delodajalca
– pretekli mesec (Z124), so med izplačili ponovno izračunani in
prikazani samo od normiranih ur rednega dela«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2006.
Šifra: 00714-15/2006/7
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-3111-0039
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2336.

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
kompresorsko postajo Ajdovščina

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za
kompresorsko postajo Ajdovščina
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega lokacijskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št.
122/04) sprejme državni lokacijski načrt za kompresorsko
postajo Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski
načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelal ZUM, urbanizem,
planiranje, projektiranje, d.o.o., Maribor, pod številko naloge
217/2003, v aprilu 2006.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa ureditveno območje, funkcionalne, tehnične in oblikovalske rešitve načrtovanih objektov in
površin, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske,
vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter telekomunikacijskega omrežja, rešitve in ukrepe za varstvo okolja,
ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno
rabo naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev ter odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v kartografskem delu državnega lokacijskega načrta, ki je skupaj
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z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje
in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službi, pristojni za
urejanje prostora v Občini Ajdovščina.

– k. o. Budanje:
2683, 2830/4, 2830/3, 2830/1, 2817/54, 2831/2, 2831/3,
2831/4.

II. UREDITVENO OBMOČJE

III. FUNKCIONALNE, TEHNIČNE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN

3. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega:
– površino kompleksa kompresorske postaje, ki jo sestavljajo več objektov, plato cevovodnih povezav, proste površine in most dovozne ceste,
– območje rekonstruiranega odseka javne ceste,
– površine, po katerih poteka infrastruktura, potrebna za
nemoteno delovanje kompresorske postaje.
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani
trajni objekti kompresorske postaje, in parcele oziroma dele
parcel, na katerih je predvidena omejena raba.
(2) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta,
na katerem so načrtovani trajni objekti, obsega parcele oziroma dele parcel po katastrskih občinah:
a) območje kompresorske postaje in prestavljenega odseka plinovoda M 3:
– k. o. Budanje:
2777, 2776, 2775, 2774, 2772, 2687/2, 2688, 2773/1,
2773/2;
b) območje rekonstruirane javne poti:
– k. o. Budanje:
2683, 2682/1, 2819/45, 2830/4;
– k. o. Šturje:
2025, 2076, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2075.
(3) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta,
na katerem je načrtovana omejena raba prostora (območja infrastrukturnih vodov, potrebnih za nemoteno delovanje
kompresorske postaje), obsega parcele oziroma dele parcel
po katastrskih občinah:
a) elektroenergetski kablovod:
– k. o. Budanje:
2777, 2773/1, 2772, 2778, 2681/5, 2682/1, 2683, 2781,
2782, 2783;
– k. o. Šturje:
2025, 2076, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024;
b) vodovod:
– k. o. Budanje:
2773/1, 2682/1, 2683, 2830/4, 2830/3, 2830/1, 2829/3,
2829/1, 2817/54, 2831/2, 2831/1, 2831/3, 2831/4;
– k. o. Šturje:
2112/4, 2112/5, 2102/68, 2113/7, 2113/6, 2113/5,
2111/17, 2110/20, 2110/26, 2187/2, 2110/28, 2110/21, 2174,
2185/2, 2185/1, 2184, 989/1, 989/2;
c) optični kabel od razdelilne transformatorske postaje
(v nadaljnjem besedilu: RTP) Ajdovščina do priključka na
telekomunikacijsko omrežje:
– k. o. Ustje:
1529/1, 1527, 1610, 1611, 1612, 1602, 1603, 1604/2,
1604/1, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609;
– k. o. Šturje:
2079, 2073/1, 2071, 2070, 2064, 2063, 2050, 2051,
2052, 2047, 2046, 2029, 2030, 2031, 2025, 2076, 2021,
2022, 2023, 2024, 2075, 2112/4, 2112/5, 2102/68, 2113/7,
2113/6, 2113/5, 2111/17, 2110/20, 2110/26;

5. člen
(lokacija)
Kompresorska postaja se umesti na Ajdovskem polju med reko Vipavo in hitro cesto Vipava–Ajdovščina–Selo
neposredno ob odlagališču komunalnih odpadkov Ajdovščina na stacionaži km 23 + 800 magistralnega plinovoda M 3
Šempeter pri Novi Gorici–Vodice.
6. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje)
(1) Velikost platoja kompresorske postaje je približno
130 × 200 m. Plato se uredi na koti 88,70 m n. v. Brežina
platoja se oblikuje z nagibom 1: 3 s polkrožnim prehodom v
obstoječi teren in utrdi s kamnitimi rebri zaradi zaščite pred
visokimi vodami. Plato kompresorske postaje se ogradi z
mrežno ograjo višine 2,20 m z varnostnimi elementi na vrhu
ograje.
(2) Predvidena je gradnja naslednjih objektov kompresorske postaje:
a) nadzorno-servisnega objekta (objekt A):
– namembnost: večnamenski objekt – upravna in pisarniška stavba ter energetski objekt;
– orientacija: SV–JZ;
– etažnost: P + M;
– dopustna gradbena površina: 51,40 m × 15,20 m;
– višinski gabariti: 7,00 m, dimniki, zračniki in izpuhi so
lahko višji;
– streha: ločna ali ravna in ozelenjena;
– fasada: v odtenkih klorofilnih barv, dopustna so lesena
in kovinska vrata in okna, dopustne so zunanje žaluzije na
oknih;
– glavne smeri dovozov in dostopov: s severozahodne
strani;
– objekt se oblikuje skladno s sodobnimi načeli oblikovanja (uporaba sodobnega materiala, povzemanje izhodišč
oblikovanja industrijskega objekta v kompleksu);
b) objekta kompresorskih enot – turbinske zgradbe
(objekta B 1 in B 2):
– namembnost: kompleksni industrijski objekt – energetski objekt;
– orientacija: SZ–JV;
– etažnost: P;
– dopustna gradbena površina: 37,00 m × 18,00 m in
25,00 m × 18,00 m;
– višinski gabariti: 10,00 m, dimniki, zračniki in izpuhi
so lahko višji;
– streha: enokapna ali ločna do 10°, krita s pločevino,
lahko ozelenjena;
– fasada: odtenki klorofilnih barv v poljubnem vzorcu;
– glavne smeri dovozov in dostopov: s severovzhodne
strani;
– oblikovanje objekta izraža njegovo tehnološko vsebino;
c) reducirne postaje lastne rabe (objekt C):
– namembnost: kompleksen industrijski objekt – energetski objekt;
– orientacija: SV–JZ;
– etažnost: P;
– dopustna gradbena površina: 6,00 m × 8,00 m;
– višinski gabariti: 5,00 m, dimniki, zračniki in izpuhi so
lahko višji;
– streha: enokapna ali ravna lahko ozelenjena;
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– fasada: temnejši odtenki klorofilne barve;
– glavne smeri dovozov in dostopov: s severovzhodne
strani;
– oblikovanje objekta je usklajeno z objekti kompresorskih enot;
d) drugih manjših energetskih objektov: jekleni stolp
višine 15,00 m kot nosilec izpuhov iz kompresorskih enot
(objekt D), hladilni agregat (objekt H) za hlajenje objektov in
več objektov na platoju cevovodnih povezav: rezervoar za
plinski kondenzat, enote filter separatorjev, hladilniki zemeljskega plina. Oblika teh objektov se prilagaja tehnološkim
zahtevam.
(3) Pohodne površine okrog objektov so tlakovane. Prav
tako je tlakovan pohodni pas okrog nadzemnih plinovodnih
naprav na platoju cevovodnih povezav.
7. člen
(pogoji za krajinsko oblikovanje)
(1) Oblika platoja kompresorske postaje je organska.
Brežine platoja se zatravijo ter zasadijo z grmovnicami in
drevesi.
(2) Na celotnem severozahodnem, severnem, severovzhodnem in vzhodnem robu platoja se izvede poudarjen
zelen rob, ki prehaja v ozelenitvene površine z različno širino
in višino. Iz strani dostopne ceste je nasip visok od 1,20 do
2,20 m.
(3) Jugovzhodni rob se zasadi kot plantažni nasad dreves. Severovzhodni rob, ki meji na odlagališče komunalnih
odpadkov, se zasadi z vrsto velikih dreves. Severozahodni
rob se zasadi kot drevored.
(4) Betonski oporni zid rekonstruirane javne poti se
ozeleni z zimzelenimi plezalkami. Pred zidom se zasadijo
avtohtone grmovnice.
(5) Brežine ob vhodu na plato se zasadijo z grmovnicami. Z grmovnicami se izvede tudi zasaditev pod opornim
zidom dostavne ceste. Med severozahodnim nasipom ob
parkiriščih in nadzorno-servisnim objektom se zasadi drevored manjših dreves.
(6) Severovzhodni in jugozahodni rob ograjene ploščadi
se zasadi z drevesi po vzoru vetrozaščitnih pasov. Drevesa
so zasajena na zunanji strani žične ograje.
(7) Znotraj kompleksa se okoli stolpa za izpust plinov
zasadi drevesa v skupinah z namenom zastiranja pogledov.
(8) Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja mora v načrtu krajinske arhitekture povzeti rešitve
iz ureditvene situacije s prerezi iz državnega lokacijskega
načrta.
8. člen
(gradnja enostavnih objektov)
Na ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta
je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, dopustna
postavitev enostavnih objektov:
a) pomožnih objektov:
– pomožnih objektov za lastne potrebe: garaža, lopa
in nadstrešek,
– ograj,
– pomožnih infrastrukturnih objektov: pomožnih cestnih
objektov, pomožnih energetskih objektov, pomožnih telekomunikacijskih objektov, pomožnih komunalnih objektov;
b) urbane opreme.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE TER TELEKOMUNIKACIJSKEGA
OMREŽJA
9. člen
(skupne določbe)
Zaradi gradnje kompresorske postaje se zgradijo, prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo komunalni, energetski in
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telekomunikacijski objekti. Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav in objektov ter
cestne infrastrukture potekata v skladu s pogoji posameznih
upravljavcev teh objektov in naprav, navedenimi v obvezni
prilogi državnega lokacijskega načrta.
10. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Javna pot JP 502511 se od konca že rekonstruiranega odseka do lokacije kompresorske postaje rekonstruira
z dimenzijami in elementi, ki zagotavljajo prevoznost vozilu
z največjim gabaritom, ki uporablja to prometno površino, na
odseku v območju mostu in priključka dovozne ceste na kompresorsko postajo pa se razširi tako, da je mogoč uvoz večjih
tovornih vozil čez most. Dimenzije in umestitev posameznih
ureditev in objektov so razvidne iz grafičnega dela državnega
lokacijskega načrta. Obstoječi most se rekonstruira z voziščem širine 5,00 m.
(2) Za dovoz na plato se zgradi armiranobetonski prostoležeči most čez potok Puščavec z voziščem širine 5,50 m.
Na obeh straneh mostu se postavi ograja. Konstrukcijski
elementi mostu so oblikovani skladno z arhitekturnimi elementi objektov na ajdovskem območju. Brežine ob mostu se
zaščitijo s kamnitimi zidovi.
(3) Na platoju se zgradi krožna cesta s širino vozišča
5,50 m.
(4) Pred vhodom kompresorske postaje se uredijo parkirna mesta za osebna vozila, njihovo število se določi glede
na vrsto in obseg dejavnosti.
(5) Vse prometne površine so asfaltirane, pešpoti pa
tlakovane.
11. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Kompresorska postaja se priključi na plinovod M 3
Šempeter pri Novi Gorici–Vodice na stacionaži km 23 + 800.
Magistralni plinovod M 3 se prestavi proti severovzhodu.
(2) Pod platojem cevovodnih povezav se speljejo podzemne plinovodne povezave (sesalne in tlačne) s potrebnimi
armaturami in regulacijskimi ventili, napravami za merjenje
pretoka in čiščenje plina, sprejemno-oddajno čistilno napravo
(dve enoti) in na tlačni strani odseka plinovoda za navezavo
na bodoči plinovod proti Slovenski Istri in na vzporedni plinovod M 3/1. Plinovodne povezave se od priključka speljejo
do filtrsko-separatorske postaje, nato do odcepa za oskrbo
plina za pogon plinskih turbin in drugih porabnikov plina
kompresorske postaje ter naprej do sesalnih priključkov kompresorjev. Tlačna plinovoda izza kompresorjev se vodita do
hladilnikov zemeljskega plina, mimo hladilnikov je predvidena
izvedba obvoda voda. Tlačni vod se spelje prek merilne postaje do priključka na plinovod M 3.
(3) Plinovodne povezave na platoju cevovodnih povezav morajo biti vkopane z najmanjšim mogočim nadkritjem
1,00 m.
12. člen
(elektroenergetska infrastruktura)
(1) V nadzorno-servisnem objektu se postavijo transformatorska postaja z dvema transfomatorjema in dva agregata
z električnim generatorjem. Namesti se sistem neprekinjenega napajanja različnih izhodnih napetosti. Zgradi se elektroenergetski kablovod od stojnega mesta SM07 20-kilovoltnega daljnovoda RTP Ajdovščina–RTP Razdrto do nove
transformatorske postaje na platoju kompresorske postaje
Ajdovščina.
(2) Vsi kovinski deli konstrukcij, ki so v korozivnem
mediju, se pred elektrokemično korozijo zaščitijo z izvedbo
lokalne katodne zaščite s stalnimi merilnimi mesti.
(3) Uredi se zunanja razsvetljava s cestnimi svetilkami,
ki se montirajo na fasade objektov in drogove višine 8,00 m

Stran

5950 /

Št.

55 / 26. 5. 2006

ob cestah in na platoju cevovodnih povezav. Razsvetljava
je dvonivojska: za osvetlitev pešpoti naj stojijo svetilke na
nizkih stebričkih in svetilke na drogovih, ki so namenjeni
vzdrževanju. Pri sistemu osvetljevanja objektov in površin
kompresorske postaje se uporabljajo take svetilke, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in
širše okolice, ter žarnice s čim manjšim deležem ultravijolične svetlobe. Ponoči je razsvetljava vključena le ob izrednih
razmerah (popravila, vzdrževanje itd.).
13. člen
(ogrevanje)
V nadzorno-servisnem objektu se postavi toplovodna
kotlovnica za ogrevanje plina v objektu priprave plina, za
ogrevanje prostorov nadzorno-servisnega objekta in turbinskih objektov.
14. člen
(vodovodno omrežje)
Zgradi se vodovod dimenzije DN 150 vključno s hidrantnim omrežjem od priključka na obstoječe vodovodno
omrežje v naselju Kamenice vzdolž občinske ceste do kompresorske postaje. Na kompleksu kompresorske postaje se
zgradi zanka vodovoda dimenzije DN 150 z devetimi nadzemnimi hidranti.
15. člen
(odvajanje onesnaženih voda)
(1) Vode s platoja in streh objektov se z nakloni odvajajo
v potok Puščavec, delno pa tudi na okoliški teren. Voda s
platoja ob nadzorno-servisnem objektu se zajema posebej
ter se s pomočjo razbremenilnika in lovilnika olja odvaja v
potok Puščavec.
(2) Odvod komunalnih onesnaženih voda je predviden
v nepretočno greznico, neprepustno za vodo, iz greznice pa
se odvaža na centralno čistilno napravo Ajdovščina.
(3) Odvod kondenzata iz filter separatorjev je predviden
v jekleno cisterno – rezervoar za plinski kondenzat.
16. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Zgradita se optični kabel od vstopne točke v omrežje upravljavca telekomunikacijskega omrežja ob hitri cesti
Vipava–Ajdovščina–Nova Gorica vzdolž občinske ceste do
kompresorske postaje in optični kabel od RTP Ajdovščina
vzdolž občinske ceste in trase plinovoda M 3 do kompresorske postaje.
(2) Telekomunikacijska oprema je postavljena v nadzorno-servisnem objektu.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
17. člen
(zrak)
Med gradnjo in obratovanjem se preprečuje nastanek
poškodb, ki bi povzročile uhajanje plina oziroma plinskega
kondenzata. Sipki material in nezaščitene površine se vlažijo
ter preprečuje raznos materiala z gradbišča. Med gradnjo se
upoštevajo predpisi, ki urejajo emisije za gradbeno mehanizacijo in prevozna sredstva.
18. člen
(tla)
(1) Gradbeni posegi s težkimi stroji se izvajajo v suhem
vremenu. Glineni material iz izkopa za plato kompresorske
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postaje se ne sme uporabljati za zasipanje redkih ali tipičnih
mikroreliefnih pojavov na drugih krajih, lahko pa se uporabi
za dnevno prekritje odlagališčnih celic.
(2) Vse degradirane in ranjene zemeljske površine, ki
bi morebiti nastale med gradnjo, se sonaravno in protierozijsko zaščitijo. Travnata ruša brežin se redno vzdržuje (redno
košenje).
19. člen
(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)
Treba je preprečiti vse poškodbe, ki lahko nastanejo
zaradi gaženja, nepravilnega odlaganja, mešanja horizontov
in podobno. Med gradnjo se prst odstrani in začasno odloži.
Preprečijo se nenadzorovani prevozi po kmetijskih zemljiščih.
Vse dovozne poti do kmetijskih zemljišč se po opravljenih
delih vrnejo v prejšnje stanje, prekinjene poti pa nadomestijo. Na prizadetih zemljiščih se zagotovi nadomestilo za
zmanjšanje uporabnosti (pridelovalne sposobnosti) zemljišč
in motenje posesti med gradnjo.
20. člen
(voda, vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)
(1) Med gradnjo se preprečita izlitje in spiranje goriva,
maziv in drugih strupenih snovi v površinske vode in podtalnico. Gradnja naj poteka v suhem vremenu oziroma v obdobju,
v katerem je mogoče pričakovati manj padavin.
(2) Izvedejo se vsi tehnični ukrepi za preprečevanje
onesnaženja podtalnice, vsi objekti in naprave, ki so temu
namenjeni, se redno čistijo in vzdržujejo.
(3) Pretočni profili vodotokov se redno vzdržujejo. Načrtovani posegi se izvajajo tako, da so tudi po gradnji mogoča
običajna vzdrževalna dela na vseh vodotokih in odvodnikih.
Omogočena morajo biti tudi morebitna potrebna poznejša
regulacijska dela.
(4) Plato se nasuje tako, da je omogočeno varovanje
objektov in naprav na platoju kompresorske postaje pred
vplivom visokih voda reke Vipave ter potokov Puščavec in
Podovšak. Minimalna kota ± 0,00 platoja je 88,70 m n. m.
Kota ± 0,00 objekta kompresorskih enot in reducirne postaje
plina za lastno rabo je 89,20 m. n. m, kota drugih objektov pa
na koti ± 0,00 platoja. Prečkanje potoka Puščavec z dostopno cesto se izvede s prepustom z najmanjšo zadostno varnostno višino 0,50 m nad koto stoletnih visokih voda potoka
Puščavec oziroma nad koto visokih voda reke Vipave. Plato
se izvede tako, da lahko voda nemoteno odteka.
(5) Na celotnem območju je naklon brežine platoja najmanj 1 : 3. Brežine morajo biti zaščitene pred vplivom visokih
voda s kamnitimi rebri, ki so umeščena na krajši stranici
platoja, to je na jugovzhodni strani platoja, na medsebojni
razdalji največ 40,00 m. Eno dodatno rebro se namesti tudi
na obeh daljših stranicah platoja, na razdalji največ 40,00 m
od vogala platoja. Rebra so iz kamna v betonu, na vrhu debeline 0,60 m in dobro usidrana ter prekrita z rušo (nevidna).
Nagib stranic rebra je 10 : 1.
(6) Med kompresorsko postajo in odlagališčem odpadkov se uredi odvajanje visokih voda. Na severni strani postaje se na robu platoja izvede jarek za odvajanje poplavnih
voda. Izveden je kot mulda iz kamna širine 0,80 m in globine
0,50 m z urejenim iztokom v potok Puščavec. Zemljati jarek
in struga Puščavca se redno vzdržujeta (odstranitev zarasti
in oblikovanje struge).
21. člen
(ohranjanje narave)
(1) Kompresorska postaja je na ekološko pomembnejšem območju reke Vipave in osrednjega dela Vipavske doline, kjer je življenjski prostor ogroženega kačjega pastirja
koščičnega škratca (Agrion ornatum). Upoštevajo se usmeritve, izhodišča in pogoji za ohranjanje biotske raznovrstnosti,
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navedeni v naravovarstvenih smernicah, ki so priloga državnega lokacijskega načrta.
(2) Po gradnji se vzpostavi prejšnje stanje, kadar je to
le mogoče. Odstranjene živice, posamezna drevesa in grmovnice v odprti krajini se nadomestijo. Obrežna vegetacija
se v največji možni meri ohranja in uničena nadomešča, če
to dopuščajo potrebni posegi zaradi rednega vzdrževanja
pretočnih profilov vodotoka. S posegi v obrežno vegetacijo
s sekanjem, obsekavanjem, redčenjem in zasajanjem se ne
sme spreminjati fizikalna lastnost obrežja. Za ohranjanje biotske raznovrstnosti se ohranjajo naravni elementi in danosti v
krajini, predvsem na kmetijskih zemljiščih: živice, posamezna
drevesa in grmi. Pri gradbenih delih v bližini obstoječih dreves in grmovnic se te zaščitijo v skladu s predpisi, ki urejajo
to področje. Potreba po zaščitnem posegu, vrsta, obseg in
čas takega posega se določijo v skladu z vrsto dreves in
rastlinskih sestojev ter odvisno od vrste, obsega in trajanja
gradbenega posega.
(3) Posek vegetacije, priprava gradbišča in gradnja v
čim manjši možni meri sovpadajo z obdobji razmnoževanja,
vzrejanja mladičev, gnezditvene sezone in prezimovanja.
(4) Dela potekajo takrat, ko v potokih ni vode, če pa to
ni mogoče, je treba 14 dni pred začetkom gradnje obvestiti
Ribiško družino Ajdovščina, da opravi morebitno potreben
elektroizlov rib.
(5) Odpadni material se ne sme odlagati v vodotoke.
22. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na ureditvenem območju ni evidentiranih območij kulturne dediščine. Investitor mora na ureditvenem območju
državnega lokacijskega načrta zagotoviti stalen arheološki
nadzor nad zemeljskimi deli.
23. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Izvedejo se ukrepi za zmanjšanje emisij hrupa pri
konstrukcijski izvedbi in sestavi tehnološke opreme: objekt
kompresorskih enot se pokrije s protihrupnim okrovom (akustično ohišje) in zvočno izolira, na izpuhih, mestih vstopa
zraka v kompresor in prezračevalnih kanalih se namestijo
dušilniki hrupa, dušilniki hrupa so nameščeni tudi na stebru
izpušnih vodov. Notranje stene energetskega objekta se
obdelajo z zvočno absorpcijskim materialom.
(2) Gradnja praviloma poteka podnevi, ponoči pa samo
ob neodložljivih vzdrževalnih ali drugih delih. Dopustna je
uporaba tistih delovnih naprav in mehanizacije, ki so izdelane
v skladu z normami kakovosti za emisije hrupa.
(3) Prve meritve hrupa v okolju se opravijo v skladu s
predpisi, ki urejajo hrup. Med meritvami naj vsi stroji oziroma
naprave obratujejo blizu največje obremenitve. Nadaljnji monitoring se izvaja glede na rezultate prvih meritev.
24. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Izdela se načrt zaščite in reševanja.
(2) Za zaščito pred požarom se kompresorska postaja
z vsemi stavbami, napravami in cevovodi izvede skladno s
predpisi, ki urejajo varstvo pred požarom, in predpisi, ki urejajo tehnične pogoje za graditev, obratovanje in vzdrževanje
plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov.
(3) Protipožarni in varnostni sistemi (sistemi alarmnih
naprav, sistem za zaznavanje plina, gasilna oprema) morajo biti ločeni in neodvisni od drugih sistemov. Sistemi za
zaznavanje požara morajo biti nameščeni povsod tam, kjer
je nevarnost požara: v zgradbah, delavnicah in območjih s
procesno opremo. Investitor mora za protipožarno varstvo
naročiti izdelavo požarnega elaborata.
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25. člen
(pridobivanje potrebnega materiala in odlaganje presežka
materiala)
(1) Za gradnjo platoja kompresorske postaje in rekonstrukcijo ceste mora investitor zagotoviti približno 76 500 m3
kamnitega materiala. Potreben material se pridobi iz obstoječih gramoznic, ki imajo pridobljena potrebna dovoljenja in
lahko zadostijo potrebnim količinam.
(2) Predvidenih 3500 m3 presežka materiala, ki nastne
zaradi rekonstrukcije, se odpelje in odloži na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi Poljani v občini Ajdovščina.
(3) Pri gradnji platoja se odstrani humus in se odloži na
ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta ter se
ponovno uporabi za krajinsko ureditev platoja.
VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
26. člen
(1) Načrtovane posege je mogoče izvesti v petih funkcionalno sklenjenih celotah, ki se lahko izvajajo etapno:
– 1. etapa: zgraditev mostu čez potok Puščavec z rekonstrukcijo poti in zgraditev platoja kompresorske postaje,
– 2. etapa: zgraditev komunalnih vodov za delovanje
kompresorske postaje: dveh optičnih kablov, vodovod, elektroenergetski vod, rekonstrukcija javne poti,
– 3. etapa: zgraditev prve faze kompresorske postaje:
nadzorno-servisnega objekta, objekta kompresorskih enot,
reducirne postaje lastne rabe, platoja cevovodnih povezav
z napeljavami, ki omogočajo obratovanje v smeri Nova Gorica–Ljubljana in Ljubljana–Nova Gorica, in zgraditev vseh
potrebnih komunalnih vodov za doseganje funkcionalne celote kompresorske postaje,
– 4. etapa: prestavitev odseka plinovoda M 3,
– 5. etapa: dograditev kompresorske postaje z objektom kompresorskih enot in napeljavami na platoju cevovodnih povezav.
(2) Etape se izvedejo zaporedno, razen druge in četrte,
ki ju je mogoče izvesti neodvisno od preostalih etap.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
27. člen
(monitoring)
Investitor mora zagotoviti celosten načrt in izvajanje
monitoringa za hrup, določen v Poročilu o vplivih na okolje,
ki ga je izdelal IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring,
d.d., Ljubljana, pod številko projekta P1KPAJ-B114/118A,
številka mape P1KPAJ-3P/01, v novembru 2005. Pri določitvi
točk monitoringa se smiselno upoštevajo že izvedene meritve ničelnega stanja in določbe te uredbe. V delih, kjer je to
mogoče, je treba monitoring prilagoditi drugemu obstoječemu
državnemu in lokalnemu spremljanju stanja kakovosti okolja
ter ga uskladiti z njim. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin
se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi
utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja.
Točke spremljanja stanja se zavarujejo tako, da je omogočeno stalno pridobivanje podatkov. Rezultati monitoringa so
javni, investitor pa poskrbi za dostopnost podatkov.
28. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Gradbišče se organizira tako, da gradbiščna baza ni
umeščena v neposredni bližini naselja, na območjih naravnih
vrednot, naravne dediščine, kulturne dediščine ali na drugih
varovanih območjih. Gradbišče se zavaruje tako, da se zagotovita varnost in nemotena uporaba sosednjih objektov in
zemljišč.
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(2) Prevozne poti morajo potekati po obstoječih cestah
in poteh, manipulativne površine med gradnjo so lahko na
ureditvenem območju in zemljiščih, ki nanj mejijo.
(3) Med izvajanjem del investitor zagotovi spremljanje
in nadzorovanje stanja na gradbišču.
29. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih te uredbe, so obveznosti investitorjev in izvajalcev tudi, da:
– zagotovijo ali nadomestijo dostope in dovoze do obstoječih objektov in zemljišč,
– promet med gradnjo organizirajo tako, da ne prihaja
do zastojev,
– zaradi prometne varnosti izkopane jarke označijo in
zavarujejo, še posebno ponoči,
– pred začetkom del pravočasno obvestijo upravljavce
komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih objektov in naprav ter upravljavce prometne infrastrukture, z njimi evidentirajo obstoječe objekte in naprave ter uskladijo vse posege na
območju objektov in naprav in v njihove varovalne pasove,
– izvedejo priklop srednjenapetostnega kablovoda na
distribucijski del daljnovoda in uredijo srednjenapetostno
uzankanje nove transformatorske postaje na obstoječo transformatorsko postajo »Odlagališče« z zamenjavo le-te,
– upoštevajo križanje načrtovane infrastrukture z elektroenergetskima visokonapetostnima daljnovodoma 110-kilovoltnim Ajdovščina–Idrija in 2 × 110-kilovoltnim Ajdovščina–
Divača ter približevanje stojnim mestom in vpliv daljnovodov
na objekt,
– upoštevajo potek ozemljitev daljnovodov, ki so lahko
položene do 25 m od stojnega mesta, da ozemljitev ne poškodujejo in da načrtovano infrastrukturo speljejo najmanj
3 m od najbližjega ozemljilnega kraka,
– v primeru križanja načrtovane infrastrukture z ozemljili
daljnovodov izdelajo študijo o vplivu in ustrezni zaščiti ter
elaborat izvedbe,
– za stojna mesta daljnovodov, kjer se plinovod, visikonapetostni kablovod ali vodovod približa ozemljilom za manj
kot 3 m oziroma križa ozemljila, ob prisotnosti upravljavca
daljnovoda opravijo kontrolne meritve ozemljitvene upornosti
in izdelano poročilo dostavijo upravljavcu daljnovoda,
– v objektu preprečijo nastanek previsokih napetosti
dotika in koraka ob hkratnih stikih na daljnovodu ali ob atmosferskih praznitvah z izvedbo ustreznega ozemljitvenega
sistema in izenačenjem potencialov,
– v objektu, ki je oddaljen od daljnovoda manj kot znaša višina bližnjega daljnovoda, povečana za 3 m, ne smejo
skladiščiti lahko vnetljivih materialov, streha objekta pa ne
sme biti pokrita z vnetljivim materialom,
– pod daljnovodom in v širini koridorja ne sadijo dreves,
– če je objekt pod daljnovodom ali v širini koridorja
ograjen s kovinsko mrežo, izračunajo ali izmerijo inducirano
napetost pri normalnem obratovanju daljnovoda; če je inducirana napetost višja od 65 voltov, izvedejo posebne zaščitne
ukrepe (npr. ozemljitev, galvanska ločitev ograje, zamenjava
ograje), zagotovijo najmanj 3 m varnostne oddaljenosti faznih
vodnikov daljnovoda do ograje ter mehansko in električno
ojačajo izolacijo na daljnovodu,
– za vse poškodbe oziroma motnje oskrbe, do katerih
bi morebiti prišlo na obstoječih objektih gospodarske javne
infrastrukture, pravočasno obvestijo pristojne upravljavce,
– za vsak poseg na obstoječih objektih gospodarske
javne infrastrukture predhodno pridobijo soglasje upravljavca,
– krijejo vse stroške projektiranja, predelave ali odprave
eventualnih poškodb na obstoječih objektih gospodarske
javne infrastrukture, ki bi nastali v času izgradnje oziroma pri
vzdrževalnih delih,
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– med gradnjo zagotovijo vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da se prepreči onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in
uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi,
– ob nezgodi zagotovijo takojšnje ukrepanje za to usposobljenih oseb,
– med gradnjo zagotovijo intervencijske poti,
– med gradnjo zagotovijo zaščito objektov in naprav, po
končani gradnji pa morebitne nastale poškodbe popravijo,
– po končani gradnji na območju gradbišča vzpostavijo
prejšnje stanje,
– v najkrajšem možnem času odpravijo morebitne negativne posledice in popravijo poškodbe v prostoru, nastale
zaradi gradnje in obratovanja kompresorske postaje,
– zagotovijo ribiški čuvajski službi Ribiške družine Ajdovščina dostop in nadzor nad posegom.
VIII. ODSTOPANJA
30. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri uresničitvi državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo,
če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih,
tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih
razmer najdejo tehnične rešitve, ki so oblikovno, energetskotehnično, tehnološko ali okoljevarstveno primernejše ter ne
poslabšujejo prostorskih in okoljskih razmer.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z njimi
morajo soglašati organi in organizacije, na katere se ta odstopanja nanašajo.
(3) Pri uresničitvi državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja glede dopustne gradbene površine in
višine objektov, ki sta določeni v drugem odstavku 6. člena te
uredbe. Odstopanje pri dopustni gradbeni površini je ± 15%,
pri višini objektov pa ± 10%.
(4) Etažnost objektov, določena v 6. členu te uredbe,
je lahko tudi drugačna, pri čemer je treba pri višini objektov
upoštevati določbe 6. člena te uredbe.
(5) Vse višinske kote se natančno določijo v projektih
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Določitev višinskih kot
objektov ne sme negativno vplivati na delovanje sosednjih
objektov in naprav.
(6) Izvedejo se lahko tudi nova križanja infrastrukturnih
objektov z območjem kompresorske postaje, v kolikor niso
v nasprotju s to uredbo in z njimi soglaša investitor oziroma
upravljavec kompresorske postaje.
IX. NADZOR
31. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor.
X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
32. člen
(občinski prostorski akti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta iz 4. člena te uredbe
šteje, da je spremenjen in dopolnjen občinski prostorski akt:
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje
Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/97 in 9/98, Uradni
list RS, št. 87/99, 17/03 in 96/04).
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(2) Določbe te uredbe se za območje, navedeno v
točki b) drugega odstavka in v tretjem odstavku 4. člena
te uredbe, prenehajo uporabljati, ko so na tem območju
končana ureditvena dela.

SKLEP
o spremembi predpisane obrestne mere
zamudnih obresti

33. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1. člen
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti iz prvega
odstavka 2. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/03) se spremeni tako, da
znaša 12,5 odstotkov letno.

Šifra: 00719-27/2006/6
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2005-2511-0083
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2337.

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija
2006.
Šifra: 40301-1/2006/5
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-1611-0096
Vlada Republike Slovenije

Uredba o spremembi Uredbe o preoblikovanju
podjetja Rudnik živega srebra Idrija, p.o.

Na podlagi 523. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06), 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo), 69., 73. in 76. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) in za
izvrševanje Zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v
Rudniku živega srebra Idrija (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o preoblikovanju podjetja
Rudnik živega srebra Idrija, p.o.
1. člen
V Uredbi o preoblikovanju podjetja Rudnik živega srebra
Idrija, p.o. (Uradni list RS, št. 32/95) se v 2. členu spremeni
tretji odstavek, ki se glasi:
»Sedež družbe je: Bazoviška ul. št. 2, 5280 Idrija.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36100-4/2006/5
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-2111-0074
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2338.

2. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati
Sklep o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni
list RS, št. 118/05).

Sklep o spremembi predpisane obrestne mere
zamudnih obresti

Na podlagi 2. člena Zakona o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/03) je Vlada Republike Slovenije sprejela

Janez Janša l.r.
Predsednik

2339.

Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega
akta Ekološkega sklada Republike Slovenije
kot javnega sklada

Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list
RS, št. 22/00) in 184. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
USTANOVITVENEGA AKTA
Ekološkega sklada Republike Slovenije kot
javnega sklada
1. člen
V Ustanovitvenem aktu Ekološkega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 85/04) se v
5. členu spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Naslov sklada je: Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.«.
2. člen
V prvem odstavku 25. člena se pred besedo »uprava«
doda beseda »enočlanska«.
3. člen
V 30. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– imenovanju in razrešitvi članov nadzornega sveta
in enočlanske uprave,«.
4. člen
V 31. členu se pred besedo »uprava« doda beseda
»enočlanska«.
5. člen
V 34. členu se v četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, enajsti
in dvanajsti alinei pred besedo »uprava« v različnih sklonih
doda besedo »enočlanska« v ustreznem sklonu.
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6. člen
Naslov in besedilo 39. člena se spremenita tako, da se
glasita:
»39. člen
(enočlanska uprava)
Sklad vodi in zastopa enočlanska uprava (v nadaljnjem
besedilu: direktor).
Direktorja sklada na podlagi javnega razpisa in po
predhodnem mnenju nadzornega sveta imenuje in razrešuje
vlada.
Javni razpis določi nadzorni svet.«.
7. člen
Naslov 40. člena se spremeni tako, da se beseda »uprave« nadomesti z besedo »direktorja«.
V prvem odstavku se besedilo »predsednika oziroma
člana uprave« nadomesti z besedo »direktorja«.
V drugem odstavku se besedilo »predsednik oziroma
član uprave« nadomesti z besedo »direktor«.
8. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(mandat direktorja)
Direktor je imenovan za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.«.
9. člen
42. člen se črta.
10. člen
V naslovu 43. člena se beseda »uprave« nadomesti z
besedo »direktorja«.
V prvem odstavku se beseda »Uprava« nadomesti z
besedo »Direktor«.
11. člen
V tretjem odstavku 44. člena se besedilo »Predsednik
ali član uprave« nadomesti z besedo »Direktor«, beseda
»Uprava« pa se nadomesti z besedo »Direktor«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Sporočila javnosti posredujeta predsednik nadzornega
sveta ali direktor, oziroma po njegovem pooblastilu druga
oseba.«.
Črtata se prvi in drugi odstavek.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta prvi in drugi
odstavek.
12. člen
V 45. členu se besedilo »predsednik oziroma član uprave« nadomesti z besedo »direktor«.
13. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 46. člena se
besedilo »Predsednik oziroma član uprave« nadomesti z
besedo »Direktor«.
14. člen
V 47. členu se v naslovu besedilo »člana uprave« nadomesti z besedo »direktorja«.
V prvem odstavku se besedilo »Predsednik oziroma
član uprave« nadomesti z besedo »Direktor«.
V drugem odstavku se besedilo »predsednika oziroma
člana uprave« nadomesti z besedo »direktorja«.

Uradni list Republike Slovenije
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru iz prvega odstavka tega člena ali v primeru
drugačnega prenehanja mandata direktorja v skladu s predpisi, ki urejajo javne sklade, opravlja njegovo funkcijo predsednik nadzornega sveta, vendar najdlje šest mesecev.«.
15. člen
V prvem odstavku 48. člena se besedilo »s predsednikom oziroma članom uprave« nadomesti z besedilom »z
direktorjem«.
V drugem odstavku se besedilo »predsednika oziroma
člana uprave« nadomesti z besedo »direktorja«.
16. člen
V prvem odstavku 49. člena se beseda »uprava« nadomesti z besedo »direktor«.
17. člen
V drugem odstavku 54. člena se beseda »uprava« nadomesti z besedo »direktor«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
Član uprave od 1. junija 2006 nadaljuje delo kot direktor
sklada do poteka mandatne dobe.
19. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 01401-5/2006/6
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-2511-0117
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2340.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o
vrednostih, potrebnih za pripravo programa
prestrukturiranja v vinskem letu 2006/2007

Na podlagi šestega odstavka 24. člena Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS,
št. 103/03, 121/04, 113/05 in 36/06) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o vrednostih, potrebnih
za pripravo programa prestrukturiranja
v vinskem letu 2006/2007
1. člen
V Pravilniku o vrednostih, potrebnih za pripravo programa prestrukturiranja v vinskem letu 2006/2007 (Uradni
list RS, št. 29/06), se v Prilogi 2 na koncu točke A) doda
besedilo, ki se glasi:
»V primeru rušenja teras se za napravo vinograda v vertikali upoštevajo tudi točke, dodeljene za majhno zahtevnost
del faze terasiranja na posameznem nagibu iz 4.B) točke te
priloge.«.
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-15/2006/3
Ljubljana, dne 9. maja 2006
EVA 2006-2311-0132
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

2341.

Št.

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga državnega
lokacijskega načrta za kablovod 110 kV
Pekre–Koroška vrata–Melje
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. Predloga državnega lokacijskega načrta za kablovod
110 kV Pekre–Koroška vrata–Melje, ki ga je pod številko
projekta 283-DLN/03 aprila 2006 izdelal URBIS d.o.o. Maribor (v nadaljnjem besedilu: predlog državnega lokacijskega
načrta);
2. povzetka za javnost;
3. Poročila o vplivih na okolje za kablovod 110 kV
Pekre–Koroška vrata–Melje, ki ga je pod številko projekta
S-1/06 marca 2006 izdelal ACER d.o.o. Novo mesto, ter
4. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve
predloga državnega lokacijskega načrta.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 5. junija do 5. julija 2006
javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za
prostor, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Mestne občine Maribor, Zavod za prostorsko načrtovanje, Grajska 7, Maribor,
– v prostorih Mestne četrti Studenci, Šarhova 53a, Maribor,
– v prostorih Mestne četrti Koroška vrata, Vrbanska
cesta 10, Maribor, in
– v prostorih Mestne četrti Center, Kacova ulica 1, Maribor.
Javna obravnava bo potekala 20. junija 2006 s pričetkom ob 17. uri v dvorani Mestne četrti Koroška vrata, Vrbanska cesta 10, Maribor.
III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni
predlog državnega lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.
Pripombe in predlogi se lahko do 5. julija 2006 dajo pisno na
mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ustno na javni obravnavi ali se pošljejo na elektronski
naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva«
navedejo ključne besede »DLN za kablovod Pekre–Koroška
vrata–Melje«.
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O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo,
odloči pripravljavec predloga državnega lokacijskega načrta
po predhodnem mnenju pobudnika izdelave predloga državnega lokacijskega načrta.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.gov.
si/upr) ter na krajevno običajen način v dnevniku Večer.
Št. 350-09-7/2005-BP
Ljubljana, dne 22. maja 2006
EVA 2006-2511-0128
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega
lokacijskega načrta za kablovod 110 kV
Pekre–Koroška vrata–Melje

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejme
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2342.

Pravilnik o tradicionalnih zdravilih rastlinskega
izvora

Na podlagi 36., 72. in 88. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje urejanja)
(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), Uredbo Komisije
(ES) št. 1084/2003 z dne 3. junija 2003 o pregledu sprememb
pogojev dovoljenja za promet z zdravili za uporabo v humani
medicini in zdravili za uporabo v veterinarski medicini, ki ga je
izdal pristojni organ države članice (UL L št. 159 z dne 27. 6.
2003, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1084/2003/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) ureja:
– zahteve, ki jih morajo izpolnjevati tradicionalna zdravila rastlinskega izvora;
– potrebna dokazila o medicinski uporabi v obdobju
30 let;
– poenostavljeni postopek pridobitve dovoljenja za promet (postopek registracije tradicionalnega zdravila);
– obliko in vsebino zahtevane dokumentacije v nacionalnem postopku, postopku z medsebojnim priznavanjem in
decentraliziranem postopku, ter način reševanja arbitražnih
postopkov registracije tradicionalnega zdravila rastlinskega
izvora;
– obliko in vsebino zahtevane dokumentacije, potrebne
za spremembo pogojev, podaljšanje, prenos in prenehanje
veljavnosti dovoljenja za promet s tradicionalnim zdravilom
rastlinskega izvora;
– pravila označevanja tradicionalnih zdravil rastlinskega
izvora;
– pravila oglaševanja tradicionalnih zdravil rastlinskega
izvora.
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(2) Pri pripravi vloge in dokumentacije mora predlagatelj upoštevati natančnejša navodila, ki jih je Evropska
komisija objavila v pravilih, ki urejajo zdravila v Evropski
skupnosti, The rules governing medicinal products in the
European Union, Volume 2, Notice to applicants, Medicinal
products for human use, European Commission, Directorate General III – Pharmaceuticals and Cosmetics (spletna
stran: http://pharmacos.eudra.org/F2/home.htm), podrobnejša navodila skupine za usklajevanje (Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedure,
Human Medicinal Products; v nadaljnjem besedilu: CMD(h);
spletna stran: http://heads.medagencies.org/) ter smernice,
ki jih organ, pristojen za zdravila, objavi na svoji spletni
strani: http://www.mz.gov.si oziroma zadnjem relevantnem
spletnem naslovu.
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 nadaljnjem
besedilu: zakon), se v tem pravilniku uporabljajo tudi definicije in izrazi, ki imajo naslednji pomen:
1. Tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora je tisto
zdravilo, ki kot učinkovino vsebuje izključno eno ali več rastlinskih snovi, enega ali več pripravkov rastlinskega izvora,
ali eno ali več rastlinskih snovi v kombinaciji z enim ali več
pripravki rastlinskega izvora, in ki izpolnjuje zahteve iz 3. člena tega pravilnika.
2. Rastlinske snovi so vse pretežno cele, razdrobljene
ali razrezane rastline, deli rastlin, alge, glive, lišaji v neobdelanem stanju, običajno so posušene, včasih tudi sveže.
Rastlinske snovi so tudi nekateri rastlinski izločki, ki niso
posebej obdelani. Rastlinske snovi so natančno opredeljene
z delom rastline, ki se uporablja in latinskim imenom v skladu
z binominalnim sistemom (rod, vrsta, varieteta in avtor). Izraz
rastlinske snovi ustreza izrazu rastlinske droge v Evropski
farmakopeji.
3. Pripravki rastlinskega izvora so tisti, ki so pridobljeni
z obdelavo rastlinskih snovi, kot so ekstrakcija, destilacija,
stiskanje, frakcioniranje, prečiščevanje, koncentriranje ali
fermentacija. To vključuje zdrobljene ali uprašene rastlinske
snovi, tinkture, ekstrakte, eterična olja, iztisnjene sokove in
pridobljene izločke.
4. Drugo ustrezno zdravilo je tisto, ki ima enake učinkovine ne glede na uporabljene pomožne snovi, enak ali
podoben namen uporabe, enakovredno jakost in odmerjanje
ter enak ali podoben način uporabe kot zadevno zdravilo.
5. Registracija tradicionalnega zdravila rastlinskega
izvora je poenostavljeni postopek pridobitve dovoljenja za
promet.
6. Odbor za zdravila rastlinskega izvora (HMPC) je strokovni organ Evropske agencije za zdravila (EMEA), ki pripravlja monografije Skupnosti o zdravilih rastlinskega izvora in
tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora, osnutek seznama
Skupnosti o rastlinskih snoveh, pripravkih rastlinskega izvora
in kombinacijah iz njih ter opravlja druge naloge v skladu z
Direktivo 2001/83/ES.
7. Monografije Skupnosti o zdravilih rastlinskega izvora
in tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora so povzetek
farmacevtskih, kliničnih in farmakoloških značilnosti zadevnega zdravila.
8. Seznam Skupnosti je seznam rastlinskih snovi,
pripravkov rastlinskega izvora in kombinacij iz njih, ki se
uporabljajo v tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora,
skupaj z binominalnim znanstvenim imenom, jakostjo, tradicionalnim področjem uporabe, odmerjanjem, načinom
uporabe in drugimi podatki, potrebnimi za varno uporabo
rastlinskih snovi, pripravkov rastlinskega izvora in kombinacij iz njih.
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II. ZAHTEVE ZA TRADICIONALNA ZDRAVILA
RASTLINSKEGA IZVORA
3. člen
(zahteve za tradicionalna zdravila rastlinskega izvora)
(1) Tradicionalna zdravila rastlinskega izvora morajo
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, ustrezati naslednjim zahtevam:
– imeti smejo izključno terapevtske indikacije, primerne
za tradicionalna zdravila rastlinskega izvora, ki so zaradi
svoje sestave in namena primerna za samozdravljenje;
– so izključno za dajanje v skladu z določeno jakostjo
in odmerjanjem;
– so za peroralno ali zunanjo uporabo ali za inhaliranje;
– so v tradicionalni uporabi v obdobju, predpisanem v
5. členu tega pravilnika;
– podatki o tradicionalni uporabi zdravila morajo biti
zadostni, da izdelek dokazano ni škodljiv v določenih pogojih
uporabe, farmakološki učinki ali učinkovitost zdravila pa so
verjetni na podlagi dolgotrajne uporabe in izkušenj.
(2) Zunanja uporaba iz tretje alinee prejšnjega odstavka
pomeni uporabo na koži. Če se tradicionalna uporaba nanaša na uporabo rastlinske snovi, pripravka rastlinskega izvora
ali tradicionalnega zdravila rastlinskega izvora v ustni ali nosni votlini, v danki, vagini, zunanjem sluhovodu ali na očeh,
je tudi te načine mogoče upoštevati v okviru tradicionalne
uporabe, če ni zadržkov glede varnosti in gre predvsem za
lokalno delovanje.
(3) Tradicionalna zdravila rastlinskega izvora lahko
vsebujejo tudi vitamine in minerale, če zanje obstajajo dokumentirana dokazila o varnosti, pod pogojem, da vitamini
ali minerali podpirajo delovanje rastlinskih učinkovin glede
navedenih terapevtskih indikacij.
(4) Za tradicionalna zdravila rastlinskega izvora ne štejejo zdravila, ki vsebujejo kemično definirane, izolirane sestavine rastlin (npr. mentol, glikozidi digitalisa …).
4. člen
(izpolnjevanje meril)
Če organ, pristojen za zdravila, presodi, da tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora izpolnjuje merila za pridobitev
dovoljenja za promet z zdravilom ali registracijo homeopatskega zdravila, se določbe za tradicionalna zdravila rastlinskega izvora ne uporabljajo.
5. člen
(obdobje tradicionalne uporabe)
(1) Za obdobje tradicionalne uporabe štejejo bibliografski ali drugi strokovni dokazi, da je bilo zadevno ali drugo
ustrezno zdravilo v medicinski uporabi najmanj 30 let pred
datumom vloge za registracijo, od tega najmanj 15 let v državah članicah Evropske unije. Organ, pristojen za zdravila,
lahko pridobi mnenje Odbora za zdravila rastlinskega izvora
(HMPC) o ustreznosti dokazov o dolgotrajni uporabi tega
ali drugega ustreznega zdravila, pri čemer prošnji predloži
ustrezno dokumentacijo.
(2) Šteje se, da je zahteva za medicinsko uporabo v
obdobju 30 let iz prejšnjega odstavka izpolnjena tudi, kadar
trženje izdelka ne temelji na posebnem dovoljenju. Izpolnjena
je tudi, če je bilo število ali količina sestavin zdravila v navedenem obdobju zmanjšana.
(3) Kadar se zdravilo v Evropski uniji uporablja manj
kot 15 let, vendar sicer izpolnjuje pogoje za registracijo
tradicionalnega zdravila rastlinskega izvora, organ, pristojen
za zdravila ravna v skladu s postopkom iz četrtega odstavka
16.c člena Direktive 2001/83/ES.
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6. člen
(uporaba zakonodaje)
Vse določbe zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov se nanašajo tudi na tradicionalna zdravila rastlinskega
izvora, kolikor ta pravilnik ne določa drugače.
III. REGISTRACIJA TRADICIONALNEGA ZDRAVILA
RASTLINSKEGA IZVORA
7. člen
(registracija tradicionalnega zdravila rastlinskega izvora)
(1) Tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora sme biti v
prometu le na podlagi dovoljenja za promet s tradicionalnim
zdravilom rastlinskega izvora.
(2) Za tradicionalna zdravila rastlinskega izvora se
uporablja poenostavljeni postopek pridobitve dovoljenja za
promet (postopek registracije tradicionalnega zdravila), v
katerem predlagatelju ni treba predložiti klinične dokumentacije o zdravilu.
(3) Predlagatelj in imetnik dovoljenja za promet s tradicionalnim zdravilom rastlinskega izvora morata izpolnjevati
določbe 22. člena zakona.
8. člen
(vsebina vloge za registracijo tradicionalnega zdravila
rastlinskega izvora)
(1) Vloga za registracijo tradicionalnega zdravila rastlinskega izvora mora vsebovati naslednje podatke in dokumente v skladu s Prilogo I Direktive 2001/83/ES:
– ime, naziv in naslov predlagatelja ter, kadar je to primerno, proizvajalca;
– ime zdravila;
– podatke o kakovostni in količinski sestavi zdravila z
navedbo mednarodnega nelastniškega imena (INN), ki ga
priporoča Svetovna zdravstvena organizacija, kadar tako ime
obstaja, ali navedbo ustreznega drugega splošnega imena, ki
mora praviloma vključevati tudi del rastline, ki se uporablja in
latinsko ime rastline v skladu z binominalnim sistemom (rod,
vrsta, varieteta in avtor);
– oceno možnih tveganj za okolje, ki jih predstavlja
zdravilo. Vpliv na okolje je treba oceniti in za vsak primer posebej sprejeti posebne ureditve za omejevanje tega vpliva;
– opis postopka izdelave;
– terapevtske indikacije, kontraindikacije in neželene
učinke;
– odmerjanje, farmacevtsko obliko, postopek in pot uporabe zdravila ter pričakovani rok uporabnosti;
– navedbo razlogov za previdnostne in varnostne ukrepe pri shranjevanju zdravila, pri dajanju zdravila bolnikom
ter pri odlaganju odpadkov, skupaj z navedbo vseh možnih
tveganj, ki jih zdravilo predstavlja za okolje;
– opis kontrolnih metod, ki jih uporablja izdelovalec;
– rezultate farmacevtsko-kemičnih in bioloških preskusov;
– predlog povzetka glavnih značilnosti zdravila (brez farmakoloških podatkov iz 5. točke 11. člena Direktive 2001/83/ES),
osnutek zunanje ovojnine in osnutek stične ovojnine zdravila v
naravni velikosti, skupaj z navodilom za uporabo;
– dokazilo, da ima izdelovalec dovoljenje za izdelavo
zdravil;
– podatke o že izdanih dovoljenjih za promet z zdravilom, ki je predmet vloge, ali o zavrnitvi ali preklicu teh
dovoljenj v drugih državah članicah ali v tretjih državah, ter
podrobne razloge za zavrnitev;
– bibliografske ali strokovne dokaze, da je bilo zadevno
ali drugo ustrezno zdravilo v medicinski uporabi najmanj
30 let pred datumom vložitve vloge, od tega najmanj 15 let
v Evropski uniji, vključno s podatki o tradicionalnem podro-
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čju uporabe, jakosti, odmerjanju, načinu uporabe, trajanju
uporabe;
– bibliografski pregled podatkov o varnosti skupaj z
izvedenskim poročilom in na zahtevo organa, pristojnega za
zdravila, katere koli dodatne podatke, ki so potrebni za oceno
varnosti zdravila;
– v primeru kombinacij, kakor je navedeno v 1. točki
2. člena in v tretjem odstavku 3. člena tega pravilnika, podatke iz pete alinee prvega odstavka 3. člena tega pravilnika,
ki se nanašajo na to kombinacijo; če posamezne učinkovine
niso zadosti poznane, morajo biti podatki predloženi tudi za
posamezne učinkovine.
(2) Dokumentacijo o rezultatih farmacevtsko-kemičnega
in biološkega preskušanja mora spremljati podrobni povzetek izvedenca, ki mora biti ustrezno strokovno in tehnično
usposobljen za objektiven opis in vrednotenje rezultatov
preskušanj zadevnega zdravila. To mora biti razvidno iz
njegovega predloženega življenjepisa in drugih podatkov, če
je potrebno. O izpolnjevanju svojih dolžnosti kot izvedenca
jamči s svojim podpisom.
9. člen
(vsebina vloge za tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora,
ki je na seznamu Skupnosti)
(1) Ne glede na določila prejšnjega člena predlagatelju
ni treba predložiti podatkov iz trinajste, štirinajste in petnajste alinee prvega odstavka prejšnjega člena, če se vloga
za registracijo tradicionalnega zdravila rastlinskega izvora
nanaša na rastlinsko snov, pripravek rastlinskega izvora ali
kombinacijo iz njih, ki je na seznamu Skupnosti v skladu z
Direktivo 2001/83/ES.
(2) Če rastlinska snov, pripravek rastlinskega izvora ali
kombinacija iz njih preneha biti vključena v seznam Skupnosti, se dovoljenja za promet na podlagi prejšnjega odstavka
za tradicionalna zdravila rastlinskega izvora, ki vsebujejo to
snov, prekličejo, razen če imetnik dovoljenja za promet s tradicionalnim zdravilom rastlinskega izvora v treh mesecih ne
predloži podatkov in listin, kakor jih zahteva prejšnji člen.
(3) Kadar je sprejeta monografija Evropske unije o rastlinski snovi ali pripravku rastlinskega izvora ali če je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora sestavljeno iz rastlinskih
snovi, pripravkov rastlinskega izvora ali kombinacij iz njih s
seznama Skupnosti, se uporabljajo določbe predpisa o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini
v delu, ki se nanaša na postopek z medsebojnim priznavanjem in decentralizirani postopek za pridobitev dovoljenja
za promet.
10. člen
(posebne zahteve za dokumentacijo za tradicionalna
zdravila rastlinskega izvora)
(1) Poleg splošnih zahtev za zdravila mora farmacevtsko-kemična in biološka dokumentacija za registracijo tradicionalnega zdravila rastlinskega izvora smiselno glede na
vsebino vsebovati naslednje podatke o rastlinskih snoveh in
pripravkih rastlinskega izvora:
a) podatke v zvezi z nomenklaturo rastlinske snovi:
– binominalno znanstveno ime rastline (rod, vrsta, varieteta in avtor);
– del rastline;
– opis rastlinske snovi;
– druga imena (sopomenke, navedene v drugih farmakopejah);
– laboratorijsko oznako;
b) podatke v zvezi z nomenklaturo pripravka rastlinskega izvora:
– binominalno znanstveno ime rastline (rod, vrsta, varieteta in avtor);
– del rastline;
– opis pripravka rastlinskega izvora;
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– razmerje med rastlinsko snovjo in pripravkom rastlinskega izvora;
– ekstrakcijsko topilo;
– druga imena (sopomenke, navedene v drugih farmakopejah);
– laboratorijsko oznako;
c) podatke o strukturi rastlinske snovi in pripravka rastlinskega izvora:
– fizikalno stanje;
– opis sestavin s poznanim zdravilnim učinkom ali označevalcev (molekulska formula, relativna molekulska masa,
strukturna formula, vključno z relativno in absolutno stereoizomerijo);
– opis drugih sestavin;
d) podatke o izdelovalcu rastlinske snovi:
– ime, naslov in odgovornost vsakega pridelovalca oziroma dobavitelja, vključno s pogodbeniki;
– vsako predlagano lokacijo ali objekt, vključen v pridelavo oziroma nabiranje in preskušanje rastlinske snovi;
– podatke o zagotavljanju sistema kakovosti;
e) podatke o izdelovalcu pripravka rastlinskega izvora:
– ime, naslov in odgovornost vsakega izdelovalca,
vključno s pogodbeniki;
– vsako predlagano lokacijo ali objekt, vključen v izdelavo in preskušanje pripravka rastlinskega izvora;
– podatke o izpolnjevanju načel dobre proizvodne prakse;
f) podatke o postopku izdelave rastlinske snovi in kontrol postopka, ki opisujejo:
– pridelavo in nabiranje rastlin, vključno z geografskim
izvorom zdravilne rastline;
– pogoje gojenja, pridelovanja, sušenja in shranjevanja;
– velikost serij;
g) podatke o postopku izdelave pripravka rastlinskega
izvora in kontrolah postopka, ki opisujejo:
– postopek izdelave, vključno s shemo postopka;
– topila in reagente;
– faze čiščenja;
– standardizacijo;
– velikost serij;
h) kratek povzetek o razvoju postopka izdelave rastlinske snovi in pripravka rastlinskega izvora ob upoštevanju
predlaganega načina uporabe. Primerjati je treba, kjer je to
primerno, fitokemično sestavo rastlinskih snovi in pripravkov
rastlinskega izvora, navedeno v literaturi, ter fitokemično sestavo tistih rastlinskih snovi in pripravkov rastlinskega izvora,
ki jih kot učinkovine vsebuje tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora, ki je predmet vloge;
i) razlago strukture in drugih značilnosti rastlinske snovi
s podatki o botaničnih, makroskopskih, mikroskopskih in fitokemičnih lastnostih, ter če je potrebno, o biološki aktivnosti;
j) razlago strukture in drugih značilnosti pripravka rastlinskega izvora s podatki o fitokemični sestavi in fizikalnokemijskih lastnostih, ter če je potrebno, o biološki aktivnosti;
k) specifikacije rastlinske snovi in pripravka rastlinskega
izvora;
l) podatke o analiznih postopkih, ki se uporabljajo za
preskuse rastlinske snovi in pripravka rastlinskega izvora;
m) podatke o validaciji analiznih postopkov za preskušanje rastlinske snovi in pripravka rastlinskega izvora;
n) podatke o serijah in rezultate analiz serij rastlinske
snovi in pripravka rastlinskega izvora;
o) utemeljitev specifikacij rastlinske snovi in pripravka
rastlinskega izvora;
p) podatke o referenčnih standardih ali referenčnih snoveh, uporabljenih za preskušanje rastlinske snovi in pripravka
rastlinskega izvora;
r) kratek povzetek razvoja formulacije (sestave in farmacevtske oblike) tradicionalnega zdravila rastlinskega izvora
ob upoštevanju predlaganega načina uporabe. Primerjati
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je treba, kjer je to primerno, fitokemično sestavo zdravila
oziroma zdravil rastlinskega izvora, navedeno v literaturi,
ter fitokemično sestavo tradicionalnega zdravila rastlinskega
izvora, ki je predmet vloge.
(2) Kadar je rastlinska snov ali pripravek rastlinskega izvora predmet monografije Evropske farmakopeje, predlagatelj lahko zaprosi za certifikat ustreznosti Evropske direkcije
za kakovost zdravil (EDQM).
(3) Podatke o rastlinski snovi iz prvega in drugega odstavka tega člena je treba predložiti tudi, če je učinkovina v
tradicionalnem zdravilu rastlinskega izvora pripravek rastlinskega izvora.
11. člen
(oblika in način predložitve vloge za registracijo
tradicionalnega zdravila rastlinskega izvora)
(1) Podatke in dokumente v vlogi za registracijo tradicionalnega zdravila rastlinskega izvora mora predlagatelj predložiti v obliki skupnega tehničnega dokumenta (v nadaljnjem
besedilu: CTD), pri čemer mora smiselno uporabljati določbe
predpisa o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini, ter upoštevati navodila in smernice iz drugega
odstavka 1. člena tega pravilnika.
(2) Za način predložitve vloge za registracijo tradicionalnega zdravila rastlinskega izvora se smiselno uporablja
predpis o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v
humani medicini.
12. člen
(vrste postopkov registracije tradicionalnega zdravila)
(1) Registracija tradicionalnega zdravila rastlinskega
izvora poteka po nacionalnem postopku za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom iz 38. člena zakona.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega člena, se uporabljajo določbe predpisa o dovoljenju za promet z zdravilom za
uporabo v humani medicini v delu, ki se nanaša na postopek
z medsebojnim priznavanjem in decentralizirani postopek za
pridobitev dovoljenja za promet, kadar je sprejeta monografija Evropske unije o rastlinski snovi ali pripravku rastlinskega
izvora ali če je zdravilo rastlinskega izvora sestavljeno iz
rastlinskih snovi, pripravkov rastlinskega izvora ali kombinacij
iz njih s seznama Skupnosti.
13. člen
(vsebina dovoljenja za promet s tradicionalnim zdravilom
rastlinskega izvora)
(1) Dovoljenje za promet s tradicionalnim zdravilom
rastlinskega izvora se izda na podlagi popolne vloge ter
pozitivne ocene kakovosti in varnosti, ugotovljene na podlagi
tradicionalne uporabe.
(2) Sestavni deli dovoljenja za promet so:
– odobreni povzetek glavnih značilnosti zdravila;
– odobreno navodilo za uporabo;
– odobreni osnutek ovojnine.
(3) Imetnik dovoljenja za promet s tradicionalnim zdravilom rastlinskega izvora mora ob koncu postopka posredovati
organu, pristojnemu za zdravila, sestavne dele dovoljenja za
promet v papirni in elektronski obliki.
14. člen
(zavrnitev izdaje dovoljenja za promet s tradicionalnim
zdravilom rastlinskega izvora)
Izdaja dovoljenja za promet s tradicionalnim zdravilom
rastlinskega izvora se zavrne, če vloga ne ustreza določbam
tega pravilnika ali če:
– kakovostna ali količinska sestava zdravila ne ustreza
deklarirani,
– terapevtske indikacije niso v skladu s predpisanimi
pogoji,
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– zdravilo bi bilo lahko škodljivo ob običajni uporabi,
– podatki o tradicionalni uporabi niso zadostni, zlasti če
farmakološki učinki ali učinkovitost niso verjetni na podlagi
dolgotrajne uporabe in izkušenj ali
– kakovost zdravila ni zadovoljivo dokazana.
15. člen
(spremembe pogojev, podaljšanje, prenos in prenehanje
dovoljenja za promet s tradicionalnim zdravilom
rastlinskega izvora)
(1) Za spremembe pogojev, podaljšanje, prenos in prenehanje dovoljenja za promet s tradicionalnim zdravilom
rastlinskega izvora se smiselno uporabljajo določbe predpisa
o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani
medicini.
(2) Ko rastlinska snov, pripravek rastlinskega izvora ali
kombinacija iz njih pride na seznam Skupnosti oziroma je
zanje pripravljena monografija Skupnosti, imetnik dovoljenja
za promet s tradicionalnim zdravilom rastlinskega izvora, ki
vsebuje to rastlinsko snov, pripravek rastlinskega izvora ali
kombinacijo iz njih, uskladi informacije o zdravilu in za to
vloži ustrezen tip spremembe že odobrenega dovoljenja za
promet.
IV. OZNAČEVANJE
16. člen
(označevanje tradicionalnega zdravila rastlinskega izvora)
(1) Tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora mora biti
označeno in imeti navodilo za uporabo v skladu s predpisi
o označevanju zdravil in navodilu za uporabo. Poleg tega
morata ovojnina in navodilo za uporabo vsebovati še navedbe, da:
– gre za tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za
navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi
dolgotrajnih izkušenj;
– naj se uporabnik posvetuje z zdravnikom ali s farmacevtom, če se znaki bolezni med uporabo zdravila ne
izboljšajo ali če se pojavijo neželeni učinki, ki niso navedeni
v navodilu za uporabo.
(2) V posameznih primerih organ, pristojen za zdravila,
lahko zahteva, da je na ovojnini in v navodilih za uporabo
navedena tudi vrsta tradicije.
V. OGLAŠEVANJE
17. člen
(oglaševanje tradicionalnega zdravila rastlinskega izvora)
(1) Poleg zahtev predpisov o oglaševanju zdravil mora
vsako oglaševanje tradicionalnega zdravila rastlinskega izvora, vsebovati še naslednjo navedbo:
»<Ime zdravila> je tradicionalno zdravilo rastlinskega
izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na
podlagi dolgotrajnih izkušenj.«
(2) Navedba iz prejšnjega odstavka mora biti glede na
vrsto medija v pisni ali govorni obliki. Pisna navedba mora
biti poudarjena (npr.: krepko, barvno izstopajoče, v okviru) v
taki velikosti črk, da jo je mogoče normalno prebrati in je ni
mogoče spregledati. Govorna navedba mora biti razločna
in razumljiva. Pri oglasih na medmrežju mora biti navedba
prikazana kot sestavni del glavne strani oglasa in ne kot
povezava nanjo.

Št.

55 / 26. 5. 2006 /

Stran

5959

VI. KONČNA DOLOČBA
18. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-17/2006
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2004-2711-0134
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

2343.

Pravilnik o registraciji istospolnih partnerskih
skupnosti

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05)
izdaja minister, pristojen za delo, družino in socialne zadeve,
v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve,

PRAVILNIK
o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določajo način vodenja registra
istospolnih partnerskih skupnostih (v nadaljnjem besedilu
register), potrebne listine za registracijo, pogoji, ki jih mora
izpolnjevati uradna oseba upravne enote iz tretjega odstavka
6. člena Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti
(Uradni list RS, št. 65/05, v nadaljnjem besedilu zakon), in
minimalni standardi za uradne prostore in njihovo opremljenost.
(2) S tem pravilnikom se predpisuje tudi obrazec izjave
bodočih partnerjev, da želita registrirati skupnost iz tretjega
odstavka 6. člena zakona (v nadaljnjem besedilu skupnost),
obrazec vloge za prenehanje skupnosti iz drugega odstavka
25. člena zakona, obrazec potrdila o registraciji in potrdila
prenehanju skupnosti.
2. člen
(uporaba predpisov)
Za pristojnost, način vodenja registra, zbiranje in posredovanje podatkov iz registra uporabnikom, metodologijo
in pogoje za vodenje in vzdrževanje registra, popravo napak,
način obnove registra in način posredovanja podatkov iz registra se uporabljajo predpisi, ki urejajo matični register, če s
tem pravilnikom ni drugače določeno.
3. člen
(pojem registra)
Register istospolnih partnerskih skupnosti je računalniško vodena zbirka podatkov, ki se vodi v okviru obstoječega
matičnega registra. V register se vpisuje registracija in prenehanje skupnosti na območju Republike Slovenije ter drugi
podatki, ki jih določa zakon.
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4. člen
(pristojnost)
Za postopek registracije in vpis podatkov v register je
pristojna upravna enota.
II. LISTINE, POTREBNE ZA REGISTRACIJO
SKUPNOSTI
5. člen
(prijava)
Osebi, ki nameravata registrirati skupnost, se prijavita
pri matičarju upravne enote, kjer želita registrirati skupnost.
6. člen
(listine)
(1) Matičar pridobi potrebne podatke iz uradnih evidenc v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo ZUP UPB2).
(2) Če je bodoči partner rojen v tujini in podatek o rojstvu ni vpisan v matični register, priloži izpisek o rojstvu.
(3) Če je bodoči partner v tujini že sklenil zakonsko
zvezo ali registriral skupnost, ki je vpisana tudi v evidence
v Republiki Sloveniji, in iz priloženih listin ni razvidno, da je
zakonska zveza ali skupnost prenehala ali bila razveljavljena,
mora priložiti tudi listino, ki dokazuje njeno prenehanje.
(4) Če eden od bodočih partnerjev ni državljan Republike Slovenije, priloži izpisek o rojstvu, dokazilo o državljanstvu
in o prebivališču ter dokazilo pristojnega tujega organa, da ni
zadržkov za registracijo skupnosti oziroma da je samskega
stanu in nima registrirane partnerske skupnosti.
7. člen
(dokazovanje)
Za dokazovanje osebnega statusa tujega državljana
in izpolnjevanje pogojev za registracijo skupnosti, izpiski
in druge listine ne smejo biti starejše kakor šest mesecev,
razen listin, izdanih v državah, kjer se izpisek izda praviloma
samo enkrat in dokazuje le posamezno matično dejstvo, ne
pa osebnega statusa vpisanega.
III. NAČIN VODENJA REGISTRA
8. člen
(vodenje registra)
Registracija in prenehanje registracije se vodi v okviru
matičnega registra in se vpisuje v evidenco sprememb osebnega stanja državljanov Republike Slovenije.
9. člen
(vpisovanje podatkov)
Registracija in prenehanje skupnosti se vpiše v register
na podlagi izjav partnerjev, da želita registrirati skupnost,
pravnomočnih sodnih odločb o razveljavitvi skupnosti, upravnih odločb o prenehanju skupnosti in iz obstoječih zbirk
podatkov upravnih enot.
10. člen
(podlaga za vpis skupnosti)
(1) Registracija skupnosti se v matični register vpiše
na podlagi izjave bodočih partnerjev iz tretjega odstavka
6. člena zakona.
(2) Izjavo, da želita registrirati skupnost, podpišeta bodoča partnerja in matičar, ki vodi postopek registracije.
(3) Izjava iz prvega odstavka tega člena se izda na
obrazcu št. 1 iz priloge k temu pravilniku.
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(4) Na območjih, določenih s statuti občin, kjer živita
madžarska in italijanska narodna skupnost, se izjava izda na
obrazcu št. 2 oziroma št. 3 iz priloge k temu pravilniku.
11. člen
(podlaga za vpis neveljavnosti ali prenehanja skupnosti)
(1) Neveljavnost skupnosti se vpiše v register na podlagi pravnomočne sodne odločbe.
(2) Sodišče mora sodno odločbo, s katero izreče registracijo skupnosti za neveljavno, poslati pristojni upravni
enoti v petnajstih dneh od dneva njene pravnomočnosti.
(3) Prenehanje skupnosti po 25. členu zakona se vpiše
v register na podlagi pravnomočne upravne odločbe, vpisa
smrti partnerja v matični register ali izpiska o smrti partnerja,
ki ga je izdal tuji organ.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI URADNA
OSEBA
12. člen
(uradna oseba)
Uradna oseba, pristojna za postopek registracije in za
vpis podatkov v register, je matičarka ali matičar (v nadaljnjem besedilu matičar) upravne enote, na območju katere je
bila skupnost prijavljena.
V. MINIMALNI STANDARDI ZA URADNE PROSTORE IN
NJIHOVO OPREMLJENOST
13. člen
(uradni prostori)
(1) Postopek registracije skupnosti po 7. členu zakona
se opravi v uradnih prostorih upravne enote, pri kateri želita
bodoča partnerja registrirati skupnost.
(2) Postopek registracije skupnosti se opravi v uradnih
prostorih, ki jih določi načelnik pristojne upravne enote. Registracijo opravi matičar ob navzočnosti obeh partnerjev.
(3) Uradni prostor mora biti svetel in urejen. V prostoru
morajo biti postavljeni državni simboli, skladno s predpisi, ki
urejajo njihovo uporabo.
14. člen
(čas za postopek registracije)
Postopek registracije se opravi v času, ki ga določi načelnik upravne enote v okviru uradnih ur in glede na možnosti
posamezne upravne enote.
VI. OBRAZCI
15. člen
(potrdila)
(1) Pristojni organ izda iz registra na zahtevo upravičenca potrdilo o registraciji skupnosti ali potrdilo o prenehanju
skupnosti.
(2) Potrdilo iz registra izda pristojni organ, ne glede na
to, kje je bila vpisana registracija skupnosti.
(3) Potrdilo se lahko izda v elektronski ali fizični obliki.
16. člen
(obrazci potrdil)
(1) Potrdilo o registraciji skupnosti se izda na obrazcu
št. 4 iz priloge k temu pravilniku, na območjih, določenih s
statuti občin, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost, pa na obrazcu št. 5 oziroma št. 6 iz priloge k
temu pravilniku.
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(2) Potrdilo o prenehanju skupnosti se izda na obrazcu
št. 7 iz priloge k temu pravilniku, na območjih, določenih s
statuti občin, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost, pa na obrazcih št. 8 oziroma št. 9 iz priloge k
temu pravilniku.
17. člen
(izpiski iz matičnega registra)
Zaznamek o registraciji skupnosti se vpiše v izpisek
iz matičnega registra o rojstvu in v izpisek iz matičnega
registra o smrti (obrazec št. 5 in št. 11 k Pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru), zaznamek o registraciji
in prenehanju skupnosti pa v izpisek iz matičnega registra
(obrazec št. 14 k Pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem
registru).
18. člen
(obrazec vloge za prenehanje skupnosti)
(1) Vloga za prenehanje skupnosti se poda na obrazcu
št. 10 iz priloge k temu pravilniku, na območjih, določenih s
statuti občin, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost pa na obrazcu št. 11 oziroma št. 12 iz priloge
k temu pravilniku.
(2) Obrazci potrdil iz registra in drugi obrazci, določeni s
tem pravilnikom, so kot priloga njegov sestavni del.
19. člen
(veljavnost in začetek uporabe)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
23. julija 2006.
Št. 01701-74/2005
Ljubljana, dne 26. aprila 2006
EVA 2005-2611-0119
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
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UPRAVNA ENOTA
Republika Slovenija
IZJAVA O REGISTRACIJI ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI

Obrazec št. 1

Datum registracije skupnosti
Kraj registracije skupnosti
1. Partner
Priimek
Ime
EMŠO
Spol
2. Partner
Priimek
Ime
EMŠO
Spol
Izjavljava, da sva se svobodno odloþila/li registrirati istospolno partnersko skupnost in da imava izpolnjene pogoje za registracijo skupnosti.

Partnerja:

_____________________________
_____________________________

M.P.

_________________________________
Priimek in ime matiþarja

Priloge

6
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Stran
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UPRAVNA ENOTA
Republika Slovenija
KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉG
Szlovén Köztársaság
IZJAVA O REGISTRACIJI ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI
NYILATKOZAT AZONOS NEMĥ PARTNERI KÖZÖSSÉG BEJEGYZÉSÉRėL

Obrazec št. 2

Datum registracije skupnosti
A közösség bejegyzési dátuma
Kraj registracije skupnosti
A közösség bejegyzési helye
1. Partner/1. Partner
Priimek
Családi név
Ime
Utónév
EMŠO
SZEMÉLYI SZÁM
Spol
Neme
2. Partner/2. Partner
Priimek
Családi név
Ime
Utónév
EMŠO
SZEMÉLYI SZÁM
Spol
Neme

Izjavljava, da sva se svobodno odloþila/li registrirati istospolno partnersko skupnost in da imava izpolnjene pogoje za registracijo skupnosti.
Kijelentjük, hogy szabad elhatározásból döntöttünk az azonos nemĦ partneri közösség bejegyzésérĘl, és teljesítjük a feltételeket a közösség bejegyzéséhez.

Partnerja/Partnerek:

_____________________________
_____________________________

M.P.
P.H .

_________________________________
Priimek in ime matiþarja

Az anyakönyvvezetĘ családi-és utóneve

7
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UPRAVNA ENOTA
Republika Slovenija
UNITÀ AMMINISTRATIVA
Republica di Slovenia
Obrazec št. 3
IZJAVA O REGITRACIJI ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI
DICHIARAZIONE DI REGISTRAZIONE DI UNIONE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
Datum registracije skupnosti
Data di registrazione dell'unione
Kraj registracije skupnosti
Luogo di registrazione dell'unione
1. Partner/1. Partner
Priimek
Cognome
Ime
Nome
EMŠO
CAUC
Spol
Sesso
2. Partner/2. Partner
Priimek
Cognome
Ime
Nome
EMŠO
CAUC
Spol
Sesso

Izjavljava, da sva se svobodno odloþila/li registrirati istospolno partnersko skupnost in da imava izpolnjene pogoje za registracijo skupnosti.
Si dichiara di aver deciso liberamente di voler optare per la registrazione dell'unione tra persone dello stesso sesso e si specifica che
entrambi/e si è in possesso dei requisiti richiesti per detta registrazione.

Partnerja/Partner:
_____________________________
_____________________________

M.P.
Timbro

_________________________________

Priimek in ime matiþarja
Cognome e nome dell'ufficiale di stato civile

8
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UPRAVNA ENOTA
Republika Slovenija
POTRDILO O REGISTRACIJI ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI

Obrazec št. 4

Datum registracije skupnosti
Kraj registracije skupnosti
1. Partner
Priimek
Ime
EMŠO
Spol
2. Partner
Priimek
Ime
EMŠO
Spol

Šifra:
Datum:

M.P.

9

_______________________________
Priimek in ime matiþarja

Stran
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UPRAVNA ENOTA
Republika Slovenija
KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉG
Szlovén Köztársaság
POTRDILO O REGISTRACIJI ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI
IGAZOLÁS AZONOS NEMĥ PARTNERI KÖZÖSSÉG BEJEGYZÉSÉRėL

Obrazec št. 5

Datum registracije skupnosti
A közösség bejegyzési dátuma
Kraj registracije skupnosti
A közösség bejegyzési helye
1. Partner/1. Partner
Priimek
Családi név
Ime
Utónév
EMŠO
SZEMÉLYI SZÁM
Spol
Neme
2. Partner/2. Partner
Priimek
Családi név
Ime
Utóné
EMŠO
Személyi szám
Spol
Neme
Šifra/Jelige:
Datum/ Dátum:

M.P.
P.H.

10

_______________________________
Priimek in ime matiþarja
Az anyakönyvvezetĘ családi-és utóneve
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UPRAVNA ENOTA
Republika Slovenija
UNITÀ AMMINISTRATIVA
Republica di Slovenia
Obrazec št. 6
POTRDILO O REGISTRACIJI ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI
CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DI UNIONE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
Datum registracije skupnosti
Data di registrazione dell'unione
Kraj registracije skupnosti
Luogo di registrazione dell'unione
1. partner/1. partner
Priimek
Cognome
Ime
Nome
EMŠO
CAUC
Spol
Sesso
2. partner/2. partner
Priimek
Cognome
Ime
Nome
EMŠO
CAUC
Spol
Sesso
Šifra/Codice:
Datum/Data:

M.P.
Timbro

11

_______________________________

Priimek in ime matiþarja
Cognome e nome dell'ufficiale di stato civile

Stran
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UPRAVNA ENOTA
Republika Slovenija
POTRDILO O PRENEHANJU ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI

Obrazec št. 7

Datum prenehanja
registracije
1. Partner
Priimek
Ime
EMŠO
Spol
2. Partner
Priimek
Ime
EMŠO
Spol

Šifra:
Datum:

M.P.

12

_________________________________
Priimek in ime matiþarja
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UPRAVNA ENOTA
Republika Slovenija
KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉG
Szlovén Köztársaság
UPRAVNA ENOTA
Republika Slovenija
Obrazec št. 8
KÖZIGAZGATÁSI
EGYSÉG
POTRDILO O PRENEHANJU ISTOSPOLNE
PARTNERSKE SKUPNOSTI
Szlovén
Köztársaság
IGAZOLÁS AZONOS NEMĥ
PARTNERI
KÖZÖSSÉG MEGSZĥNÉSÉRėL
Obrazec št. 8
Datum prenehanja
POTRDILO O PRENEHANJU ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI
registracije
IGAZOLÁS AZONOS NEMĥ PARTNERI KÖZÖSSÉG MEGSZĥNÉSÉRėL
Bejegyzés megszĦnésének
dátuma
Datum prenehanja
registracije
1. Partner/1. Partner
Bejegyzés megszĦnésének
dátuma
Priimek
Családi név
1. Partner/1. Partner
Ime
Priimek
Utónév
Családi név
EMŠO
Ime
SZEMÉLYI SZÁM
Utónév
Spol
EMŠO
Neme
SZEMÉLYI SZÁM
2. Partner/2. Partner
Spol
Priimek
Neme
Családi név
2. Partner/2. Partner
Ime
Priimek
Utónév
Családi név
EMŠO
Ime
SZEMÉLYI SZÁM
Utónév
Spol
EMŠO
Neme
SZEMÉLYI SZÁM
Šifra/Jelige:
Datum/Dátum:
Spol
Neme
Šifra/Jelige:
Datum/Dátum:

M.P.
P.H
M.P.
P.H

13

__________________________________
Priimek in ime matiþarja
Az anyakönyvvezetĘ családi-és utóneve
__________________________________
Priimek in ime matiþarja
Az anyakönyvvezetĘ családi-és utóneve
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UPRAVNA ENOTA
Republika Slovenija
UPRAVNA
ENOTA
UNITÀ
AMMINISTRATIVA
RepublikadiSlovenija
Republica
Slovenia
UNITÀ AMMINISTRATIVA
Republica di Slovenia
Obrazec št. 9
POTRDILO O PRENEHANJU ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI
Obrazec št. 9
CERTIFICATO DI CESSAZIONE DELL'UNIONE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
POTRDILO O PRENEHANJU ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI
CERTIFICATO DI CESSAZIONE DELL'UNIONE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
Datum prenehanja registracije
Data di cessazione della
Datum
prenehanja registracije
registrazione
Data di cessazione della
1.registrazione
Partner/1. Partner
1.Priimek
Partner/1. Partner
Cognome
Priimek
Cognome
Ime
Nome
Ime
Nome
EMŠO
CAUC
EMŠO
CAUC
Spol
Sesso
2.Spol
Partner/2. Partner
Sesso
2.Priimek
Partner/2. Partner

Cognome

Priimek
Cognome
Ime
Nome
Ime
Nome
EMŠO
CAUC
EMŠO
CAUC
Spol
Sesso
Spol
Šifra/Codice:
Sesso
Datum/Data:
Šifra/Codice:
Datum/Data:

M.P.
Timbro
M.P.
Timbro

__________________________________
Priimek in ime matiþarja
__________________________________
Cognome e nome dell'ufficiale di stato civile
Priimek in ime matiþarja
Cognome e nome dell'ufficiale di stato civile

14
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Stran

5971

Obrazec št. 10

Ime in priimek vlagatelja…………………………….
Naslov……………………….(ulica in hišna številka)
………………………………(poštna številka in kraj)
UPRAVNA ENOTA
REPUBLIKA SLOVENIJA
……………………………………..
…………………………………….. (Naslov)
……………………………………..

VLOGA ZA PRENEHANJE ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI
I. PODATKI O VLAGATELJU (-ICI):
Priimek in ime: ……………………………………………………...................................................................
Stalno ali zaþasno bivališþe: …………………………………………. Pošta: …………………………. ……
Državljanstvo: ………………………………… ……………………. EMŠO: ………………………………

Na podlagi 25. þlena Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/2005)
vlagam zahtevo za prenehanje istospolne partnerske skupnosti.
II. PODATKI O REGISTRACIJI SKUPNOSTI:
Datum registracije skupnosti
Kraj registracije
skupnosti
1. partner
Priimek
Ime
EMŠO
Spol
2. partner
Priimek
Ime
EMŠO
Spol
V…………….., dne ………200..

Podpis vlagatelja (-ice)

_________________________
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Obrazec št. 11

Ime in priimek vlagatelja
A kérelmezĘ családi-és utóneve ……………………………………………..
Ime
in priimek vlagatelja
Naslov
(ulica in hišna številka)
A
kérelmezĘ
családi-és utóneve ……………………………………………..
Lakcím
…………………………………….(utca
és házszám)
Naslov
(ulica inštevilka
hišna številka)
(poštna
in kraj)
Lakcím
…………………………………….(utca ésirányítószám
házszám) és település)
……………………………………………..(postai
(poštna številka in kraj)
……………………………………………..(postai
irányítószám és település)
UPRAVNA
ENOTA/ KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉG
REPUBLIKA SLOVENIJA/SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG
UPRAVNA ENOTA/ KÖZIGAZGATÁSI
(Naslov) EGYSÉG
REPUBLIKA
SLOVENIJA/SZLOVÉN
KÖZTÁRSASÁG
………………………………….
(Lakcím)
(Naslov)
…………………………………. (Lakcím)

Obrazec št. 11

VLOGA ZA PRENEHANJE ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI
KÉRELEM
NEMĥ ISTOSPOLNE
PARTNERI KÖZÖSSÉG
MEGSZĥNÉSÉRE
VLOGA ZAAZONOS
PRENEHANJE
PARTNERSKE
SKUPNOSTI
KÉRELEM
AZONOS
NEMĥ
PARTNERI
KÖZÖSSÉG
MEGSZĥNÉSÉRE
I. PODATKI O VLAGATELJU (-ICI)/ A KÉRELMEZė ADATAI
I. PODATKI O VLAGATELJU (-ICI)/ A KÉRELMEZė ADATAI

Priimek in ime:
Családi és utónév: ……………………………………………………………………………………………….
Priimek
ime: prebivališþe:
Stalno aliinzaþasno
Pošta:
Családi
utónév:
……………………………………………………………………………………………….
Állandóésvagy
ideiglenes
lakóhely: ………………………………… Irányítószám: ………………………….
Stalno
ali zaþasno prebivališþe:
Pošta:
Državljanstvo:
EMŠO:
Állandó
vagy
ideiglenes
lakóhely:
…………………………………
Irányítószám:SZÁM:
………………………….
Állampolgárság: ……………………………………………………. SZEMÉLYI
…………………..
Državljanstvo:
EMŠO:
Állampolgárság:
…………………………………………………….
SZEMÉLYI
Na
podlagi 25. þlena
Zakona o registraciji istospolne partnerske
skupnosti SZÁM:
(Uradni…………………..
list RS, št. 65/2005) vlagam

zahtevo za prenehanje istospolne partnerske skupnosti.
Na podlagi 25. þlena Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/2005) vlagam
Az azonos nemĦ partneri közössség bejegyzésérĘl szóló törvény 25 §-a értelmében (SZK Hivatalos Közlöny,
zahtevo za prenehanje istospolne partnerske skupnosti.
65/2005 sz.) benyújtom az azonos nemĦ partneri közösség megszĦnésére vonatkozó kérelmemet.
Az azonos nemĦ partneri közössség bejegyzésérĘl szóló törvény 25 §-a értelmében (SZK Hivatalos Közlöny,
65/2005 sz.) benyújtom az azonos nemĦ partneri közösség megszĦnésére vonatkozó kérelmemet.

II. PODATKI O REGISTRACIJI SKUPNOSTI
II.
ADATOK AOKÖZÖSSÉG
BEJEGYZÉSÉRėL:
II. PODATKI
REGISTRACIJI
SKUPNOSTI
Datum
registracije
skupnosti
II. ADATOK A KÖZÖSSÉG BEJEGYZÉSÉRėL:
A
közösség
bejegyzési
dátuma
Datum
registracije
skupnosti
Kraj
registracije
skupnosti
A közösség
bejegyzési
dátuma
A
közösség
bejegyzési
helye
Kraj registracije skupnosti
A közösség bejegyzési helye
1. partner/1. partner
név
1.Priimek/Családi
partner/1. partner
Ime/Utónév
Priimek/Családi
név
EMŠO/SZEMÉLYI SZÁM
Ime/Utónév
Spol/Neme
EMŠO/SZEMÉLYI
SZÁM
Spol/Neme
2. partner/2. partner
név
2.Priimek/Családi
partner/2. partner
Ime/Utónév
Priimek/Családi
név
EMŠO/SZEMÉLYI SZÁM
Ime/Utónév
Spol/Neme
EMŠO/SZEMÉLYI
SZÁM
VSpol/Neme , dne
200..
Kelt:……………..,
200.....................
V
, dne
200..
Kelt:…………….., 200.....................

Podpis vlagatelja (-ice)
A
kérelmezĘ
aláírása
Podpis
vlagatelja
(-ice)
A kérelmezĘ aláírása

_____________________________________
_____________________________________
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Stran

5973

Obrazec št. 12

Ime in priimek vlagatelja
Nome e cognome dell'istante ………………………………………………
Naslov
(ulica in hišna številka)
Indirizzo…………………………………. (via e numero civico)
(poštna številka in kraj)
…………………………………………….(codice postale e luogo)
UPRAVNA ENOTA/UNITÀ AMMINISTRATIVA
REPUBLIKA SLOVENIJA/REPUBBLICA DI SLOVENIA
(Naslov)
………………………………….(Indirizzo)

VLOGA ZA PRENEHANJE ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI
ISTANZA DI CESSAZIONE DELL'UNIONE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
I. PODATKI O VLAGATELJU (-ICI)/GENERALITÀ DELL'ISTANTE:
Priimek in ime
Cognome e nome: ………………………………….............................................................................................
Stalno ali zaþasno prebivališþe
Pošta:
Residenza permanente o temporanea: ................................................. Posta: ………………………………….
Državljanstvo:
EMŠO:
Nazionalità: …………………………………………………………. CAUC: …………………………………

Na podlagi 25. þlena Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/2005) vlagam
zahtevo za prenehanje istospolne partnerske skupnosti.
Ai sensi dell'art. 25 della Legge recante norme in materia di registrazione delle unioni tra persone dello stesso
sesso (Gazzetta Ufficiale RS, n. 65/2005), si presenta istanza di cessazione dell'unione tra persone dello stesso
sesso.

II. PODATKI O REGISTRACIJI SKUPNOSTI:
II. DATI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DELL'UNIONE:
Datum registracije skupnosti
Data di registrazione dell'unione
Kraj registracije skupnosti
Luogo di registrazione dell'unione
1. partner/1. partner
Priimek/Cognome
Ime/Nome
EMŠO/CAUC
Spol/Sesso
2. partner/2. partner
Priimek/Cognome
Ime/Nome
EMŠO/CAUC
Spol/Sesso
V
, dne
200..
A…………….. , li ………….... 200..

Podpis vlagatelja (-ice)
Firma dell'istante

_________________________
17
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OBČINE

DIVAČA

BREŽICE
2344.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih
prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Brežice za obdobje od leta 1986–2000

Na podlagi 21. člena Zakon o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter 16. člena statuta Občine Brežice je Občinski svet Občine Brežice
na 26. seji dne 16. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih
prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Brežice za obdobje od leta 1986–2000
1. člen
V 2. členu Odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih
in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Brežice za obdobje
od leta 1986–2000 (Uradni list RS, št. 79/97) se doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Z dolgoročnim in srednjeročnim planskim aktom ni
usklajen:
– Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske
Nova vas (Uradni list SRS, št. 12/70, 66/00 – Odločba US,
Uradni list RS, št. 57/96),
– Odlok o zazidalnem načrtu Cerklje (Uradni list SRS,
št. 19/85, 66/00 – Odločba US, Uradni list RS, št. 4/02),
– Odlok o zazidalnim načrtu za 8 weekend hišic na
Griču (Uradni list SRS, št. 24/66, 66/00 – Odločba US).«
2. člen
Prostorsko ureditveni pogoji za Občino Brežice (Uradni list SRS, št. 38/87) se izvajajo znotraj določenih meja
PIN, navedenih v 1. členu tega odloka, oziroma zazidljivih
območij, kot je opredeljeno v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87).

2345.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06, ZLV-UPB2) in 16. člena Statuta
Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), je Občinski svet
Občine Divača na svoji 31. redni seji dne 11. 5. 2006 sprejel
naslednji

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Divača
1.
Imenuje se Občinska volilna komisija Občine Divača za
mandatno obdobje štirih let v naslednji sestavi:
za predsednika Občinske volilne komisije se imenuje
– Denis Zobarič, Povir 65, 6210 Sežana
za namestnico predsednika Občinske volilne komisije
se imenuje
– Nina Cek, Ivana Turšiča 4, 6210 Sežana

ča

za člane Občinske volilne komisije se imenujejo:
– Mojca Matjažič, Ludvika Požrlja 4, 6215 Divača
– Sabina Vatovec, Prekomorskih brigad 7, 6215 Diva– Viljem Gerželj, Senožeče 104/f, 6224 Senožeče

za namestnike članov Občinske volilne komisije se imenujejo:
– Andrej Škapin-mlajši, Potoče 1, 6210 Sežana
– Gregor Kocjan, Senožeče 114, 6224 Senožeče
– Saška Dujmič, Albina Dujca 4, 6215 Divača.
2.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. OS 31/7
Divača, dne 11. maja 2006
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.

3. člen
Navedena dokumentacija v 2. členu se uporablja kot
sestavni del dokumentacije prostorsko ureditvenih pogojev
za Občino Brežice, kot izsek iz PUP in je sestavni del lokacijske dokumentacije.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 3505-5/2006
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Divača

KAMNIK
2346.

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB5) in prvega odstavka 4. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06 in 46/06) izdajam v

Uradni list Republike Slovenije
zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače
delovnega mesta direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Kamnik, naslednji

SKLEP
o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Št.

nije.

2347.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka ZN Trata II
(P5/S16) – I. faza

Na podlagi 31. in 175. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03) ter 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99
– popr., 73/02, 117/02, 43/03, 44/05) je Občinski svet Občine
Kočevje na 30. seji dne 22. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ZN Trata II (P5/S16) –
I. faza

III.
Javna razgrnitev traja 30 dni, in sicer od 1. 6. 2006 do
1. 7. 2006. Vpogled v dokumentacijo je možen času uradnih
ur Občinske uprave Občine Kočevje.
IV.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer v četrtek 22. 6. 2006 ob 15. uri v sejni sobi
Občine Kočevje.
V.
Pisne pripombe k osnutki ZN Trata II (P5/S16) – I. faza
se lahko vpiše v zvezek pripomb na kraju javne razgrnitve
ali pisno pošlje na Občino Kočevje, Ljubljanska cesta 26,

VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

KRIŽEVCI
2348.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Križevci za leto 2005

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 127/00, 79/01, 110/02 in 30/02) ter Statuta
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99,17/01 in 74/02) je
Občinski svet Občine Križevci na 28. redni seji dne 17. 5.
2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Križevci
za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Križevci za leto 2005.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
Občine Križevci po zaključnem računu za leto 2005 znašajo:
A)

I.
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za območje Trata II (P5/S16) – I. faza, ki ga je izdelalo izbrano podjetje CITY STUDIO d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.
II.
Osnutek ZN Trata II – I. faza se javno razgrne na sedežu Občine Kočevje (oglasna deska in Oddelek za okolje,
infrastrukturo in gospodarstvo), Ljubljanska cesta 26, 1330
Kočevje, ter na sedežu KS Kočevje mesto, TZO 8, 1330
Kočevje.

5975

Št. 352-59/01-141
Kočevje, dne 22. maja 2006

Št. 11000-1/2005-1/1
Kamnik, dne 22. maja 2006

KOČEVJE

Stran

1330 Kočevje. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim
naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok za oddajo
pripomb k razgrnjenemu osnutki ZN poteče zadnji dan razgrnitve.

Delovno mesto direktorja javnega zavoda Agencija za
razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik se za določitev osnovne plače uvrsti v 41. plačni razred.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati tretji
odstavek Sklepa o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede,
št. 11000-1/2005-1/1 z dne 25. 11. 2005 (Uradni list RS, št.
10/06).
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija
2006 dalje.

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
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BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/ Podskupina kontov

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodkih od
premož.
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.
premož.

v 000 SIT
Proračun
leta
474.866
283.567
235.322
149.810
15.940
69.572
48.246
13.398
1.723
186
1.184
31.755
948
930

18

Stran

73
730
731
74
740

5976 /

Št.
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PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javnofin.
instit.
Skupina/ Podskupina kontov

40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
414
42
420
43
430

B)

IV.
75
750
751
752

44
440
441
442

C)

50
51
55
550

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za soc. varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
Transferi neprofitnim org. in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI
PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Skupina / Podskupina kontov
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT.DELEŽ.(440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAP. DELEŽEV
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga

Uradni list Republike Slovenije

190.350
190.350
Proračun
leta
431.248
56.358
18.953
2.745
33.041
374
1.245
188.828
14.755

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.VIII.-IX)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

43.618

Proračun
leta
231
231
231

–43.849
120.216

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 43.617.638
SIT se prenese v proračun za leto 2006.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03-145/06-190
Križevci pri Ljutomeru, dne 18. maja 2006
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l.r.

114.410
11.132
48.531
131.727
131.727
54.335
54.335

48.029
4.180

MEDVODE
2349.

Pravilnik o sofinanciranju programov
turističnih dejavnosti v Občini Medvode

Na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/06) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 34/95, 47/95, 82/98, 69/04 in 86/05) je Občinski svet
Občine Medvode na 31. seji dne 16. 5. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov turističnih
dejavnosti v Občini Medvode
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in merila za sofinanciranje programov turistične dejavnosti na območju Občine Medvode.
2. člen
Sredstva za izvajanje programov turistične dejavnosti
se zagotovijo v proračunu Občine Medvode.

Proračun
leta
5.634
5.634
1.454
1.454
1.454

3. člen
Iz proračuna občine se praviloma sofinancirajo naslednje vsebine:
– aktivnosti društev na področju spodbujanja lokalnega
prebivalstva za sodelovanje pri pospeševanju turizma;
– aktivnosti za ohranjanje naravne dediščine, etnoloških
posebnosti, lokalnih kulinaričnih posebnosti ter urejanje, varstvo in olepševanje okolja ter rekreacijskih površin;
– organiziranje prireditev;
– izvajanje promocijske in informativne dejavnosti v
občini;
– projekti, ki povezujejo v skupni izvedbi več turističnih
in drugih društev.
4. člen
Skupna proračunska sredstva za programe na področju
turizma se razdelijo na naslednji način:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

– za delovanje Turistične zveze Medvod;
– za spodbujanje razvoja turizma, ki se razdelijo na
podlagi izvedenega javnega razpisa.
5. člen
Sredstva iz druge alinee 4. člena se dodelijo na podlagi
javnega razpisa, ki ga objavi župan v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine.
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke o naročniku;
– področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in programi
ter projekti;
– merila in kriterije ter prioritete, po katerih se bo program ali projekt ocenjeval;
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev;
– določitev obdobja za porabo sredstev;
– razpisni rok;
– način dostave predlogov;
– datum odpiranja vlog;
– ime osebe, pooblaščene za dajanje informacij;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
6. člen
Na javnem razpisu lahko sodelujejo turistična društva in
njihove zveze s sedežem na območju Občine Medvode, ki
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirana za delovanje na področju turizma;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini;
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje;
– izvajajo organizirano redno dejavnost;
– predložijo finančni in vsebinski program in poročilo o
realizaciji programa.
7. člen
Sredstva iz javnega razpisa se razdelijo na podlagi
naslednjih meril in kriterijev:
a) Ohranjanje kulturne in naravne dediščine:
– skrb in akcije za lep izgled kraja;
– tekmovanja, urejanje nasadov in gredic;
– obujanje tradicij, navad in običajev,
kulinaričnih značilnosti in posebnosti kraja;
– skrb za urejanje naravnih znamenitosti.
b) Animiranje krajanov in mladine za delo na
področju turizma:
– predavanja, izobraževanje za krajane in
okrogle mize;
– aktivno delo šolske mladine v turističnem
krožku in organizacija mladinske sekcije v
društvu.
c) Organizacija in usklajevanje aktivnosti:
– povezovanje več turističnih društev in
drugih društev ter organizacij k skupni izvedbi
programov v kraju in občini;
– organizacije in izvajanje prireditev v kraju in
izven;
– povezovanje krajevne in okoliške turistične
ponudbe v skupen turistični proizvod.
č) Promocija kraja:
– priprava, založba in izdaja promocijskega
materiala za kraj in širšo okolico;
– javno nastopanje v medijih, razstavah,
sejmih, srečanjih in prireditvah izven domačega
kraja;
– izdajanje lastnega glasila.

20 točk

25 točk

20 točk
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Stran

d) Urejanje turistične infrastrukture:
– urejanje sprehajalnih, pohodnih in
kolesarskih poti ter rekreacijskih površin;
– urejanje učnih poti;
– vzdrževanje turistične obvestilne
signalizacije.
e) Redna dejavnost turističnih društev:
– do trideset članov
– od enaintrideset do petdeset članov
– od enainpetdeset do sto članov
– nad sto članov

5977
20 točk

5 točk
10 točk
15 točk
20 točk

8. člen
Postopek javnega razpisa vodi petčlanska strokovna
komisija, ki jo za vsak razpis imenuje vodja občinske uprave.
Strokovna komisija pregleda vloge, prispele na javni
razpis. Če ugotovi, da vloga ni popolna, pozove prijavitelja,
da jo v roku osmih dni dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se zavržejo.
Strokovna komisija na podlagi meril pripravi predlog
izbora programov turističnih društev s predlogom razdelitve
proračunskih sredstev.

9. člen
Vodja občinske uprave s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis. Zoper ta sklep je možen ugovor
na župana občine najkasneje v roku osem dni od prejema
sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
10. člen
Izbrani izvajalci sklenejo z občino pogodbo o sofinanciranju. V pogodbi se opredeli izbrani program, višino in namen
sofinanciranja, roke za zagotavljanje sredstev, način nadzora
nad namensko porabo proračunskih sredstev in druge medsebojne obveznosti pogodbenih strank.
11. člen
Turistična zveza Medvod za potrebe občine opravlja
zlasti naslednje naloge:
– opravlja informacijsko turistično dejavnost;
– vodi turistični biro;
– spodbuja razvoj celovitih turističnih proizvodov;
– trži celovito turistično ponudbo;
– skrbi za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom;
– organizira in izvaja prireditve;
– ozavešča in spodbuja prebivalstvo k pozitivnemu odnosu do turistov in turizma;
– spremlja izvajanje turističnih programov in projektov
v občini;
– nudi strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem
turističnih programov in projektov;
– načrtuje in spremlja izobraževanje strokovnih delavcev turističnih dejavnosti.
Medsebojne pravice in obveznosti med občino in Turistično zvezo Medvod se podrobneje uredijo s pogodbo.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

15 točk

Št. 414-196/06
Medvode, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

Stran
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Št.
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2350.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta Občine Pivka

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 6/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US,
74/98, 36/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02, 108/03
– odl. US in 72/05), 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01 in 110/05) ter 113. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št.
95/99) je Občinski svet Občine Pivka na 27. redni seji dne
17. 5. 2006 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Pivka
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja in
dopolnjuje Poslovnik Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 95/99).
2. člen
Besedilo prvega odstavka 5. člena poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.«
3. člen
Na koncu stavka četrtega odstavka 7. člena poslovnika
se pred piko doda naslednje besedilo: »ali delavec občinske
uprave, ki ga pooblasti direktor občinske uprave.«.
4. člen
Besedilo drugega odstavka 22. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje županu,
podžupanu oziroma podžupanom, predsedniku nadzornega
odbora občine, tajniku občine in predstavnikom zainteresiranih medijev, ki redno spremljajo delo občinskega sveta.«
5. člen
Doda se nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
V nujnih primerih, ko je potrebno sprejeti odločitev v
krajšem času, kot pa je mogoče sklicati sejo občinskega
sveta in gre za manj pomembno zadevo, lahko občinski svet
odloči o zadevi iz svoje pristojnosti ne da bi se sestal, na
korespondenčni seji.
Korespondenčna seja se lahko skliče:
– zaradi odločanja o nujnih zadevah, kadar ni pogojev
za sklic redne niti izredne seje občinskega sveta,
– kadar gre za odločanje o aktih, o katerih občinski svet
odloča po določbah tega poslovnika na eni obravnavi,
– kadar gre za določanje o manj pomembnih zadevah,
glede katerih ne bi bilo smotrno sklicevati redne oziroma
izredne seje,
– kadar člani občinskega sveta na predhodni seji sklenejo, da naj se glede odločanja o posamezni zadevi skliče
korespondenčna seja občinskega sveta.
Korespondenčno sejo izvede župan.
Župan odredi, ali se o zadevi pošlje članom obrazloženi pisni predlog sklepa ter glasovnico (po pošti, faksu ali
elektronski pošti) ali le telefonsko sporočilo, ter določi rok, v
katerem naj se član izjavi.
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Člani v roku, ki ga določi župan in ne sme biti krajši od
enega dneva, vrnejo pošiljatelju izpolnjeno glasovnico, na
kateri se opredelijo do predloga sklepa s podpisom.
Vprašanje za korespondenčno sejo mora biti jasno in
nedvoumno, tako da je na njega mogoče odgovoriti samo z
»da« ali »ne« (»za« ali »proti«).
Če gre za odločanje po telefonu, le to ni možno, če s
katerim od članov občinskega sveta ni mogoče vzpostaviti
telefonskega kontakta. Korespondenčna seja po telefonu
poteka tako, da vsak član občinskega sveta glasuje o predlaganem sklepu.
Če večina članov občinskega sveta soglaša z izvedbo
korespondenčne seje, se šteje, da je bila odločitev o izvedbi
korespondenčne seje sprejeta, v nasprotnem primeru se
skliče sejo sveta ali pa se zadeva uvrsti na dnevni red prve
naslednje redne ali izredne seje. Šteje se, da član občinskega sveta soglaša z izvedbo korespondenčne seje, če je do
postavljenega roka oddal svoj glas.
Sklepi, sprejeti na korespondenčni seji, so veljavni, če je
za sprejem glasovala večina opredeljenih glasov vseh članov
občinskega sveta.
O tako opravljeni korespondenčni seji se napiše zapisnik, v katerem se navede vzrok za izvedbo korespondenčne
seje, postavljeno vprašanje in odgovor občinskih svetnikov.
Ta zapisnik potrdijo člani občinskega sveta na naslednji seji.
Župan mora na naslednji seji občinskega sveta posebej utemeljiti vzroke za izvedbo korespondenčne seje.«
6. člen
Na koncu drugega odstavka 27. člena poslovnika se
pred piko doda besedilo: »ter z objavo gradiva na občinski
spletni strani.«.
Na koncu stavka šestega odstavka 27. člena poslovnika se črta pika in se besede »vojaška ali uradna tajnost.«
nadomestijo z besedami: »vojaška, uradna ali poslovna tajnost.«.
7. člen
V četrtem odstavku 43. člena se beseda »dvetretjinska«
nadomesti z besedo »dvotretjinska« ter beseda »dvetretjini«
z besedama »dve tretjini«.
8. člen
V prvem stavku četrtega odstavka 52. člena poslovnika
se za besedo »izrednih« dodajo besedi »ter korespondenčnih«.
9. člen
V prvem odstavku 53. člena se besedo »magnetofonski trak« ter v drugem in tretjem odstavku 53. člena besedo
»magnetogram« nadomesti z besedo nadomesti z besedama
»video posnetek«.
10. člen
V šesti alineji 63. člena se besedo »progfitnih« nadomesti z besedo »profitnih«.
11. člen
V 67. členu se za besedo županu besede »vsaj dan
pred sklicano redno sejo« nadomestijo z besedami »na dan
sklicane redne seje«.
12. člen
Besedilo drugega odstavka 69. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Konstitutivno sejo delovnega telesa skliče župan, na
kateri člani odbora izmed svetnikov izvolijo predsednika odbora in namestnika predsednika.«
Dodata se nova četrti in peti odstavek 69. člena, ki se
glasita:
»Člane delovnih teles predlagajo politične stranke oziroma liste zastopane v občinskem svetu.
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Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja pripravi
predlog kandidatskih list delovnih teles na podlagi rezultata
doseženega na volitvah za Občinski svet iz posamezne politične stranke oziroma liste ter temu ustrezno sorazmerno
zastopanost v delovnih telesih.«
13. člen
Na koncu prvega stavka 70. člena se pred piko doda
besedilo: »ali predsednika delovnega telesa.«.
14. člen
V besedilu prvega odstavka 79. člena se številko »7«
nadomesti s številko »8«.
15. člen
V drugem odstavku 80. člena se besedo »nadalnjo-drugo« nadomesti z besedo »nadaljnjo-drugo«.
Na koncu stavka četrtega odstavka 80. člena poslovnika se pred piko doda naslednje besedilo: »ter občinskemu
svetu predstavi vse vnesene spremembe in dopolnitve«.
16. člen
Besedilo prvega odstavka 91. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Župan pošlje vsem svetnikom osnutek in predlog proračuna najkasneje 15 dni pred dnem določenim za sejo
sveta, na kateri bo obravnava proračuna.«
17. člen
Besedilo drugega odstavka 93. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Občinski svet glasuje najprej o amandmajih, ki jih je
vložil župan, nato o amandmajih delovnih teles in nato o
drugih amandmajih po vrstnem redu, kot jih je prejela občinska uprava.«.
18. člen
V besedilu četrtega odstavka 98. člena se beseda »rednem« nadomesti z »hitrem«.
19. člen
Doda se nov četrti odstavek 100. člena, ki se glasi:
»Če se kandidata določa z žrebom, se za izvedbo postopka imenuje tričlansko volilno komisijo, katere predsednik
izvede žreb tako, da izvleče kuverto, v kateri je navedeno
ime kandidata.«
20. člen
Doda se nov 102.a člen, ki se glasi:
»102.a člen
Če se glasuje o več kandidatih za člane organov, ki imajo več kot enega člana in pri glasovanju niso izvoljeni vsi člani
organa, se opravi novo glasovanje znotraj vseh predlaganih
kandidatov, razen tistih, ki so že dobili potrebno večino.
Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov
občinskega sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki
so glasovali.«
21. člen
Besedilo 105. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podžupana imenuje župan izmed članov občinskega
sveta, ki ga lahko tudi razreši.«
22. člen
Besedilo petega odstavka 110. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Občinska uprava zagotavlja občanom in predstavnikom sredstev javnega obveščanja informacije v zvezi z delom in odločitvami občinskega sveta in drugih organov občine
ter skrbi za objavo teh informacij na občinski spletni strani.«
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23. člen
V drugem odstavku113. člena se beseda »dvetretjinsko« nadomesti z besedo »dvotretjinsko«.
24. člen
V celotnem besedilu poslovnika se besedilo »tajnik
občine« nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«
v ustreznem sklonu.
25. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-27/2006
Pivka, dne 17. maja 2006
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

ŠENTJUR
2351.

Odlok o programu opremljanja zemljišč za
gradnjo na območju Občine Šentjur

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 40/99, 1/02), 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga,
73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS,
44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS,
74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 19. člena Uredbe
o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni
list RS, št. 117/04, 74/05) je Občinski svet Občine Šentjur na
26. redni seji dne 18. maja 2006 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
na območju Občine Šentjur
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje celotne Občine Šentjur.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
c) Podlage za izmero komunalnega prispevka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA
OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena
tega odloka je izdelan za vsa območja stavbnih zemljišč,
določena v Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur. Zemljišča
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so obravnavana glede na štiri območja, ki jih opredeljuje
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč. V teh
območjih so izračunane naslednje skupne površine zemljišč
in neto tlorisne površine objektov:
Območje (naselja)
I. Šentjur
II. Ponikva, Gorica pri Slivnici, Planina pri Sevnici, Dramlje, Proseniško,
Vrbno, Grobelno – Stopče, Podgorje
III. Loka pri Žusmu, Žusem, Hrastje, Hotunje, Lokarje, Dole, Primož, Laze,
Trnovec, Krajnčica, Podgrad, Kameno, Grobelno vrh, Tratna, Črnolica, Vodruž, Jakob, Šentvid pri Planini, Slivnica, Kalobje, Dolga Gora, Lopaca
IV. vsa ostala naselja
SKUPAJ

Površina zemljišč
[m2]
2.717.559

Neto tlorisna površina
objektov [m2]
124.546

1.491.411

49.959

1.348.178
2.884.634
8.441.782

43.667
289.190
507.362

III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
3. člen
(infrastruktura)
Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana obstoječa infrastruktura iz evidenc Občine Šentjur, ter infrastruktura, ki je predvidena za izgradnjo v načrtu razvojnih
programov za leti 2006 in 2007. V programu opremljanja je
upoštevana le infrastruktura obveznih lokalnih gospodarskih
javnih služb: ceste, vodovod, kanalizacija in čistilne naprave
ter javna razsvetljava. Infrastruktura je pripisana posameznim območjem iz 3. člena glede na dejansko lego, razen
cest, ki so pripisane območjem glede na delež stavbnih
zemljišč v območju. Dolžine oziroma kapacitete posameznih
vrst infrastrukture po območjih so naslednje:
Območje

Ceste [m]

Vodovod [m]

Kanalizacija [m]

I.
II.
III.
IV.
SKUPAJ

100.391
55.095
49.804
106.563
311.853

52.357
36.314
40.018
116.585
245.275

33.285
15.294
4.917
1.376
54.872

Čistilne naprave
[PE]
12.750
1.800
0
0
14.550

Javna
razsvetljava [m]
14.469
10.041
3.376
2.464
30.351

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost infrastrukture)
Vrednost infrastrukture za izračun komunalnega prispevka je vsota vrednosti obstoječe infrastrukture in predvidenih stroškov izgradnje predvidene komunalne infrastrukture. Vrednost infrastrukture je po območjih in posameznih
vrstah infrastrukture naslednja (v 000 SIT):
Območje

Ceste

Vodovod

Kanalizacija

Čistilne naprave

I.
II.
III.
IV.
SKUPAJ

2.526.405
1.386.504
1.253.348
2.681.728
7.847.985

366.502
254.199
280.128
816.096
1.716.925

423.485
208.838
49.169
13.764
695.256

191.127
75.000

266.127

Javna
razsvetljava
174.947
98.807
33.680
26.321
333.755
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Skupna vrednost infrastrukture po območjih znaša:

Območje

Skupna vrednost infrastrukture
(v 000 SIT)
3.682.466
2.023.348
1.616.325
3.537.909
10.860.048

I.
II.
III.
IV.
SKUPAJ

5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma
na neto tlorisno površino objektov)
Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, t.j. na površino
stavbnega zemljišča in parcele in na neto tlorisno površino
objektov.
V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti
na določeno vrsto infrastrukture, se ji komunalni prispevek ne
obračuna v celoti, ampak zmanjša za znesek infrastrukture,
ki je na območju ni. To velja le za individualno infrastrukturo
(vodovod, kanalizacijo in javno razsvetljavo), za javno infrastrukturo (ceste) se komunalni prispevek vedno obračuna.
Cena opremljanja kvadratnega metra zemljišča je po
posameznih območjih naslednja:
Območje
I.
II.
III.
IV.

Cpi [SIT/m2 zemljišča]

Ceste

Vodovod

Kanalizacija in čistilne
naprave
1.425,37
929,66
143,00
260,85
1.562,25
929,66
186,98
360,63
1.592,98
929,66
266,82
317,35
za območja razpršene poselitve se površina zemljišč ne upošteva

Javna
razsvetljava
91,86
84,98
79,15

Cena opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta je po posameznih območjih naslednja:

Območje
I.
II.
III.
IV.

Cti [SIT/m2 neto tlorisne
površine objekta]
26.284,52
34.352,78
35.947,80
37.204,53

Ceste

Vodovod

15.468,22
15.468,22
15.468,22
15.468,22

3.120,14
5.581,94
8.237,91
8.592,86

Za obračun komunalnega prispevka v skladu z Odlokom o
komunalnem prispevku se uporabijo faktorji Cpi in Cti iz tabele,
faktorja Dpi in Dti pa sta enaka 0,5. Na IV. območju se komunalni prispevek izračuna le na podlagi neto površine objekta s
faktorjem Cti (Dpi=0, Dti=1).

6. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja zemljišč)
Stroški opremljanja zemljišč v tem programu so določeni na dan 31. 12. 2005.
Indeksiranje stroškov opremljanja kvadratnega metra parcele ter kvadratnega metra neto tlorisne površine
objekta se izvaja skladno z določili Uredbe o vsebini
programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS,
št. 117/04, 74/05) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04), z uporabo
povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala
nizka gradnja«.

Kanalizacija in čistilne
naprave
5.691,73
10.765,75
9.797,85
8.750,73

Javna
razsvetljava
2.004,43
2.536,87
2.443,82
4.392,72

7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Vsa predvidena komunalna infrastruktura bo dokončana v skladu z načrtom razvojnih programov za leti 2006
in 2007.
Investitorjem, ki se ne morejo priključiti na posamezno
vrsto individualne komunalne infrastrukture, ki je predvidena
v načrtu razvojnih programov za leti 2006 in 2007 v dveh letih
po uveljavitvi tega odloka, komunalni prispevek zmanjša za
delež, določen v 5. členu odloka.
Za infrastrukturo, ki ni predvidena v načrtu razvojnih
programov za leto 2006 ali 2007, se izdela nov program
opremljanja z novim ovrednotenjem infrastrukture.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
(uporaba odloka)
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju Občine Šentjur, razen
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na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki
o programu komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo.
9. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena
tega odloka so na vpogled na Občini Šentjur.
10. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 351-729/2005(2520)
Šentjur, dne 18. maja 2006
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

2352.

Odlok o programu opremljanja zemljišč za
gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v delu
Industrijske cone Šentjur – območje »Bohor«

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 40/99, 1/02), 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga,
73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS,
44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS,
74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 19. člena Uredbe
o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni
list RS, št. 117/04, 74/05) je Občinski svet Občine Šentjur na
26. redni seji dne 18. maja 2006 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
proizvodno–poslovnih objektov v delu
Industrijske cone Šentjur – območje »Bohor«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja
zemljišč za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v delu
Industrijske cone Šentjur – območje »Bohor«.
(2) Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
c) Podlage za izmero komunalnega prispevka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA
OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
Predmet obdelave tega programa opremljanja je območje Industrijske cone Šentjur, ki ga ureja Odlok o zazidalnem
načrtu industrijske cone Šentjur (Uradni list RS, št. 29/91)

Uradni list Republike Slovenije
in Odlok o spremembah in dopolnitvah LN industrijske
cone Šentjur (Uradni list RS, št. 11/94, 37/97, 37/99, 38/01,
104/01, 65/02 in 83/02). Obračunsko območje obsega parcele št. 1010/3, 1010/4, 1011/16, 1011/17, 1004/2, 1004/1,
1008, 1003, 1005, 1006, 1016, 1011/4, 1014/1, 1011/15,
1011/1, 1011/19, 1010/8, 1010/9, 1010/10, 1010/7, 1041/2,
1042, 1041/1, 1011/11, 1011/12, 1011/13, 1010/5, 1010/6,
1017, 1011/6, 1015, 1014/2, 1011/5, 1011/3, 1011/10, 1013,
1011/18, 1011/5, 1011/10, 1011/3, 1011/18, 1014/2, 1015,
1011/6, 1017, 1001/1, 1002/3, vse k.o. Šentjur pri Celju. Skupna površina obračunskega območja znaša 74.911 m2.
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
3. člen
(infrastruktura)
Za izračun komunalnega prispevka je navedena že
zgrajena infrastruktura in infrastruktura, ki je predvidena za
izgradnjo:
– cestno omrežje,
– meteorna in fekalna kanalizacija,
– vodovod,
– plinovod,
– javna razsvetljava,
– toplovod in
– kabelska kanalizacija za električne in telekom vode.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost obstoječe in načrtovane infrastrukture)
Podlaga za odmero komunalnega prispevka je višina
stroškov že zgrajene in predvidene komunalne infrastrukture:
– projekti
– gradnja
– nadomestitveni stroški
– zemljišče
– nadzor
Skupaj

V SIT
14.811.333,00
360.410.456,00
79.585.668,00
21.280.000,00
6.203.931,00
482.291.388,00

Vrednost stroškov, kot podlaga za odmero komunalnega prispevka, se zmanjša za delež sofinanciranja nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini
149.684.548,00 SIT.
5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma
na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem
se obračunske stroške preračuna na merske enote, t.j. na
površino stavbnega zemljišča parcele in na neto tlorisno
površino objektov.
(2) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se ji komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak zmanjša za znesek
infrastrukture, ki je na območju ni.
(3) Iz ocene obračunskih stroškov, skupne površine
parcel (74.911 m2) in skupne neto tlorisne površine objektov
(39.928 m2) na obračunskem območju sledi, da je:
– cena opremljanja kvadratnega metra parcele (Cpi)
4.440,03 SIT/m2 in
– cena na neto proizvodno – poslovne površine objekta (Cti) 8.330,17 SIT/m2.
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6. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja zemljišč)
(1) Stroški opremljanja zemljišč v tem programu so določeni na dan 31. 3. 2006.
(2) Indeksiranje stroškov opremljanja kvadratnega metra
parcele ter kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta
se izvaja skladno z določili Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05)
in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 117/04), z uporabo povprečnega letnega
indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Vsa predvidena komunalna infrastruktura bo dokončana v skladu z načrtom razvojnih programov za leti 2006
in 2007.
V. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
8. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je:
– investitor, ki namerava zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje;
– investitor oziroma lastnik objekta, ki namerava prizidati, nadzidati, rekonstruirati, zgraditi nadomestni objekt ali
spremeniti namembnost obstoječega objekta, če povečuje
priključno moč obstoječih priključkov;
– lastnik obstoječega objekta na opremljenem ali delno
opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na
novo uredi. Kadar se na določenem območju urejanja na
novo ureja komunalna infrastruktura v skladu z zahtevami
veljavnih predpisov, so zavezanci za plačilo tudi vsi lastniki
že zgrajenih objektov, ki za namen izgradnje take infrastrukture še niso plačali komunalnega prispevka.
VI. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
(komunalno opremljeno stavbno zemljišče)
Če s prostorskimi akti ali s programi opremljanja stavbnih zemljišč ni drugače določeno, velja za komunalno opremljeno stavbno zemljišče, za katerega so v oddaljenosti do
100 m od roba gradbene parcele zagotovljeni priključki na
objekte in naprave javnega komunalnega omrežja.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri:
– za vsako novo gradnjo na območju občine;
– za vsako rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo ali
gradnjo nadomestnega objekta na območju občine, če se
povečuje moč priključka na komunalno infrastrukturo, za
kar se šteje tudi sprememba neto tlorisne površine oziroma
sprememba njene namembnosti;
– vsem lastnikom objektov na območju, ki se opremlja
z novo infrastrukturo oziroma se obstoječa infrastruktura
izboljšuje in niso plačali komunalnega prispevka za to infrastrukturo.
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11. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na
stroške opremljanja s komunalno infrastrukturo na območju,
kjer leži objekt, glede na dva kriterija:
– površino gradbene parcele zavezanca in
– neto tlorisno površino objekta.
(2) Neto tlorisna površina objekta se za novogradnje
in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje,
izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcije oziroma
načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne
površine stavbe lahko uporabi podatek o tlorisni površini
in etažnosti iz katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava
RS, pri čemer se neto tlorisna površina izračuna tako, da se
zmnoži površina stavbe s številom etaž, za preračun na neto
tlorisno površino pa dobljeni zmnožek deli s faktorjem 1,16.
V primeru pritožbe na tako ocenjeno neto tlorisno površino
stavbe mora stranka dokazati dejansko neto tlorisno površino
stavbe z načrtom v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli z uporabo cen iz 5. člena tega odloka:
KP = 70% Cpi x površina parcele + 30% x Cti x neto
tlorisna površina objekta
pri čemer je:
KP – komunalni prispevek
Cpi – cena opremljanja glede na površino gradbene
parcele
Cti
– cena opremljanja glede na neto tlorisno površino stavbe
(5) V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni
neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega
prispevka uporabi enaka formula. Kot neto tlorisna površina
stavbe za odmero prispevka se upošteva razlika med novo
in obstoječo neto tlorisno površino stavbe. Obstoječa tlorisna
površina se mora določiti v skladu z drugim odstavkom tega
člena, ne sme se oceniti na podlagi tretjega odstavka tega
člena.
(6) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje
oziroma objekta po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne
površine obstoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne.
Pri morebitni novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se
upošteva neto tlorisna površina največje stavbe za katero je
bil plačan komunalni prispevek.
12. člen
(izdaja odločbe za plačilo komunalnega prispevka)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja, ki vlogi za odmero
komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za zavezance v primeru iz tretje alineje 8. člena tega
odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede
občinska uprava po uradni dolžnosti. Če lastnik zemljišča,
ki se komunalno opremlja dokaže, da je za to infrastrukturo
že plačal komunalni prispevek, se to upošteva pri obračunu
komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku ali v obliki obročnih odplačil, kar se določi z
odločbo.
(4) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v
30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z
določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega
prispevka. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba
o odmeri preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja
odmeri na novo.
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(5) Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture,
ne zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov.
(6) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena
tega odloka so na vpogled na Občini Šentjur.
14. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 430-14/2006(2520)
Šentjur, dne 18. maja 2006
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

2353.

Odlok o programu opremljanja zemljišč za
gradnjo individualnih stanovanjskih hiš ter
varovanih stanovanj na območju »SC III/1«
Šentjur

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 40/99, 1/02), 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga,
73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS,
44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS,
74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 19. člena Uredbe
o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni
list RS, št. 117/04, 74/05) je Občinski svet Občine Šentjur na
26. redni seji dne 18. maja 2006 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš ter varovanih
stanovanj na območju »SC III/1« Šentjur
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš ter varovanih
stanovanj na območju stanovanjske cone SC III/1 Šentjur.
(2) Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
c) Podlage za odmero komunalnega prispevka.
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II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA
OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
Predmet obdelave tega programa opremljanja je območje SC III/1 Šentjur, ki ga ureja Odlok o zazidalnem načrti
stanovanjske cone SC III/1 Šentjur pri Celju (Uradni list SRS,
št. 13/88) in Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu
stanovanjske cone III/1 Šentjur (Uradni list RS, št. 1/91,
37/97, 83/02 in 13/05). Obračunsko območje obsega parcele
št. 235/2, 236/2, 236/3, 236/4, 236/5, 236/12, 236/10, 236/8,
236/1, 237/1, 237/2, 237/3, 237/6, 238/2, 238/3, 238/5, 239/5,
242/9, 240/2, skupaj parcele 240/13, 240/21, 250/5, 240/19,
242/8, 242/10, 240/17, 240/18, 242/6, 242/7, 242/5, 240/16,
242/4, 240/15, 242/3, 240/23, 242/2, 241/2, 240/25, 240/24,
236/13, 240/26, 240/27, 238/1, 240/6, 240/29, 241/1 vse k.o.
Šentjur pri Celju. Skupna površina obračunskega območja
znaša 21.946 m2.
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
3. člen
(infrastruktura)
(1) Za izračun komunalnega prispevka je navedena že
zgrajena infrastruktura in infrastruktura, ki je predvidena za
izgradnjo. Leta 1996 je bila v prvi fazi zgrajena naslednja
infrastruktura:
• cesta,
• vodovod,
• kanalizacija,
• čistilna naprava,
• javna razsvetljava in
• električno omrežje.
(2) V drugi fazi je bila delno končana in dodatno zgrajena naslednja infrastruktura:
• cesta,
• kanalizacija,
• vodovod,
• javna razsvetljava in
• plinovod.
(3) V tretji fazi bo dokončana in dodatno zgrajena naslednja infrastruktura:
• cesta,
• kanalizacija,
• javna razsvetljava in
• električno omrežje.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost obstoječe in načrtovane infrastrukture)
Vrednost infrastrukture za izračun komunalnega prispevka je strošek že zgrajene in predvidene izgradnje komunalne infrastrukture:
V SIT
– 1. faza z upoštevano revalorizacijo 159.307.788,31
– 2. faza
43.886.042,00
– 3. faza
18.500.000,00
Skupaj:
221.693.830,31 SIT
5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma
na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem
se obračunske stroške preračuna na merske enote, t.j. na
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površino stavbnega zemljišča parcele in na neto tlorisno
površino objektov.
(2) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se ji komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak zmanjša za znesek
infrastrukture, ki je na območju ni.
(3) Iz ocene obračunskih stroškov skupne površine parcel (21.946 m2) in skupne neto tlorisne površine objektov
(8.436 m2) na obračunskem območju sledi, da je:
• cena opremljanja kvadratnega metra parcele (Cpi)
10.101,79 SIT/m2 in
• cena neto stanovanjske površine (Cti) 26.279,50
SIT/m2.
6. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja zemljišč)
(1) Stroški opremljanja zemljišč v tem programu so določeni na dan 31. 3. 2006.
(2) Indeksiranje stroškov opremljanja kvadratnega metra
parcele ter kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta
se izvaja skladno z določili Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05)
in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 117/04), z uporabo povprečnega letnega
indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Vsa predvidena komunalna infrastruktura bo dokončana v skladu z načrtom razvojnih programov za leti 2006
in 2007.
V. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
8. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je:
• investitor, ki namerava zgraditi nov objekt, za katerega
je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje;
• investitor oziroma lastnik objekta, ki namerava prizidati, nadzidati, rekonstruirati, zgraditi nadomestni objekt ali
spremeniti namembnost obstoječega objekta, če povečuje
priključno moč obstoječih priključkov;
• lastnik obstoječega objekta na opremljenem ali delno
opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na
novo uredi. Kadar se na določenem območju urejanja na
novo ureja komunalna infrastruktura v skladu z zahtevami
veljavnih predpisov, so zavezanci za plačilo tudi vsi lastniki
že zgrajenih objektov, ki za namen izgradnje take infrastrukture še niso plačali komunalnega prispevka.
VI. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
(komunalno opremljeno stavbno zemljišče)
Če s prostorskimi akti ali s programi opremljanja stavbnih zemljišč ni drugače določeno, velja za komunalno opremljeno stavbno zemljišče, za katero so v oddaljenosti do 100
m od roba gradbene parcele zagotovljeni priključki na objekte
in naprave javnega komunalnega omrežja.
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VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
• za vsako novo gradnjo,
• za vsako rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo ali gradnjo nadomestnega objekta, če se povečuje moč priključka
na komunalno infrastrukturo, za kar se šteje tudi sprememba
neto tlorisne površine oziroma sprememba njene namembnosti;
• vsem lastnikom objektov na območju, ki se opremlja
z novo infrastrukturo oziroma se obstoječa infrastruktura
izboljšuje in niso plačali komunalnega prispevka za to infrastrukturo.
11. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na
stroške opremljanja s komunalno infrastrukturo na območju,
kjer leži objekt, glede na dva kriterija:
• površino gradbene parcele zavezanca in
• neto tlorisno površino objekta.
(2) Neto tlorisna površina objekta se za novogradnje
in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje,
izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcije oziroma
načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne
površine stavbe lahko uporabi podatek o tlorisni površini
in etažnosti iz katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava
RS, pri čemer se neto tlorisna površina izračuna tako, da se
zmnoži površina stavbe s številom etaž, za preračun na neto
tlorisno površino pa dobljeni zmnožek deli s faktorjem 1,16.
V primeru pritožbe na tako ocenjeno neto tlorisno površino
stavbe mora stranka dokazati dejansko neto tlorisno površino
stavbe z načrtom v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli z uporabo cen iz 5. člena tega odloka:
KP = 70% Cpi x površina parcele + 30% x Cti x neto
tlorisna površina objekta
pri čemer je:
KP
Cpi
Cti

– komunalni prispevek
– cena opremljanja glede na površino gradbene
parcele
– cena opremljanja glede na neto tlorisno površino objekta

(5) V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni
neto tlorisna površina objekta, se za izračun komunalnega
prispevka uporabi enaka formula. Kot neto tlorisna površina
objekta za odmero prispevka se upošteva razlika med novo
in obstoječo neto tlorisno površino objekta.
Obstoječa tlorisna površina se mora določiti v skladu z
drugim odstavkom tega člena, ne sme se oceniti na podlagi
tretjim odstavka tega člena.
(6) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje
oziroma objekta po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne
površine obstoječega objekta, se razlika investitorju ne vrne.
Pri morebitni novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se
upošteva neto tlorisna površina največje stavbe za katero je
bil plačan komunalni prispevek.
12. člen
(izdaja odločbe za plačilo komunalnega prispevka)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja, ki vlogi za odmero
komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za zavezance v primeru iz tretje alineje 8. člena tega
odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede
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občinska uprava po uradni dolžnosti. Če lastnik zemljišča,
ki se komunalno opremlja dokaže, da je za to infrastrukturo
že plačal komunalni prispevek, se to upošteva pri obračunu
komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem
znesku ali v obliki obročnih odplačil, kar se določi z odločbo.
(4) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v
30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem
prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka. Če
komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.
(5) Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture,
ne zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov.
(6) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena
tega odloka so na vpogled na Občini Šentjur.
14. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 430-30/2006(2522)
Šentjur, dne 18. maja 2006
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

VLADA
2354.

Uredba o skupnih šifrantih upravnih nalog, ki
jih izvajajo upravne enote v Republiki Sloveniji
pri delu s strankami

Za izvrševanje 11. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o skupnih šifrantih upravnih nalog, ki jih izvajajo
upravne enote v Republiki Sloveniji pri delu
s strankami
1. člen
Ta uredba ureja skupne šifrante upravnih nalog, ki jih
izvajajo upravne enote v Republiki Sloveniji, ter njih skrbništvo.
2. člen
Skupni šifranti upravnih nalog so podatki o vseh upravnih nalogah, s pripadajočo upravno takso, morebitno drugo
dajatvijo, tiskovino, torej z vsem, kar javni uslužbenec upravne enote zaračuna ali izroči stranki pri opravljanju posamične
upravne naloge.
3. člen
Skupni šifranti upravnih nalog so podlaga za informacijsko podporo poslovanja upravnih enot z računalniškim
programom MPZT+BLAG+ŠIFRANTI.

Uradni list Republike Slovenije
Skupne šifrante upravnih nalog pripravi ministrstvo, pristojno za upravo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za
finance, in jih objavi na svojih spletnih straneh in na državnem portalu e-uprava.
Računalniški program MPZT+BLAG+ŠIFRANTI zagotavlja evidence tiskovin ter zaračunavanje tiskovin, upravnih
taks in dajatev ter stroškov pri upravnih nalogah in plačevanje upravne takse s kolki (vrednotnicami), gotovino, po
mobilni telefoniji in spletu, vodenje analitične knjigovodske
evidence in prenos dnevnih strnjenih podatkov o plačilih v
sistem MFERAC.
4. člen
Skrbništvo skupnih šifrantov je izvajanje sporočanja
sprememb skupnih šifrantov upravnih nalog.
Ministrstva določijo odgovorne osebe in njihove namestnike za skrbništvo skupnih šifrantov s svojega delovnega
področja.
Odgovorne osebe ministrstev sporočajo spremembe
šifrantov upravnih nalog na obrazcu, ki je v prilogi 1 in je
sestavni del te uredbe.
Obrazec za imenovanje odgovornih oseb ministrstev
za skrbništvo skupnih šifrantov in njihovih namestnikov je v
prilogi 2 in je sestavni del te uredbe.
5. člen
Koordinator skrbništva skupnih šifrantov je ministrstvo,
pristojno za upravo.
Koordinacija skrbništva obsega naslednje naloge:
– sprejemanje sporočil o spremembah podatkov v skupnih šifrantih od odgovornih oseb za skrbništvo na ministrstvih,
– vnos sporočil o spremembah podatkov v skupne šifrante upravnih nalog,
– hramba sporočil za vnos sprememb podatkov,
– vodenje seznama odgovornih oseb za skrbništvo in
njihovih namestnikov.
6. člen
Odgovorne osebe ministrstev sporočajo spremembe
skupnih šifrantov po navadni in elektronski pošti najkasneje
na dan objave predpisa, ki je podlaga za spremembo ali
dopolnitev skupnih šifrantov.
7. člen
Ministrstvo, pristojno za upravo, zagotavlja pravočasno spreminjanje skupnih šifrantov in obvešča
upravne enote o novostih na računalniškem programu
MPZT+BLAG+ŠIFRANTI.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ministrstva sporočijo imena odgovornih oseb in njihovih
namestnikov iz 5. člena te uredbe v petnajstih dneh po začetku veljavnosti te uredbe ministrstvu, pristojnemu za upravo.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00714-17/2006/6
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2005-3111-0035
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Priloga 1

Ministrstvo
Sporoþilo o spremembi skupnih šifrantov
v programu "MPZT+BLAG+ŠIFRANTI" - št.

Šifrant, ki se spreminja
(Navodilo: Izberite šifrant, ki ga sporoþilo spreminja.)

Šifrant upravnih nalog
Šifrant tiskovin
Šifrant upravnih taks
Šifrant drugih dajatev in stroškov
Šifrant kolkov (vrednotnic) upravne takse

Zakonska podlaga za spremembo šifranta je:
(Navodilo: Vpišite zakonsko podlago.)

Vsebina spremembe šifranta
(Navodilo: Ob veþjem številu sprememb priložite pojasnilo k spremembi. ýe gre za spremembo šifranta, morata
biti za vsako spremenjeno lastnost izpolnjeni obe polji stara vrednost in nova vrednost; þe gre za dopolnitev
šifranta, mora stolpec stara vrednost ostati neizpolnjen in stolpec nova vrednost mora imeti izpolnjena vsa
polja; þe gre za opustitev, je postopek obraten.)

Šifrant upravnih nalog
Upravna naloga
Naziv
Tiskovine
Upravne takse
Druga dajatev in
strošek

Stara vrednost
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Nova vrednost
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Listina se sestavi v dveh izvodih, od katerih eden ostane na resornem ministrstvu, drugega pa se pošlje
Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana ter na naslov elektronske pošte mpztblag.mju@gov.si.

Priloge
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Priloga 1

Šifrant tiskovin
Tiskovina
Naziv
Kratek naziv
Enota mere
Cena (po konkretnem upravnem aktu) v SIT
Cena (po konkretnem upravnem aktu) v EUR
Dvojeziþnost
Tiskovina je na spletnem portalu
Nabava tiskovine se usklajuje z upravljanjem
zalog

Stara vrednost

Nova vrednost

Izpolni koordinator skrbništva po uskladitvi z Ministrstvom za finance:

Podraþun obveznih dajatev in drugih
javnofinanþnih prihodkov
Podkonto kontov skupine 24 - Obveznosti do
uporabnikov enotnega kontnega naþrta

Šifrant upravnih taks
Vrednost toþke
Upravna taksa

Vrednost toþke v SIT
Vrednost toþke v EUR

Stara vrednost

Nova vrednost

Upravna taksa
(Navodilo: V prvo polje vpišite besedilo v obliki: Tarifna številka Tarifne priloge ZUT, toþka, odstavek.)

Upravna taksa

Stara vrednost

Nova vrednost

Število toþk
Izpolni koordinator skrbništva po uskladitvi z Ministrstvom za finance:

Podraþun obveznih dajatev in drugih
javnofinanþnih prihodkov
Šifra analitike 21 podkonta 240300 Obveznosti do proraþuna

Listina se sestavi v dveh izvodih, od katerih eden ostane na resornem ministrstvu, drugega pa se pošlje
Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana ter na naslov elektronske pošte mpztblag.mju@gov.si.
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Stran

Priloga 1

Šifrant drugih dajatev in stroškov
(Navodilo: Spremembo izraþuna dajatve se sporoþi z novim izraþunom v prilogi, ki nadomesti predhodnega.)

Druga dajatev in strošek

Izraþun v SIT

Izraþun v EUR

Izpolni koordinator skrbništva po uskladitvi z Ministrstvom za finance:

Podraþun obveznih dajatev in drugih
javnofinanþnih prihodkov
Podkonto kontov skupine 24 Obveznosti do uporabnikov enotnega
kontnega naþrta

Šifrant kolkov (vrednotnic)
Kolek (vrednotnica) upravne takse

Vrednost v SIT

Vrednost v EUR

Izpolni koordinator skrbništva po uskladitvi z Ministrstvom za finance:

Podraþun obveznih dajatev in drugih
javnofinanþnih prihodkov
Podkonto kontov skupine 24 - Obveznosti do
uporabnikov enotnega kontnega naþrta

Datum uveljavitve spremembe:
Listino pripravil:

Datum:

Odobril:

Žig:

Priloga:
Listina se sestavi v dveh izvodih, od katerih eden ostane na resornem ministrstvu, drugega pa se pošlje
Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana ter na naslov elektronske pošte mpztblag.mju@gov.si.
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Priloga 2

Ministrstvo
Odgovorne osebe za skrbništvo skupnih šifrantov v programu
"MPZT+BLAG+ŠIFRANTI"

Odgovorne osebe
Odgovorna oseba ministrstva in njen namestnik
Ime in priimek
Naslov
Elektronski naslov
Telefon

Odgovorna oseba

Namestnik

Prenos pristojnosti:
(Navodilo: To toþko izpolnite ob prenosu pristojnosti iz enega na drugo ministrstvo. Navedite dosedanje pristojno
ministrstvo in izberite šifrant, na katerega se sporoþilo nanaša. Pri šifrantu upravnih nalog navedite tudi podroþje dela
znotraj ministrstva !)

Dosedanje pristojno ministrstvo:

Šifrant upravnih nalog

Ministrstvo

Podroþje:

Šifrant tiskovin
Šifrant upravnih taks
Šifrant drugih dajatev in stroškov
Šifrant kolkov (vrednotnic) upravne takse

Listino pripravil:

Datum:
Priloga:

Odobril:

Žig:
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja podeželja
za proračunski leti 2005 in 2006

Na podlagi 5. in 7. ter v zvezi s 126. členom Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02
– ZMR-1, 45/04 – ZdZPKG in 20/06) in v zvezi z 2. členom
Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006 (Uradni
list RS, št. 45/04, 10/05, 72/05, 34/06 in 43/06) izdaja Vlada
Republike Slovenije

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o višini
sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja
za proračunski leti 2005 in 2006
1. člen
V Odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za
proračunski leti 2005 in 2006 (Uradni list RS, št. 45/05,
69/05 in 11/06) se v 2. točki 2. člena za točko a) doda nova
točka b), ki se glasi:
»b) za leto 2006 do višine 50.000.000 tolarjev:
– za realizacijo neposredno na podlagi vlog do
20.000.000 tolarjev,
– za realizacijo javnega razpisa za podporo strokovnim
prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju do
30.000.000 tolarjev;«.
V 3. točki se za točko a) doda nova točka b), ki se
glasi:
»b) za leto 2006 do višine 50.000.000 tolarjev:
– za realizacijo javnih razpisov do 50.000.000 tolarjev;«.
V 5. točki se točka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2006 do višine 482.000.000 tolarjev:
– za realizacijo javnega razpisa pomoč za nadomestilo
škode v letu 2006 do 30.000.000 tolarjev,
– za realizacijo dvoletnega javnega razpisa pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij iz leta 2005 do 335.160.000
tolarjev,
– za realizacijo dvoletnega javnega razpisa pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij v letu 2006 do 116.840.000
tolarjev.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-17/2006/6
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-2311-0091
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2333. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki

OBČINE
5941

VLADA

2334. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o dolo2335.
2336.
2337.
2354.
2355.

2338.
2339.

čitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za kompresorsko postajo Ajdovščina
Uredba o spremembi Uredbe o preoblikovanju
podjetja Rudnik živega srebra Idrija, p.o.
Uredba o skupnih šifrantih upravnih nalog, ki jih
izvajajo upravne enote v Republiki Sloveniji pri
delu s strankami
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2005 in 2006
Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega akta
Ekološkega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada

5941

BREŽICE

2344. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice
za obdobje od leta 1986–2000

DIVAČA

5943
5947
5953
5986

2345. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Divača

KAMNIK

2346. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

5974
5974

KOČEVJE

2347. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ZN Trata II
(P5/S16) – I. faza

5975

KRIŽEVCI

5991
5953
5953

2348. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2005

MINISTRSTVA

javnosti v Občini Medvode

2351. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo

5955

2352. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo

5955

5978

ŠENTJUR

5954

5959

5976

PIVKA

sveta Občine Pivka

2340. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vrednostih, po-

5975

MEDVODE

2349. Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih de-

2350. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega

trebnih za pripravo programa prestrukturiranja v
vinskem letu 2006/2007
2342. Pravilnik o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora
2343. Pravilnik o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti
2341. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za kablovod 110 kV Pekre–Koroška
vrata–Melje

5974

na območju Občine Šentjur

proizvodno-poslovnih objektov v delu Industrijske
cone Šentjur – območje »Bohor«
2353. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš ter varovanih stanovanj na območju »SC III/1« Šentjur

5979
5982
5984

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2006 je 26.400 SIT · 110,17 EUR (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT · 302,95 EUR • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo
425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

